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Os actuais debates parlamentares acerca das directivas an-
tecipadas de vontade (DAV’s) (re)acordaram-nos para um 
problema que desde há muito despertava a nossa atenção, 
mas sobre o qual raramente tivemos oportunidade de escrever[1].

Para melhor situar a questão vimo-nos na contingência de tratar 
da problemática mais geral das decisões em fim de vida, nomeada-
mente da eutanásia e da respectiva avaliação criminal. Porém, esta 
é uma abordagem necessariamente superficial, apenas destinada a 
fornecer as linhas gerais da questão. O nosso objectivo não é inves-
tigar as várias possíveis formas de eutanásia e práticas paralelas e sua 
perspectivação criminal à luz dos tipos de crime contra a vida, mas 
sim apresentar a nossa visão da autonomia pessoal, especialmente 

[1] Mas vide Vera Lúcia RAPOSO; 
“O Direito à Vida…”, p. 59/87.
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da autonomia nas decisões em fim de vida, e muito particularmente 
quando essas decisões são plasmadas num documento prévio desti-
nado a valer em situações de incapacidade futura.

Ao longo da nossa reflexão abordamos várias temáticas co-
nexas. Desde logo, a já referida eutanásia, mas também o sentido 
do acto médico, o consentimento para actos médicos, o encar-
niçamento terapêutico, entre outros pontos que nos parecem es-
senciais para contextualizar a questão e a solução que lhe preten-
demos dar. Nenhum destes pontos (que por si só daria corpo a 
um estudo autónomo) conheceu uma investigação exaustiva. Mas 
cremos que a descrição que deles se faz é suficiente para apresentar 
uma posição juridicamente fundada sobre as DAV’s.

1. Os casOs que despOletaram a situaçãO

1.1. O casO Karen ann quinlan 
Em Abril de 1975, Karen Ann Quinlan, de 21 anos de idade, por 
razões nunca totalmente conhecidas, deixou de ventilar durante 
dois longos períodos de tempo. Em consequência desses períodos 
de apneia sofreu lesões cerebrais irreversíveis, ficando em estado 
vegetativo persistente. 

A ausência de funções cognitivas privou-a de qualquer tipo 
de relação exterior e tornou-a dependente de suporte ventilatório, 
o que levou o pai de Karen a pedir ao médico para suspender o 
suporte de vida e permitir que a filha morresse. Frustrado com a 
recusa do médico em suspender o suporte de vida, sob a alegação 
de que se tal viesse a acontecer seria considerado homicídio, o Sr. 
Quinlan recorreu aos tribunais e pediu para ser nomeado tutor 
da sua filha de forma a poder legalmente representá-la. Após ser 
reconhecido como tutor invocou o direito de Karen à privacidade 
e à integridade física para interromper o suporte de vida. 
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O Supremo Tribunal de New Jersey aceitou a petição pro-
posta, rematando: “The court posited that Karen if  competent 
would be constitutionally entitled to resist life-sustaining medi-
cal intervention. In the light of  Karen’s incompetence, her loving 
father should be permitted to exercise this liberty right on this 
daughter’s behalf. The court repudiated any notions of  murder or 
improper interference with medical judgment”. 

De acordo com o tribunal, a recusa de tratamento médico 
não é considerada homicídio. Possíveis interferências com a ética 
biomédica foram repudiadas pelo tribunal, uma vez que é reco-
nhecido às pessoas o direito de decidir sobre cuidados de saúde 
e, caso no momento sejam incapazes de se auto-determinar, de-
verá ser garantida a possibilidade de as decisões serem tomadas 
por um representante. 

O caso de Karen Ann Quinlan é significativo porque pela 
primeira vez foi abordada a problemática da retirada de suporte 
ventilatório em doentes inconscientes. 

1.2. O casO nancy cruzan 
Corria o ano de 1983 quando Nancy Cruzan ficou gravemente 
ferida num acidente de automóvel, que a fez permanecer durante 
vários anos em estado vegetativo persistente. Embora ventilasse es-
pontaneamente, era incapaz de comunicar, bem como de qualquer 
tipo de vida em relação e dependia de um tubo para se alimentar e 
hidratar pois tinha abolido o reflexo de deglutição. Confrontados 
com o estado da filha os pais de Nancy apresentaram no tribunal 
uma petição para que fosse autorizada a retirada do tubo e a con-
sequente suspensão da alimentação e da hidratação artificiais. O 
tribunal condicionou o diferimento do pedido à prova convincente 
e irrefutável de que esse era o desejo de Nancy antes do acidente. 
Finalmente, e após vários debates judiciais e a demonstração cabal 
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[2] Casos relatados em Jorge Ma-
nuel Alves da CUNHA, A Autono-
mia..., p. 16/18.

(por via de testemunho de amigos) da vontade previa-
mente manifestada por Nancy, um tribunal permitiu 
a retirada do tubo que a mantinha artificialmente viva. 
Nancy Cruzan faleceu a 26 de Dezembro de 1990[2].

1.3. O casO terri  schiaVO

Em 2005 faleceu Terri Schiavo, depois de 15 anos em estado ve-
getativo, alimentada e hidratada por uma sonda. A sua morte en-
cerrou a trágica batalha judicial que se desenhou entre o marido e 
os pais, e que culminou numa ordem judicial para retirar a sonda 
que a alimentava artificialmente, dando-se assim origem ao pro-
cesso de morte natural.

2. O que sãO as daV’s?
A época em que vivemos caracteriza-se pelo au-
mento exponencial da esperança de vida da popula-
ção, porém, muitas vezes sem a devida qualidade[3].  
Os hospitais estão repletos de pessoas cuja existência está to-
talmente dependente do suporte de máquinas, e cuja existência 
física nestas condições se pode arrastar durante anos. Num mo-
mento em que a “quantidade de vida” parece quase assegurada 
começa a colocar-se o problema da “qualidade de vida”.

Nestas condições, a recusa de tratamentos de suporte vital 
não pode ser vista como uma tentativa de suicídio ou como eu-
tanásia, pois uma tal decisão apenas permitirá que a doença siga 
o seu curso natural. Se a morte eventualmente ocorrer será o re-
sultado de uma doença e não de lesões auto ou hetero-infligidas. 
A intenção não é fomentar a eutanásia activa, mas somente dei-
xar ao paciente a decisão do momento no qual os esforços tera-

[3] David RODRÍGUEZ-ARIAS, 
Una Muerte Razonable…, p. 17/21.
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[4] Helena Pereira de MELO, “Di-
rectivas…”, p. 3/11.

pêuticos devem ser interrompidos. Nesta medida não vai contra 
o disposto no ordenamento penal. 

Muitas vezes esta recusa não pode ser verbalizada pelo pró-
prio, pelo simples facto de que já nem sequer está em condições 
de o fazer. Assim surgem as DAV’s, como forma de obviar os re-
sultados nefastos para a autonomia pessoal – e para a própria 
dignidade humana – dessa impossibilidade.

O paciente portador de uma DAV tem direito à mesma quali-
dade de serviços de saúde disponibilizada a qualquer outro utente, 
e não pode de forma alguma ser discriminado no acesso aos cui-
dados médicos por ser titular de uma DAV (sendo que o contrário 
é igualmente verdadeiro, não podendo ninguém ser discriminado 
aquando da celebração de um contrato de seguro de vida ou de 
saúde por não ter feito uma DAV).

As DAV’s, por seu turno, podem assumir duas modalidades, 
que não se excluem entre si: ou se manifesta a vontade que se 
pretende fazer valer no futuro num documento escrito (testa-
mento vital) ou se delega a manifestação dessa vontade num 
procurador especificamente instituído para esse efeito (o Procu-
rador de Cuidados de Saúde). 

2.1. testamentO Vital

O testamento vital é um documento escrito no qual uma pessoa 
dispõe acerca da sua vontade quanto aos cuidados médicos que 
pretende receber ou não receber quando perca a capacidade de 
exprimir os seus desejos, ou se encontrar em tal estado de incapa-
cidade que não possa decidir por si[4].

Tal como o testamento patrimonial é um acto pessoal, unilateral e 
revogável. Mas ao invés do testamento referido nos arts. 
2179.º e seguintes do Código Civil não tem carácter pa-
trimonial nem pretende valer após a morte da pessoa.
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[5] Especialmente sobre a recusa das 
testemunhas de Jeová, Helena Pereira 
de MELO, “Directivas…”, p.7/11, 
17/19.

[6] “Neste caso o médico não tem o 
dever de sujeitar o paciente a um encar-
niçamento terapêutico que considera 
trazer-lhe maiores riscos e sofrimentos 
do que benefícios. O médico tem, aliás 
e pelo contrário, a obrigação deontoló-
gica de não prescrever tratamentos su-
pérfluos, fúteis ou inúteis…” (Helena 
Pereira de MELO, “Directivas…”, p. 5).

[7] David RODRÍGUEZ-ARIAS, 
Una Muerte Razonable…, p. 34/39.

2.1. cOnteúdO dO testamentO Vital

O testamento vital pode apresentar um de dois con-
teúdos distintos: ou o testador recusa um tratamen-
to (por exemplo, recusa de uma cesariana, de qui-
mioterapia, de transfusões de sangue[5]), ou o testa-
dor solicita a aplicação de determinado tratamento, 
sendo certo que, nesta última hipótese, se o trata-
mento não se revelar adequado para aquele paciente 
de acordo com o estado actual do conhecimento 
científico o médico não está obrigado a aplicá-lo[6].  
O desejo de tratamentos extraordinários, que em 
nada adiantarão para o bem-estar do doente ou para 
a sua longevidade, não vincula o médico. 

O testamento não deve ser demasiado detalhado, ou corremos 
o risco de a situação nele prevista não se realizar na prática. Se se 
optar por uma lista pormenorizada de tratamentos e cenários mé-
dicos é provável que as situações da vida real nunca correspondam 
àquelas outras aí previstas e o documento se revele inútil.

Por outro lado, não raramente a validade deste documento é 
recusada porque se entende que a sua linguagem não foi suficien-
temente precisa[7]. Muitas das expressões utilizadas são demasiado 
ambíguas: “doença em fase terminal”, “dano cerebral irreversível”, 
“incapacidade séria”. De modo que este é outro factor a ter em 
consideração no momento da sua redacção, pressupondo-se que o 
testador está a par do exacto significado dos termos empregues. 

2.2. prOcuradOr de cuidadOs de saúde

Uma outra modalidade de DAV consiste na nomeação de um Procu-
rador de Cuidados de Saúde (PCS), através de um documento que lhe 
atribui poderes para tomar decisões em questões relacionadas com a 
saúde da pessoa quando esta se encontre nas condições anteriores.



Directivas antecipadas de vontade: em busca da lei perdida
Vera lúcia rapOsO

[ 177 ]

Ao invés do testamento vital, no qual a decisão sobre o trata-
mento a receber ou não receber é tomada previamente, a nomeação 
de um representante permite que este último interprete a suposta 
vontade do representado de acordo com os seus valores e objecti-
vos, juízo este que o Procurador deverá estar apto a fazer dada a 
relação de proximidade existencial que mantém com a pessoa que 
representa. De facto, o testamento vital defronta-se com a dificul-
dade de abarcar na sua previsão os múltiplos cenários possíveis 
nas quais se pode vir a encontrar o seu titular. Pode bem suceder 
que o contexto com o qual o médico se depara seja tão inesperado 
que o testador nunca o tenha previsto. Esta é uma vantagem da 
figura do Procurador de Cuidados de Saúde, pois permite adequar 
a vontade às múltiplas vicissitudes da vida real.

Não é inédita a possibilidade de terceiras pessoas tomarem deci-
sões em nome do doente. Afinal, é o que acaba por suceder com os 
incapazes, caso em que a decisão transita para os seus representantes 
legais, em regra os familiares. Sucede, porém, que as pessoas que nos 
estão ligadas biologicamente não são necessariamente aquelas que 
melhor nos conhecem, e podem inclusivamente sufragar valores to-
talmente contraditórios com os nossos. Este perigo está em princípio 
arredado no caso do Procurador de Cuidados de Saúde em virtude 
das particularidades da sua escolha.

Mas há ainda uma outra diferença, esta de carácter mais substancial: 
a opinião dos familiares não é obrigatória para o médico, que apenas a 
deve tomar em consideração para efeitos de aferir a presumível vontade 
do paciente (consentimento presumido), ao passo que a decisão do 
Procurador é efectivamente vinculativa, pois vale nos mesmos termos 
da decisão que seria tomada pelo próprio. As decisões do Procurador, 
dentro dos limites da procuração que lhe foi concedida, prevalecem 
sobre as de qualquer outra pessoa, excepto as do próprio outorgante. 

Coloca-se a questão de saber se será admissível representa-
ção em matéria de consentimento para intervenções médico-
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[10]  Também assim Helena Pereira 
de MELO, “Directivas…”, p. 21.

[8] Rabindranath Capelo de SOU-
SA, O Direito Geral de Personalidade, 
p. 402, 403.

[9] João Carlos LOUREIRO, “Me-
táfora do Vegetal…”, p. 41; Helena 
Pereira de MELO, “Directivas…”, 
p. 13; André Gonçalves PEREIRA, O 
Consentimento Informado…, p. 250, 251.

cirúrgicas, pois há quem entenda que se trata de 
negócios jurídicos tão pessoais que está excluída 
qualquer representação voluntária[8]. Outros au-
tores assimilam esta representação ao instituto 
jurídico-civilistico da procuração, ou da represen-
tação legal noutros actos também eles intrinseca-
mente pessoais, como o casamento (art. 1620.º do 
Código Civil) e a perfilhação (art. 1849.º do Códi-

go Civil), ou seja, ainda uma forma de manifestar a autonomia 
pessoal[9]. Parece-nos que desde que o conteúdo da procuração 
seja claro, inequívoco, e com uma delimitação precisa dos po-
deres do procurador, esta representação deverá ser legalmente 
admitida. Pelos motivos expostos, pode inclusivamente aportar 
benefícios face ao testamento vital.

3. requisitOs e fOrmalidades das daV’s
A DAV apenas podem ser celebradas por quem pos-
suir capacidade jurídica à data da sua feitura, o que 
significa que se excluem interditos e inabilitados. 

Algumas dúvidas se suscitam a propósito da incapacidade 
por menoridade. É que enquanto o ordenamento civil coloca 
a fasquia da maioridade – e, por conseguinte, da capacidade 
jurídica – nos 18 anos (art. 122.º do Código Civil), já o ordena-
mento criminal atribui capacidade para prestar consentimento, 
enquanto causa de justificação jurídico-criminal, a partir dos 16 
anos (art. 38.º/3 do Código Penal).

Atendendo a esta discrepância, qual deverá ser o limite de idade 
exigido para as directivas? 

Com apelo ao direito comparado aponta-se para os 18 anos[10], 
sendo igualmente este o limite etário fixado pelos projectos em 
discussão entre nós.
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Para além do pressuposto da capacidade são exigíveis outros re-
quisitos formais, nomeadamente a sua elaboração perante um notário 
(como no direito comparado das leis das regiões autónomas espanho-
las). A intenção é conferir um lastro formal a um documento tão rele-
vante na vida da pessoa. Mas é, sobretudo, uma intenção de acautelar 
que a vontade que lhe serve de base é, efectivamente, livre, esclarecida 
e ponderada. Uma vez que a DAV trata de questões de crucial impor-
tância – para as quais há que assegurar que a vontade que lhes serve 
de fundamento é suficientemente livre e esclarecida – as exigências de 
segurança e controlo não podem ser menores do que as estipuladas para 
as disposições de bens após a morte, isto é, para os testamentos patri-
moniais. Daí a crucial importância da intervenção de um notário ou, ao 
menos, de um funcionário de referido Registo das DAV’s. Também para 
aferir o carácter esclarecido do consentimento se deve exigir a presença 
de um médico, de forma a certificar que o outorgante tem rigoroso co-
nhecimento dos cuidados médicos que está a solicitar ou a rejeitar.

O legislador tende a fixar um prazo para a validade da directiva 
(por exemplo, é de 3 anos no art. L 1111-11 do Code de la Santé Publique 
francês), prevendo-se a sua renovação com mais ou menos formalis-
mos. Já a revogação pode ocorrer a todo o momento e sem qualquer 
formalidade (conforme o disposto nas leis das regiões autónomas 
espanholas e no art. L 1111-11 do Code de la Santé Publique).

3.1. actualidade dO cOnsentimentO nas daV’s
O grande óbice que tem sido levantado às DAV’s é a suposta falta 
de actualidade do consentimento nelas materializado.

A rejeição de uma medicina paternalista do “doctor knows 
better” funda-se, essencialmente, na auto-determinação da pes-
soa, plasmada no consentimento ao acto médico, ao qual deve 
preencher uma série de requisitos para ser juridicamente relevan-
te: livre, esclarecido e actual. 
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[11] Cfr. Giulia SANDOR, “Ob-
bligo di Informazione Medica…”, 
p. 529 ss.

[12] Augusto Lopes CARDOSO, 
“Eutanásia…”, p. 240.

[13] Augusto Silva DIAS, Direito Pe-
nal…, p. 32; Helena Pereira de MELO, 
“Directivas…”, p. 10, 11; André 
Gonçalves PEREIRA, O Consentimento 
Informado…, p. 246, 251, 152.

[14] Rui NUNES, “Estudo n.º E/17/
APB/10…”, p. 5.

O art. 157.º do Código Penal refere o dever de 
esclarecimento do médico[11], salvo quando as infor-
mações possam causar dano ao paciente (privilégio 
terapêutico). A sua inobservância poderá fazer in-
correr o médico em responsabilidade em criminal 
por ausência de consentimento informado. 

No caso das DAV’s o pressuposto que parece estar 
em falta no que toca ao consentimento é o da actuali-
dade. A este respeito defrontam-se duas opiniões. 

Segundo alguns, a recusa de tratamento plasmada 
na directiva antecipada não vincula o médico porque se 

trata de um consentimento não actual, logo, ineficaz. 
O paciente pode ter entretanto mudado de opinião e quem 

sabe se hoje, à beira da morte, não estará disposto a aceitar aque-
le tratamento que na altura lhe parecia repugnante. As directivas 
antecipadas terão, na melhor das hipóteses, um valor indiciário 
quanto à vontade do paciente. É inclusivamente duvidoso que se 
possa pensar no homicídio a pedido da vítima (mais levemente 
punido) uma vez que uma vontade não oralmente comunicada e 
manifestada anteriormente ao evento não preenche os requisitos 
do pedido instante exigidos pela norma[12].

De acordo com outro sector doutrinal, a recusa de tratamento 
pode ser expressa numa directiva antecipada, que isenta o médico 
do seu dever de agir e que quando não respeitada o faz incorrer 
no crime do art. 156.º do Código Penal[13]. Em contrapartida, se 
o médico aplicar um tratamento autorizado pela directiva anteci-
pada não preenche este tipo legal. 

Na verdade, nem sempre o consentimento tem que ser prestado 
no exacto momento do acto médico. Veja-se o que sucede com os do-
entes inscritos para cirurgias no Serviço Nacional de Saúde, em que o 
consentimento é prestado muitos meses antes da realização da cirur-
gia, nem sempre sendo renovado no momento da sua realização[14].
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[15] Também assim. Rui NUNES, 
“Estudo n.º E/17/APB/10…”, p. 14.

[16] Paulo Pinto de ALBUQUER-
QUE, Comentário do Código Penal…, 
p. 171.

Quando a lei fixe à DAV um prazo de validade 
sai reforçada a ideia da actualidade do consenti-
mento nela materializado. É que o consentimento 
não pode ser visto como um fugaz momento, isto 
é, um instantâneo. Ele mantém-se enquanto não 

for revogado e, nesta medida, é sempre actual. Esta nota é ainda 
mais flagrante quando se imponha a sua reafirmação periódi-
ca e se permita a sua revogação a qualquer momento[15]. Como 
afirma Paulo Pinto de Albuquerque, “[o] consentimento dado 
neste documento é, e mantém-se actual, desde que o seu autor 
não tenha posteriormente manifestado, por qualquer meio, a sua 
vontade de o alterar ou revogar”[16].

4. carácter VinculatiVO das daV’s
Apesar de as DAV’s não estarem hoje expressamente reconhecidas 
na nossa legislação a sua existência não será completamente irrele-
vante, que mais não seja para efeitos de consentimento presumido, 
de acordo com os arts. 38.º/4 e 156.º/2 do Código Penal. De 
modo que uma futura lei que lhes viesse explicitamente conferir 
força indiciadora da vontade não diria nada de novo face ao dis-
posto na lei vigente.

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida 
(CNECV) apresentou até ao momento dois documentos relevan-
tes para esta matéria - o parecer 45/CNECV/2005, sobre estado 
vegetativo persiste, e o parecer 46/CNECV/2005, sobre recusa de 
transfusões sanguíneas - e neles é bem patente a controvérsia sobre 
a força que há-de ser reconhecida às DAV’s.

O Estado Vegetativo Persistente caracteriza-se pela ausência 
de actividade cognitiva ou de auto-consciência, não obstante a 
pessoa continuar fisicamente viva. No parecer 45/CNECV/2005 
o CNECV concluiu que em tais casos o médico poderá suspender 
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[17] Este parecer foi alvo de várias 
críticas, não apenas dentro do próprio 
CNECV (vide as Declarações de J. P. 
Ramos Ascensão e de Marta Men-
donça), mas igualmente por parte de 
alguma doutrina (Teresa Quintela de 
BRITO, et al., “Interrupção de Ali-
mentação…”, p. 122 ss.). 
A principal objecção suscitada pren-
de-se com a suposta hiper-valorização 
da autonomia do paciente face ao 
princípio da beneficência, mas na ver-
dade não vemos como possa existir 
benefício que vá contra a autonomia 
da pessoa.

[18] Também apontado esta incon-
gruência, André Gonçalves PEREIRA, 
“Advance Directives…”, p. 165 ss.

o tratamento caso conclua ser essa a vontade do pa-
ciente, sendo que “essa vontade pode ser expressa ou 
presumida ou manifestada por pessoa de confiança 
previamente designada por quem se encontra em 
Estado Vegetativo Persistente” (cremos que aqui se 
refere ao Procurador de Cuidados de Saúde)[17].

A transfusão de sangue, seus componentes ou 
hemoderivados, assume particular relevância face 
a pacientes testemunhas de Jeová, que em regra 
recusam actos médicos que envolvam esta prá-
tica, por ser contrária às suas crenças religiosas. 
No parecer 46/CNECV/2005 o CNECV enten-
deu que o médico não deve proceder à transfu-
são desde que a vontade do paciente se manifeste 

nesse sentido. Mas somente quando seja o próprio a expressar 
a recusa, o que afasta recusas proferidas pelos pais face ao tra-
tamento de filhos menores, ou a recusa de representantes le-
gais de doentes portadores de anomia psíquica, para os quais 
prevalece sempre o princípio da beneficência. O CNECV ad-
mitiu que a recusa possa ter sido previamente manifestada 
num documento escrito (ao qual muitas testemunhas de Jeová 
têm recorrido para salvaguardar a possibilidade de chegarem 
a um hospital inconscientes), mas atribui-lhe somente valor 
indicativo, expressamente relegando a sua existência para se-
gundo plano quando o paciente corra perigo de vida mas não 
possa manifestar a sua vontade no momento.

Por conseguinte, em dois pareceres emitidos num curto es-
paço de tempo o CNECV manifestou duas opiniões contraditó-
rias entre si. Pois se na primeira parece aceitar a força vinculativa 
das DAV’s, já na segunda apenas lhes reconhece carácter indicia-
dor da vontade do paciente[18]. Supõe-se que a razão de ser desta 
disparidade deve-se à diferente avaliação que se faz de ambas 
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[19] Defendendo o valor indiciário 
das DAV’s, Manuel da Costa AN-
DRADE, Consentimento e Acordo…, p. 
457; Jorge de Figueiredo DIAS, “Art. 
131.º”, p. 14. Esta posição é também 
perfilhada por Teresa Quintela de 
BRITO, et al., “Interrupção de Ali-
mentação…”, p. 134 ss.

[20] Jorge de Figueiredo DIAS, “A 
“Ajuda à Morte”…”, p. 201, 211. 
Esta ideia foi reiterada recentemente 
pelo autor (Jorge de Figueiredo DIAS, 
Direito Penal..., p. 488. 

as situações, pois se no caso de Estado Vegetativo Persistente 
é pouco provável que o paciente recupere, já as transfusões de 
sangue e derivados podem perfeitamente ser realizadas em do-
entes com boas expectativas de recuperação e de manutenção de 
uma vida normal. Mas, se assim for, então não se trata aqui de 
reconhecer verdadeiramente valor à autonomia do paciente, mas 
sim ao grau de probabilidade da sua recuperação.

Enquanto não houver lei própria a reconhecer va-
lor vinculativo às DAV’s estas não poderão deixar de 
ter, pelo menos, valor indiciário (mas cremos que tam-
bém não mais do que isso), para efeitos de fundamen-
tar um possível consentimento presumido, ou, mais 
frequentemente, uma recusa presumida de consenti-
mento[20]. Nas palavras de Jorge de Figueiredo Dias 
“as disposições antecipadas de vontade, sobretudo se 
periodicamente reiteradas, constituem, bem pelo con-
trário, o mais forte indício da vontade presumida do 
declarante e só podem ser desobedecidas se forem co-
nhecidas razões que definitivamente as contrariem”[20].

5. registO das directiVas

A criação do instituto das DAV gozaria de pou-
ca eficácia prática caso não fosse simultaneamen-
te criado um registo para as mesmas, com vista a 
assegurar o seu depósito centralizado num local de fácil acesso 
aos prestadores de cuidados de saúde, e assim evitar que a reve-
lação da existência da directiva fique dependente da vontade dos 
acompanhantes do doente. Deste modo pretende garantir-se que 
os médicos têm conhecimento da sua existência e conteúdo[21], 
sobretudo face à crescente mobilidade do cidadão no espaço 
comunitário, e à livre prestação de serviços que o caracteriza.

[21] David RODRÍGUEZ-ARIAS, 
Una Muerte Razonable…, p. 41, 42.
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[22] Sobre tratamentos inúteis, Da-
vid RODRÍGUEZ-ARIAS, Una Muerte 
Razonable…, p. 75/81.

[23] São cada vez mais frequentes as 
Ordens de Não-Reanimar nos hos-
pitais.

[24] Embora se discuta muito hoje 
em dia qual o exacto significado de 
“medidas de suporte avançado”, não 
iremos alongar-nos desta discussão.

[25] David RODRÍGUEZ-ARIAS, 
Una Muerte Razonable…, p. 79/81.

6. encarniçamentO terapêuticO

As DAV’s pretendem afirmar a autonomia do pacien-
te, e afirmá-la sobretudo face à eventual persistência 
médica em prolongar a vida a todo o custo.

Não existe consenso em relação à definição do 
que seja fútil em termos de prestação de cuidados 
de saúde, mas qualquer médico sabe que determi-
nadas intervenções apenas contribuirão para alongar 
o momento que inevitavelmente antecede a morte, 
muitas vezes a custo de muito sofrimento[22].

Do leque de actos de futilidade terapêutica po-
dem caber manobras de reanimação cardiopulmonar 

em doentes em fim de vida[23], medidas de suporte avançado de vida 
em doentes em estado vegetativo persistente[24], utilização de inter-
venções agressivas e invasivas como a hemodiálise, a quimioterapia e 
a cirurgia em doentes com doença incurável e sem condições razo-
áveis de recuperação. Mas mesmo procedimentos menos invasivos 
(tais como a utilização de antibióticos e hidratação via intravascular 
em doentes em estado agónico) assim poderão ser referenciados. 

O juízo técnico dos médicos, conjugado com a vontade do pa-
ciente (e, infelizmente, por vezes também com decisões relativas à 
alocação de recursos escassos), constituem razões que poderão ser-
vir de fundamento à limitação do esforço terapêutico no sentido de 
não iniciar determinado tratamento ou de decidir suspendê-lo[25].

7. eutanásia e práticas cOnexas

Antes de mais há que delimitar os conceitos de eu-
tanásia em sentido estrito, distanásia, ortotanásia e 
auxílio ao suicídio[26].

Porém, deixamos desde já claro que a eutanásia 
não é assimilável à suspensão ou abstenção de medi-

[26] Susana SANZ CABALLERO, 
“El Comienzo y el Fin de la Vida 
Humana ante el TEDH…”, p. 168 
ss.; Maria Elisa VILLAS-BÔAS, “A 
Ortotanásia…”, p. 62 ss.
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das desnecessárias ou desproporcionadas de manutenção da vida, 
sendo que é no âmbito destas últimas que se coloca a questão da 
admissibilidade das DAV’s. 

O motivo pelo qual iremos brevemente tratar destas práticas 
não se prende com uma eventual coincidência entre as respectivas 
questões, pois visa precisamente o oposto, isto é, reforçar que o 
uso da DAV nada tem a ver com a eutanásia. 

Por outro lado, parece-nos igualmente útil apresentar a pro-
blemática das decisões em fim de vida num contexto mais amplo, 
que permita o confronto entre umas e outras, de forma a perceber 
até onde pode ir a autonomia do paciente e até onde pode ir ao 
acto médico (se é que ainda é de um acto médico que se trata).

7.1. eutanásia

Etimologicamente a palavra “eutanásia” significa “boa morte”, pois 
deriva dos vocábulos gregos “eu” (bem) e “thanatos” (morte). Por 
conseguinte, pretende exprimir uma morte tranquila e sem dor. 

De acordo com esta definição seriam classificados de eutanásicos 
os procedimentos destinados a prestar cuidados paliativos ao doente e 
a controlar a sua dor, sem que tivessem por finalidade a sua morte.

Todavia, hoje em dia a expressão “eutanásia” adquiriu outro 
significado, como acto de provocar a morte a alguém em sofri-
mento. Logo, já não se trata de deixar a morte ocorrer por ela 
mesma mas, ao invés, de a provocar activamente, não por raiva ou 
desejo de matar, mas sim movido por sentimentos de piedade face 
a uma pessoa em agonia.

Há quem distinga neste termo geral três modalidades distin-
tas de eutanásia: a activa directa, quando se provoca a morte me-
diante drogas ou outros meios letais; a passiva, que consiste na 
eliminação dos meios que prolongam a vida; e a activa indirecta, 
quando se administram calmantes com a intenção principal de 
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[27] Jorge de Figueiredo DIAS, “Art. 
131.º”, p.  15.

[28] Seguimos aqui a opinião de Jor-
ge de Figueiredo DIAS, “Art. 131.º”, 
p.  13.  

[29] Defendendo que nem nesta si-
tuação cessa a posição de garante do 
médico, Teresa Quintela de BRITO, 
et al., (“Crimes Contra a Vida…”, 
p. 58 ss.), invocando dois argumen-
tos: primeiro, que tal solução impli-
caria aceitar a disponibilidade do 
bem jurídico “vida”; segundo, que 
nem mesmo perante uma auto-lesão 
cessa a posição de garante do médi-
co. O que sucederia é que o médico 
não seria punido por força da causa 
de justificação do art. 36.º do Códi-
go Penal (consentimento).
Quanto ao primeiro argumento, es-
quece a autora que a vida é de facto 
disponível em certos termos pelo 
seu titular, como o demonstra a não 
criminalização do suicídio. Quanto 
ao segundo, não vemos como possa 
manter-se uma posição de garante 
face a quem não a deseja.

aliviar a dor do paciente, mas cujo efeito colateral é 
o de apressar a sua morte (e que autonomizaremos 
sob a designação de “ortotanásia”).

A eutanásia activa directa é considerada entre nós 
uma prática criminosa, prevista no art. 134.º do Códi-
go Penal e, de certa forma, também no art. 133.º, que 
são ambos formas de homicídio privilegiado. Não se 
verificando os seus requisitos preencher-se-á o tipo de 
ilícito do homicídio simples do art. 131.º do Códi-
go Penal, o qual é mais severamente punido. Quando 
muito, para doentes terminais sujeitos a sofrimento 
insuportável, admite-se que o médico possa ficar dis-
pensado de pena por força do estado de necessidade 
desculpante (art. 35.º/2 do Código Penal)[27].

O mesmo quanto à eutanásia passiva, a qual 
representa o preenchimento de um dos acima re-
feridos tipos legais de homicídio a título de con-
duta omissiva, uma vez que sob o médico continua 
a recair o dever de garante.[29] A questão está em 
saber se esse dever cessa quando o doente mani-
festar a vontade de não prosseguir o tratamento. 

Tal como defende Figueiredo Dias, cremos que em tal caso se 
extingue o dever de garante. Ao invés, é a continuação do trata-
mento que fará incorrer o médico no crime de intervenções mé-
dico-cirúrgicas arbitrárias (art. 156.º do Código Penal)[28]. Não 
sendo possível obter qualquer decisão do doente, ainda assim 
Figueiredo Dias sustenta a atipicidade da não continuação do 
tratamento, “salvo se houver razões seguras para presumir que 
seria essa a vontade do moribundo”. Esta segunda conclusão 
deve ser aceite com muitas cautelas. Na ausência de uma recusa 
expressa de tratamento - verbalizada no momento ou manifesta-
da numa DAV, quando disponha do pertinente regime jurídico 



Directivas antecipadas de vontade: em busca da lei perdida
Vera lúcia rapOsO

[ 187 ]

[30] Manuel da Costa ANDRADE, 
Consentimento e Acordo…, p. 457.

[31] Manuel da Costa ANDRADE, 
Consentimento e Acordo…, p. 457.

[32] Teresa Quintela de BRITO, et 
al., “Interrupção de Alimentação…”, 
p. 136

[33] Realçando o “in dubio pro vita”, 
Manuel da Costa ANDRADE, “Art. 
156.º”, p. 382.
A eutanásia implica a introdução de 
uma nova causa da morte. Discute-
se muito a avaliação jurídica das si-
tuações em que o médico interrom-
pe a reanimação de um paciente em 
coma profundo nos casos em que 
nem sequer deveria ter sido inicia-
da. A doutrina nacional, na esteira 
de Roxin, qualifica este comporta-
mento como homicídio por omis-
são (Manuel da Costa ANDRADE, 
“Art. 134º”, p. 68; Jorge de Figuei-
redo DIAS, “Art. 131.º”, p. 13) em-
bora alguns autores se pronunciem 
pelo homicídio por acção (Dando-
nos conta do ensino oral de Maria 
Fernanda Palma, e ao qual adere, 
Teresa Quintela de BRITO, et al., 
“Crimes Contra a Vida…”, p. 64, 
porque diferencia o acto de inter-
romper a reanimação face ao acto de 
não reanimar, no sentido de agravar 
a danosidade daquele primeiro). 

[34] José Francisco de Faria COSTA, 
“O Fim da Vida e o Direito Penal”, 
p. 796, 797. Assumindo uma posição 
que não se afasta desta, Carmén TO-
MÁS-VALIENTE LANUZA, La Dis-
ponibilidad de la Propria Vida..., 113/124.

[35] José Francisco de Faria COSTA, 
“O Fim da Vida e o Direito Penal”, 
p. 793.

– cremos que a presunção da recusa apenas deve 
ser levada a cabo em casos excepcionais, onde não 
exista margem para dúvida que seria essa a vontade 
do paciente. Também Costa Andrade entende que 
“não será bastante poder supor-se razoavelmente 
(art. 39.º/2) que o consentimento seria recusado, 
antes terá de se produzir prova que permita con-
cluir com segurança que o consentimento seria 
recusado”[30] (mas já não estamos com o autor na 
parte em que nega esse grau de prova à vontade 
plasmada num testamento vital[31]). Ou seja, não 
discordamos de Figueiredo Dias, apenas reformu-
lamos a sua afirmação com maiores cuidados, e por 
isso preferimos a formulação de Costa Andrade. 
Mas não compreendemos em que medida é que se 
pode deduzir do pensamento de Figueiredo Dias 
uma presunção de que, tratando-se de moribun-
dos, existiria uma renúncia dos mesmos a medidas 
destinadas a conservar ou prolongar a sua vida, 
como aponta Teresa Quintela de Brito[32]. Ou seja, 
não vemos como pode a autora ver neste raciocínio 
uma presunção inversa ao “in dubio pro vita” que 
se aponta ao art. 156.º/2 do Código Penal[33].

Nos últimos tempos a contestação contra a cri-
minalização da eutanásia activa e passiva em toda e 
qualquer circunstância tem aumentado. Entre nós 
este movimento tem sido impulsionado sobretudo 
por força dos estudos apresentados por Faria Cos-
ta. O penalista tem defendido a não punibilidade 
da eutanásia activa reunidos os seguintes pressupos-
tos[34]: i) ser praticada por médico; ii) ter na sua base 
um pedido actual (logo, afasta a DAV[35]), instante, 
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[36] José Francisco de Faria COSTA, 
“O Fim da Vida e o Direito Penal”, 
p. 802.

[37] Criticando esta tese, Teresa 
Quintela de BRITO, et al., “Eutanásia 
Activa Directa…”, p. 80 ss.

sério e expresso; iii) encontrar-se a pessoa na fase 
terminal de uma doença incurável e sujeita a in-
tenso sofrimento; iv) ser a pessoa maior de idade e 
capaz. O acto de pôr fim à vida de alguém nestas 
condições constituiu, para o autor, ainda um acto 
médico[36]. E de facto, não podemos deixar de con-

cordar. Recorde-se que o art. 150.º/1 do Código Penal qualifica 
o acto médico como o acto destinado a “prevenir, diagnosticar, 
debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou fadiga corporal, 
ou perturbação mental”, e em conformidade exclui-o da tipifi-
cação do crime de ofensa à integridade física. Ora, não deixa de 
ser acto médico aquele que diminui o sofrimento – ou mesmo o 
extinga – pondo termo à vida da pessoa, quando essa seja a única 
forma de conseguir tal objectivo, já que os cuidados paliativos 
entretanto se tornaram insuficientes[37].

7.2. auxíliO aO suicídiO

No auxílio ao suicídio quem causa a morte é o próprio, ainda 
que com a ajuda de um terceiro. Se provocar a própria morte não 
é crime (ou seja, se o intento fracassa o suicida não será crimi-
nalmente responsabilizado), já o mesmo não sucede quando se 
provoca a morte de outra pessoa, ainda que seja a seu pedido, ou 
mesmo apenas quando se deixam à disposição de outrem os meios 
necessários para pôr fim à sua vida. 

No espaço geográfico europeu as mais célebres decisões so-
bre esta matéria foram as proferidas pelo Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos (TEDH) à luz da Convenção para a Protec-
ção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 
(CEDH). Porém, o TEDH conseguir escapar a um dos episó-
dios da vida real que mais celeuma suscitou: o caso do espa-
nhol Ramón Sampedro, um tetraplégico com a medula espi-
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[38] Ramón Sampedro v. Espanha, decisão 
de 17 de Maio de 1995, Comissão. 

[39] Sanles Sanles v. Espanha, decisão de 
17 de Maio de 1995, TEDH.

[40] Pretty v. Reino Unido, n.º 2346/02, 
decisão de 29 de Abril de 2002, 
TEDH. Sobre este caso, vide M. A. 
SANDERSON, “Pretty v. United 
Kingdom”, p. 947.

nal seccionada desde 1968, e que desde essa data vivia preso 
a uma cama, sem possibilidade de recuperação, sem sequer ter 
condições de se suicidar dada a sua total imobilidade. A sua 
queixa contra o Estado espanhol, e a reiterada decisão de lhe 
ser negado o auxílio ao suicídio, foi por duas vezes apresentada 
em Estrasburgo. Na primeira o seu pedido nem chegou a ser 
substancialmente apreciando, uma vez que ainda não havia es-
gotado os recursos internos (caso Ramón Sampedro v. Espanha[38]). 
Na segunda vez a acção foi interposta pela cunhada, já após a 
morte de Ramón, que em sua representação demandava o Es-
tado espanhol pelo processo que ficara pendente durante anos, 
mas a acção foi recusada com base na ilegitimidade do autor 
(que não era vítima do caso), aliada à impossibilidade de ac-
ções populares no âmbito da CEDH (caso Sanles v. Espanha[39]).  
O caso de Ramón Sanpedro remete-nos para considerações bas-
tante complexas. É que no contexto do auxílio ao suicídio mui-
tas vezes a pessoa não padece de doença fatal, nem sequer de dor 
física, mas “unicamente” de dor emocional. 

Mas um dos processos mais mediáticos sobre auxílio ao 
suicídio é o caso Pretty v. Reino Unido[40], a árdua batalha de uma 
inglesa que aos poucos definhava com uma grave doença neuro-
degenerativa, que paralisaria todos os músculos do seu cor-
po: primeiro os braços e as pernas, depois os músculos faciais 

(impedindo até a comunicação oral) e por fim os 
músculos que permitiam a respiração, conduzin-
do à morte de forma lenta e atroz. Consciente do 
seu destino, a senhora Pretty solicitou que o ma-
rido fosse autorizado a ajudá-la a colocar termo à 
sua vida, mas com a garantia de que ficaria a salvo 
de procedimentos criminais (no caso, pelo crime 
de auxílio ao suicídio). A sua pretensão chegou 
finalmente ao TEDH, onde invocou os seguintes 
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argumentos: o direito à vida, na sua modalidade de direito a 
não ser forçado a viver (art. 2.º CEDH); a protecção contra 
tratamentos inumanos e degradantes, como aquele que a es-
perava com o evoluir da doença (art. 3.º CEDH); a invasão 
do poder público na sua esfera de decisões íntimas e pessoais, 
como seja a decisão de morrer (art. 8.º CEDH); o respeito pela 
sua liberdade de consciência, de pensamento e de religião e, por 
conseguinte, das decisões que sejam tomadas de acordo com as 
suas convicções pessoais, como a referida decisão de pôr fim 
à vida (art. 9.º CEDH); e a proibição de tratamento discrimi-
natório, na medida em que a criminalização do auxílio ao sui-
cídio discriminava aqueles que, como ela própria, não tinham 
possibilidade de se suicidar pelos seus meios (art. 14.º CEDH). 
Nenhum destes argumentos obteve acolhimento por parte do 
TEDH. Nem surpreende que assim fosse, pois a sua jurispru-
dência em casos semelhantes foi sempre no sentido de advogar 
um entendimento da dignidade demasiado proteccionista, que 
tanto quer amparar o indivíduo que o “protege” mesmo das 
suas decisões livres e autónomas, precisamente aquele reduto 
da vida onde o Estado não se deveria intrometer. Uma das mais 
célebres afirmações do TEDH é a de que o art. 2.º da CEDH 
não inclui no seu âmbito de protecção o direito a não estar 
vivo, mas apenas o direito a estar vivo: “The consistent empha-
sis in all the cases before the Court has been the obligation of  
the State to protect life. The Court is not persuaded that “the 
right to life” guaranteed in Article 2 can be interpreted as in-
volving a negative aspect. While, for example in the context of  
Article 11 of  the Convention, the freedom of  association has 
been found to involve not only a right to join an association 
but a corresponding right not to be forced to join an associa-
tion, the Court observes that the notion of  a freedom implies 
some measure of  choice as to its exercise”.



Directivas antecipadas de vontade: em busca da lei perdida
Vera lúcia rapOsO

[ 191 ]

[41] Gustavo Nader MARTA, Sa-
mir Abdallah HANNA, João Luis 
Fernandes da SILVA, “Cuidados Pa-
liativos e Ortotanásia”, p. 58/60.

[42] Mesmo quem veja na orto-
tanásia ainda o preenchimento de 
tipo de ilícito de homicídio acaba 
por considerar a conduta do médi-
co justificada (Jorge de Figueiredo 
DIAS, “Art. 131.º”, p. 14).

[43] Declaração da Ordem dos Mé-
dicos de 1 de Setembro de 1994, pre-
vista no artigo 12 da Lei n.º 12/93 
de 22 de Abril; art. 2.º da  Lei n.º 
141/99, de 28 de Agosto.
Sobre o critério da morte cerebral, Te-
resa Quintela de BRITO, et al., “Cri-
mes Contra a Vida…”, p. 32 ss.

7.3. distanásia

A distanásia consiste no prolongamento artificial do processo de 
morte, muitas vezes implicando sofrimento para o paciente, ainda 
que sabendo que no estado actual da ciência não é possível a sua 
cura ou sequer a melhoria do seu estado de saúde. A isto se cha-
ma obstinação terapêutica. Tem sido fomentada pelos constantes 
avanços tecnológicos. Não é hoje incomum que o corpo humano 
permaneça anos a fio ligado a uma máquina que lhe mantém arti-
ficialmente as funções vitais.

7.4. OrtOtanásia

A ortotanásia é o oposto da distanásia, ou seja, refere-se ao não 
prolongamento artificial da vida. Deve ser praticado por médico 
(e apenas por médico) naqueles casos em que o paciente já se en-
contra no processo natural de morte[41].

A orototanásia corresponde à eutanásia activa 
indirecta. Não se verifica aqui qualquer colabora-
ção com a morte, mas simplesmente a aceitação do 
poder limitado da ciência e do próprio ser humano.  
De modo que se trata de uma conduta penalmente 
atípica[42]. Muito pelo contrário, é o emprego de 
técnicas manifestamente desproporcionadas que 
atenta contra o direito de viver com dignidade o 
processo natural de morte.

Não se confundem com a ortotanásia os casos 
em que o paciente já se encontra em morte cerebral 
ou encefálica, pois em termos jurídicos a pessoa já 
está morta (se as funções respiratória e circulatória 
podem ser repostas, a perda da função cerebral é ir-
reversível) e admite-se inclusivamente que se reco-
lham os seus órgãos para transplante[43].
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[44] Os relatos de pessoas consi-
deradas mortas e que acordaram 
já durante o velório despertam-nos 
para os perigos de declarar prema-
turamente a morte.

Não obstante a ortotanásia gozar de maior 
aceitação jurídica, social e religiosa do que a eu-
tanásia, nem por isso tem sido poupada a críticas.  
A principal objecção que se levanta é a dificuldade 
de determinar quando é que determinado estado é 

irreversível, já que a ciência avança a passos tão rápidos que não é 
irrazoável dizer que aqueles que hoje estão condenados poderão 
amanhã encontrar uma cura[44].

Mesmo quando acelere a morte a ortotanásia não se confunde 
com a autêntica eutanásia, nem objectiva nem subjectivamente. 
Objectivamente, porque a causa eficaz da morte não é a ortota-
násia, mas sim os factores que desencadearam o processo mortal. 
Subjectivamente, porque a sua intenção directa e principal não é 
acelerar a morte, a qual é aceite e tolerada como um efeito nega-
tivo proporcional ao efeito positivo que se procura, qual seja, a 
diminuição do sofrimento.

7.5. eutanásia e auxíliO aO suicídiO: 
Onde se pOdem legalmente praticar

A grande hesitação suscitada por estas questões resulta do facto de 
a morte ser, na nossa cultura, um tabu. Daí que a eutanásia activa 
seja proibida por quase toda a Europa, com excepção da Holanda 
e da Bélgica, ao passo que o suicídio assistido pode também ser 
legalmente praticado na Suíça.

7.5.1. Holanda
A Holanda foi o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia 
activa em 2001, embora desde há anos tal prática fosse tolerada 
no país. De facto, já em 1984 o Tribunal Supremo havia admitido 
a hipótese de não sancionar alguns actos de eutanásia, e em 1993 
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[45] Lei de Comprovação da Ter-
minação da Vida a Petição Própria 
e de Auxílio ao Suicídio (Wet toet-
sing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding, Stb. 2001, 194). Sobre esta 
lei vide Hilde BUITING, Johannes 
VAN DELDEN, Bregje ONWU-
TEAKA-PHILPSEN, Judith RIE-
TJENS, Mette RURUP, Donald 
VAN TOL, Joseph GEVERS, Paul 
VAN DER MAAS, Agnes VAN DER 
HEIDE, “Reporting of  Euthanasia 
and Physician-Assisted Suicide…”, 
p. 1/10; André JANSSEN, “The 
New Regulation of  Voluntary Eu-
thanasia…”, p. 260/269.

fora aprovada uma lei que, embora não chegasse a descriminali-
zá-la, autorizava efectivamente a sua aplicação em casos deter-
minados. Data de 2001 o diploma[45] que efectivamente exime a 
responsabilidade penal dos médicos que pratiquem a eutanásia, 
sempre que o paciente em causa se encontre em estado terminal, 
sem expectativa de melhoras e submetido a um sofrimento insu-
portável e, nestas condições, tenha tomado essa decisão de forma 
livre e sem pressões exteriores. Como se concluí da análise do tex-
to da lei, o pedido pessoal é um dos pressupostos indispensáveis 
para a legitimidade da eutanásia.

De acordo com o art. 2.º da lei, para além do pedido expresso 
do paciente, o médico tem ainda que observar os seguintes requi-
sitos: estar convencido de que o pedido é voluntário e ponderado; 
acreditar que o sofrimento do paciente é insuportável e não conhe-
cerá possibilidade de melhora; ter informado o paciente da situação 
na qual se encontra e das suas expectativas para o futuro; ter con-
sultado um outro médico, independente da questão, que haja visto 
o paciente e emitido parecer sobre o seu estado. Verificadas estas 
condições deve o médico colocar fim à vida do paciente ou auxiliá-
lo a cometer suicídio com a máxima diligência médica.

Este regime aplica-se, em princípio, a maiores de 18 
anos. Contudo, os arts. 2.º/3 e 4 do diploma referem-
se a pacientes que tenham discernimento suficiente para 
perceber o seu estado de saúde. Estes são classificados 
em patamares de idade: entre os 16 e os 18 anos a deci-
são pode ser tomada pelo paciente de forma autónoma, 
ainda que os seus pais ou representantes legais devam 
estar envolvidos no processo; entre os 12 e os 16 anos a 
decisão do menor carece de confirmação pelos pais ou 
representantes legais (a lei não prevê decisões em fim de 
vida de menores de 12 anos). Mas o Groningen Protocol 
veio admitir a eutanásia inclusive em recém-nascidos.
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[46] Loi relative a l´euthanasie, du 28 
mai 2002. Sobre esta lei vide Stephane 
GINSBURGH, “La Loi Belge Relative 
à l’Euthanasie…”.

O consentimento actual, livre e informado do paciente constituiu 
a pedra de toque deste regime. Todavia, para aqueles casos nos quais 
o paciente se encontra impossibilitado de expressar o seu desejo, mas 
que anteriormente esteve em condições de avaliar a sua situação e que 
nesse momento redigiu uma declaração escrita, o art. 2.º prevê que o 
médico atenda ao documento firmado pelo paciente.

A exclusão da responsabilidade do médico que realizou a eutaná-
sia depende ainda do facto de, após o acto, este enviar um relatório à 
comissão (composta por um jurista, um médico e um especialista em 
ética) constituída com o objectivo controlar os casos de término da 
vida a pedido do próprio. Se porventura esta comissão concluir pelo 
não preenchimento dos requisitos legais comunicará as suas conclu-
sões às entidades encarregues de iniciar um procedimento legal.

7.5.2. Bélgica
O exemplo holandês foi seguido pela vizinha Bélgica, que no ano 
seguinte admitiu a eutanásia dentro de certas e estritas condições. Em 
Setembro de 2003 a Bélgica foi o segundo país do mundo a legalizar 
a eutanásia, com a entrada em vigor da lei relativa à eutanásia[46].

Comparativamente à congénere holandesa a lei belga alarga 
o leque de sujeitos a quem esta prática é aplicável, pois exige 
apenas que o paciente se encontre numa situação médica para 
a qual não se vislumbrem melhoras, em estado de sofrimento 
físico e psíquico insuportável e insusceptível de ser aliviado, que 
resulte de uma afectação acidental ou patológica grave e incurá-
vel. Ou seja, deixa cair um requisito importante à luz do regime 
holandês, na medida em que não exige o estado terminal. 

Os demais pressupostos não se distanciam da-
queles exigidos pela solução perfilhada na Holan-
da: pacientes maiores de 18 anos e mentalmente 
saudáveis; requerimento da eutanásia de forma vo-
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luntária, ponderada, reiterada e em documento escrito; carácter 
insuportável do sofrimento; o paciente seja correctamente in-
formado e esclarecido de outras alternativas; assistência da euta-
násia por um médico.

7.5.3. Outros países
O estado de Oregon, nos EUA, foi o primeiro lugar do mundo 
onde a eutanásia activa foi legalizada (o primeiro país seria 
a Holanda), em 1994, conquanto várias vicissitudes legais e 
políticas tenham protelado a entrada em vigor de um regime 
jurídico para 1997. Esta lei autoriza os médicos a prescrever 
substâncias letais aos pacientes em estado terminal (cuja es-
perança de vida não ultrapasse os seis meses), desde que a seu 
pedido e remetendo também aos próprios pacientes a adminis-
tração da substância letal.

A eutanásia activa esteve igualmente permitida durante al-
gum tempo no norte da Austrália, onde o Dr. Philip Nitschke, 
médico, implantou à luz do Rights of the Terminal Ill Act, de 1996, 
um método de suicídio assistido que permitiu a quatro pessoas 
porem termo à vida antes do diploma ser revogado pelo Parla-
mento, um ano depois.

Na Suíça está autorizado o auxílio ao suicídio. Uma vez que 
nos restantes países esta prática é proibida têm sido frequentes os 
relatos de pacientes em estado terminal que viajam para território 
suíço, num fenómeno já apelidado de “turismo de morte”.

Como se concluí, poucos são os ordenamentos com regime 
jurídico específico sobre estas matérias, e esse regime nem sempre 
deriva de fonte legal (no Japão, o Tribunal Supremo autorizou o 
suicídio assistido em situações determinadas em 1995; na Co-
lômbia foi igualmente o Tribunal Constitucional que em 1997 o 
reconheceu como um direito dos doentes terminais). 



Revista do Ministério Público : Janeiro : Março 2011[ 196 ]

Mas volta e meia surgem iniciativas nacionais no sentido de 
criar um fundamento jurídico para certas práticas relacionadas 
com o consentimento dos pacientes para actos médicos, o que 
traz esta questão para a luz da ribalta. 

É precisamente neste ensejo que o tema se debate actualmente 
em Portugal.

8. O actual regime jurídicO (Ou ausência dele)

8.1. O OrdenamentO jurídicO pOrtuguês

Enquanto não for aprovada legislação que trate especificamente 
das directivas antecipadas de vontade a sua admissibilidade no 
ordenamento jurídico português é altamente controvertida. Em 
nosso entender dificilmente um médico se sentirá hoje vinculado 
por qualquer documento escrito que o paciente – ou seus acompa-
nhantes – apresentem manifestando uma vontade nesse sentido

Contudo, mesmo sem previsão expressa, contamos com algu-
mas normas que poderão ajudar a resolver a questão.

Desde logo, a própria Lei de Bases da Saúde (aprovada pela 
Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto) reconhece na sua Base XIV o 
direito dos utentes a “ser informados sobre a sua situação, as al-
ternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu 
estado”, e a “decidir receber ou recusar a prestação de cuidados 
que lhes é proposta, salvo disposição especial da lei”. 

Este princípio de respeito pela autonomia do paciente é tam-
bém acolhido pelo Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
O art. 44.º/1 começa logo por impor o esclarecimento médico ao 
doente, vindo depois o art. 45.º cominar a necessidade de este con-
sentir na prática do acto médico. Mas é o art. 46.º que trata dos 
doentes incapazes de prestar consentimento. O seu n.º 4 comina ao 
médico que actue no melhor interesse do paciente, esclarecendo de 



Directivas antecipadas de vontade: em busca da lei perdida
Vera lúcia rapOsO

[ 197 ]

seguida que o melhor interesse corresponde à decisão que o pacien-
te tomaria de forma livre e esclarecida caso o pudesse fazer, a qual 
deve prevalecer mesmo contra o desejo expresso pelos familiares, 
segundo o seu n.º 6. O n.º 2 deste art. 46.º trata especificamente 
das directivas antecipadas e, embora não vincule o médico ao seu 
conteúdo, não deixa de referir que devem ser tidas em consideração, 
o que todavia não passa de uma ambígua recomendação. O art. 
47.º refere-se ao consentimento implícito, em termos semelhantes 
ao disposto no Código Penal. O art. 49.º trata das recusas de tra-
tamento, e dispõe no seu n.º 2 que “[e]m caso de perigo de vida de 
doente com capacidade para decidir, a recusa de tratamento imedia-
to que a situação imponha só pode ser feita pelo próprio doente, 
expressamente e sem quaisquer coacções” (caso venha a ser aprova-
do o regime das DAV’s esta norma deverá ser alterada no sentido de 
incluir uma salvaguarda referente a recusas de tratamento por parte 
de Procuradores de Cuidados de Saúde). Há ainda a referir o art. 
57.º que, se por um lado proíbe o médico de praticar eutanásia ou 
auxílio ao suicídio, por outro lado proíbe-o igualmente de praticar 
distanásia (e note-se que não contém qualquer proibição de ortota-
násia), e impõe expressamente que o médico respeite a dignidade do 
doente no fim da sua vida. Neste seguimento, o art. 58.º do Código 
Deontológico estipula que “[n]as situações de doenças avançadas e 
progressivas cujos tratamentos não permitem reverter a sua evolu-
ção natural, o médico deve dirigir a sua acção para o bem-estar dos 
doentes, evitando utilizar meios fúteis de diagnóstico e terapêutica 
que podem, por si próprios, induzir mais sofrimento, sem que daí 
advenha qualquer benefício” (n.º1), e assim promove a utilização 
de cuidados paliativos que visem diminuir o sofrimento do doente 
(n.º 2). Veja-se, finalmente, o art. 59.º, segundo o qual não se deve 
lançar mão de meios extraordinários de manutenção de vida sem o 
consentimento do paciente, nem deverão os mesmos ser mantidos 
nestas circunstâncias (n.º 4), e por outro lado, os referidos meios 
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devem ser interrompidos sempre que o estado do paciente seja irre-
cuperável e daí não lhe advenham benefícios médicos (n.º 3).

Menos incisivo no que respeita à autonomia, mas reconhece-
dor de um direito ao conhecimento que caminha em paralelo com 
a autonomia, o art. 3.º da lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro, so-
bre informação genética pessoal e informação de saúde, estabelece 
que o titular da informação de saúde tem o direito de “tomar co-
nhecimento de todo o processo clínico que lhe diga respeito, salvo 
circunstâncias excepcionais devidamente justificadas e em que seja 
inequivocamente demonstrado que isso lhe possa ser prejudicial, 
ou de o fazer comunicar a quem seja por si indicado”. 

Para além do disposto no ordenamento criminal (de que a se-
guir falaremos) resta ainda o art. 24.º da CRP, que consagra o direi-
to à vida. Será o valor da vida humana tão premente que esta deva 
ser protegida mesmo contra a vontade do seu titular quando, em 
virtude do sofrimento a que este está sujeito, solicita a morte? Será 
que o art. 24.º da CRP protege a vida em si ou antes o direito à 
vida? Será que o direito à vida inclui igualmente um dever de viver? 

Não nos cabe desenvolver aqui o conteúdo do direito à vida, 
mas sempre diremos que não existe tal coisa como um dever de 
viver, nem para benefício da comunidade nem para benefício pró-
prio. Pelo contrário, tal como qualquer outro direito, também o 
direito à vida terá de incluir em si a dimensão negativa do seu 
não exercício, especialmente em situações de intenso sofrimento e 
agonia, que tornam a vida numa não-vida.

8.1.1. O ordenamento criminal

8.1.1.1. Arts. 134.º e 135.º 
O Código Penal português mostra-se adverso a decisões sobre 
a própria morte. Não só criminaliza o homicídio a pedido da 
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[47] Paulo Pinto de ALBUQUER-
QUE, Comentário do Código Penal…,  
p. 360 ss.

[48] “É nesta partilha do destino 
da vítima pelo agente, cuja acção é 
simultaneamente determinada pela 
vítima, que reside o motivo políti-
co-criminal para a autonomização 
do crime e para a redução da mol-
dura da pena em relação ao crime de 
homicídio privilegiado” (Paulo Pin-
to de ALBUQUERQUE, Comentário 
do Código Penal…, p. 360).

[49] Paulo Pinto de ALBUQUER-
QUE, Comentário do Código Penal…, 
p. 363 ss.

vítima (art. 134.º do Código Penal), como também o auxílio ao 
suicídio (art. 135.º do Código Penal), conferindo deste modo 
primazia à protecção do bem jurídico “vida humana” e não ao 
bem jurídico “liberdade pessoal”.

O homicídio a pedido da vítima[47] correspon-
de à prática comummente denominada eutanásia. 
Tal como o art. 133.º, também o art. 134.º do 
Código Penal representa uma modalidade de ho-
micídio privilegiado em função da diminuição da 
ilicitude, materializada no pedido da vítima[48]. 
Este pedido terá que ser sério (reflectido), instante 
(repetido) e expresso (inequívoco). 

O auxílio ao suicídio[49] impõe que primeira-
mente se esclareça o que, para efeitos de direito 
criminal, não é suicídio a recusa de um tratamento 
médico, ainda que indispensável para salvar a vida. 
Mas o auxílio de outrem a esse acto já é criminal-
mente reprovado.

8.1.1.2. O art. 156.º 
O art. 156.º do Código Penal[50] refere-se a inter-
venções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários, 
isto é, sem consentimento do paciente[51].

O consentimento para acto médico deve, em 
regra, ser específico para cada acto em causa, de 
modo que não se admitem os chamados consenti-
mentos gerais ou consentimentos em branco (mas 
excepcionalmente poderão ser admitidos consen-
timento de cariz mais genérico, como por exemplo 
quando se destinem a testes genéticos para uma 
pluralidade de doenças[52]).

[50] Paulo Pinto de ALBUQUER-
QUE, Comentário do Código Penal…, 
p. 421 ss.

[51] A norma refere-se a um qualquer 
paciente e não, como parece defender 
Paulo Pinto de ALBUQUERQUE 
(Comentário do Código Penal…, p. 421) 
apenas à “pessoa atingida por doen-
ça incurável na sua fase terminal”. 
Ou seja, é perfeitamente possível que 
qualquer paciente recuse um qualquer 
tratamento.

[52] Rui NUNES, “Estudo n.º E/17/
APB/10…”, p. 8.
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[53] Apontando os perigos e des-
vantagens da vontade dos familiares, 
Carmén TOMÁS-VALIENTE LA-
NUZA, La Disponibilidad de la Propria 
Vida..., p. 191/192.

O bem jurídico protegido neste tipo de crime 
não é a vida nem a saúde do paciente, mas sim a 
sua auto-determinação sobre a vida e sobre o corpo.  
A intervenção não consentida, mesmo que medica-
mente indicada, configura uma agressão à liberdade e 

dignidade humana. O médico não deverá actuar mesmo que a deci-
são do paciente vá contra o seu melhor interesse, pareça completa-
mente irracional e irrazoável e implique inclusivamente a sua morte 
(porém, tenha-se em conta o art. 154.º/3/b do Código Penal, que 
não considera coação o facto que se destine a evitar um suicídio). 

Outra situação que pode justificar a intervenção médica neste 
caso é a existência de uma autorização legal, seja para promoção 
de interesses jurídicos supra-individuais (prevenção de epidemias 
ou doenças contagiosas), seja para aplicação de alimentos coerci-
tivos ou de alimentação forçada nas prisões.

Há outras duas situações em que se prescinde do consenti-
mento do próprio: menores e incapazes. Nos casos supra referidos 
de incapacidade acidental o consentimento dos familiares não su-
pre o do paciente[53] que, quando muito será atendido para efeitos 
de consentimento presumido.

Excluindo estes cenários, o art. 156.º/2 prevê outros casos 
em que se pode prescindir do consentimento. O primeiro refere-
se às situações em que o consentimento não puder ser obtido 
no momento e o seu adiamento implicar perigo para a vida ou 
saúde. O segundo àqueles em que o consentimento tiver sido 
prestado para certa intervenção ou tratamento, no decurso do 
qual outros passos se revelaram necessários. Todavia, em ambos 
os casos a intervenção médica apenas será lícita se for de presu-
mir que o agente não se oporia à intervenção. A norma utiliza 
neste ensejo a expressão “circunstâncias que permitam concluir 
com segurança”, o que anda próxima daquela outra, empregue 
no art. 39.º/2 do Código Penal para efeitos de consentimento 
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[54] Manuel da Costa ANDRADE, 
“Consentimento…”, p. 145; Jorge 
de Figueiredo DIAS, “Art. 131.º”, p. 
369; João Carlos LOUREIRO, “Me-
táfora do Vegetal…”, p. 42.

[55] Art. 610.º (Violenza privata) 
– “Chiunque, con violenza o minac-
cia costringe altri a fare, tollerare od 
omettere qualche cosa è punito con la 
reclusione fino a quattro anni” .
La pena è aumentata (c.p.64) se 
concorrono e condizioni prevedute 
dall`artt. 339

[56] Art. 613.º (Stato di incapa-
cità procurato mediante violenza) 
– “Chiunque, mediante suggestio-
ne ipnotica o in veglia, o mediante 
somministrazione di sostanze alco-
oliche o stupefacenti, o con qualsia-
si altro mezzo, pone una persona, 
senza il consenso di lei, in stato 
d`incapacità d`intendere o di volere, 
è punito con la reclusione fino a un 
anno (c.p.690, 691, 728).
Il consenso dato dalle persone indica-
te nell`ultimo capoverso dell`art. 579 
non esclude la punibilità.
La pena è della reclusione fino a cin-
que anni:
1) se il colpevole ha agito col fine di 
far commettere un reato;
2) se la persona resa incapace 
commette, in tale stato, un fatto 
preveduto dalla legge come delitto 
(c.p.86, 111)”.

[57] Cfr. Giulia SANDOR, “Ob-
bligo di Informazione Medica…”, 
p. 529 ss.

presumido – “permitir razoavelmente supor” – embora nos pa-
reça que o n.º 2 do art. 156.º vai mais longe no grau de exigência 
da certeza que funda a presunção.

A isto se chama consentimento presumido para 
acto médico. Releva a sua vontade subjectiva, não o 
seu bem objectivo. Em termos de prova, não bas-
ta supor razoavelmente que o consentimento seria 
recusado, é preciso fazer prova da recusa, de modo 
que em caso de dúvida deve decidir-se a favor da 
vida do paciente (in dubio pro vita)[54]. Mas desde que 
se conclua pela recusa não deve o médico actuar, 
por mais incompreensível que lhe pareça ser a von-
tade presumida do paciente.

Tanto quanto sabemos, o ordenamento criminal 
português é o único que consagra uma norma deste 
tipo, isto é, com uma tão específica incriminação.  
O que não significa que tratamentos cometidos sem 
o consentimento do paciente passem incólumes 
noutros ordenamentos (por exemplo, em Itália entra 
em campo a aplicação dos arts. 610.º [55] ou 613.º [56]) 
do respectivo Código Penal.

8.1.1.3. O art. 157.º
O art. 157.º do Código Penal comina o dever de es-
clarecimento por parte do médico[57], salvo quando as 
informações possam causar dano ao paciente (privi-
légio terapêutico). A sua inobservância poderá fazer 
incorrer o médico em responsabilidade criminal.

Para efeitos de cumprimento deste dever assume 
especial importância o formulário de consentimento 
informado, do qual devem constar o diagnóstico, as 
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[58] BRITISH MEDICAL ASSO-
CIATION, BMA, “Contemporaneous 
Refusals of  Life Prolonging Treat-
ment”, p. 1.

opções de tratamento, os riscos gerais da actividade 
(riscos gerais e frequentes de acordo com o estado da 
técnica) e os riscos pessoais.

O consentimento é temporário e revogável a 
qualquer momento sem necessidade de apresentar justificações.

O consentimento do paciente tem que ser livre, esclarecido e 
sem erros. Claro que não é qualquer erro que invalida o consenti-
mento, mas apenas aquele que compromete a liberdade de dispor 
do corpo e da vida, o que inclui o erro sobre a necessidade do tra-
tamento e sua urgência, o erro sobre a natureza do tratamento e os 
casos nos quais o paciente só aceita submeter-se a dada intervenção 
se for praticada por um especialista concretamente identificado.

O médico tem o dever de informar o doente e de o esclarecer 
de forma cabal, acerca dos resultados prováveis dessa decisão au-
tónoma, bem como de o informar dos benefícios e dos inconve-
nientes decorrentes do tratamento proposto.

A recusa voluntária do tratamento de suporte ou de prolon-
gamento de vida por parte de um doente competente deve ser 
respeitada, mesmo se daí resultar a sua morte. Este ponto de vista, 
é defendido pela British Medical Association (BMA): “it is well 
established in law and ethics that competent adults have the right 
to refuse any medical treatment, even if  that refusal results in their 
death. The patient is not obliged to justify his or her decision but 
the health team will usually wish to discuss the refusal with the 
patient in order to ensure that he or she has based that decision on 
accurate information and to correct any misunderstandings”[58].

8.2. O OrdenamentO internaciOnal

Em termos de direito internacional destaca-se a Convenção sobre 
os Direitos do Homem e da Biomedicina, cujo art. 5.º determi-
na que “qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser 
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efectuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu con-
sentimento livre e esclarecido”. Em consonância, o art. 9.º esta-
belece que “[a]vontade anteriormente manifestada no tocante a 
uma intervenção médica por um paciente que, no momento da 
intervenção, não se encontre em condições de expressar a sua von-
tade, será tomada em conta” (note-se como mais uma vez, e tal 
como disposto no Código Deontológico da Ordem dos Médicos, 
apenas se preconiza a tomada em consideração da directiva).

No Explanatory Report da Convenção delimitam-se as condições 
nas quais se permite que o médico actue sem o consentimento 
expresso e actual do paciente: apenas em situações de emergências, 
sempre tendo em conta o benefício imediato do doente, e em 
qualquer caso procurando conhecer a vontade deste.

Por sua vez, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Eu-
ropeia, no seu art. 3.°, sobre direito à integridade do ser humano,  
preconiza que “[t]odas as pessoas têm direito ao respeito pela sua 
integridade física e mental. No domínio da medicina e da biolo-
gia, devem ser respeitados, designadamente, o consentimento livre 
e esclarecido da pessoa, nos termos da lei”.

A isto se acrescentam duas recomendações do Comité de Mi-
nistros do Conselho da Europa, ambas no sentido de robustecer a 
auto-determinação em decisões no fim da vida. 

A Recomendação REC(1999)4 estipula os “Princípios rela-
tivos à protecção legal de pessoas adultas incapazes”. Destaca-
se o n.º 1 do seu princípio 9, segundo o qual  “ao estabelecer 
ou implementar uma medida de protecção de um adulto inca-
paz, os desejos e sentimentos passados e presentes do adulto 
devem ser identificados, tanto quanto possível, e ser tidos em 
consideração e respeitados”. 

Mas recentemente, a Recomendação REC(2009)11, que trata 
especificamente dos “Princípios relativos ao poder de procuração 
e directivas antecipadas de vontade por incapacidade”, assenta que 
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os “Estados devem promover a autodeterminação de adultos ca-
pazes para o caso de se tornarem futuramente incapazes”, através 
da criação de alguns mecanismos como as DAV’s.

8.3. Os prOjectOs em discussãO

8.3.1. Projecto de Lei 413/XI/2.ª (PS)
O projecto apresentado pelo Partido Socialista não pretende 
propriamente tratar das DAV’s, mas sim uma regulamentação 
geral ao consentimento informado para acto médico. Por con-
seguinte, acaba por não dar o devido desenvolvimento à ques-
tão das DAV’s. 

O art. 13.º reconhece a existência legal deste documento es-
crito e estabelece os respectivos requisitos de legitimidade: autor 
maior de idade e dotado de capacidade jurídica, agindo de forma 
livre e informada, e que plasme a sua vontade na forma escrita. 

O n.º 4 desta norma limita-se a estipular a tomada em consi-
deração da directiva no momento de decidir o acto médico, excep-
to nos casos referidos no art. 14.º, que no essencial dizem respeito 
à contrariedade à lei, à ordem pública ou às normas técnicas da 
profissão, ou quando esteja evidentemente desactualizada, referin-
do que em nenhum destes casos deve a directiva ser atendida. 

No número seguinte faz-se depender a força vinculativa da 
directiva de uma série de circunstâncias, que acabam por facilitar 
a sua rejeição pelo médico (destaca-se a nota relativa à participa-
ção de um médico no processo, uma preocupação relevante em 
termos de esclarecimento do outorgante), nomeadamente o últi-
mo dos pontos referidos pelo art. 14.º/5: “demais circunstâncias 
que permitam avaliar o grau de convicção com que o declarante 
manifestou a sua vontade”. A esta luz pouco se adianta face ao 
regime legal existente actualmente entre nós, pois em bom rigor é 
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[59] Projecto de diploma n.º P/16/
APB/09 que regula o exercício do di-
reito a formular directivas antecipadas 
de vontade no âmbito da prestação de 
cuidados de saúde e cria o correspon-
dente registo nacional (http://www.
apbioetica.org/fotos/gca/1280252
9311273053917parecer_16_testa-
mento_vital_2009.pdf).

relativamente simples ao médico actuar contra o disposto na DAV, 
até porque “ter em consideração” não é o mesmo que “cumprir”, 
ou que reconhecer explicitamente a sua vinculatividade.

O art. 15.º prevê igualmente a delegação de poderes num Pro-
curador de Cuidados de Saúde, em termos semelhantes à caracte-
rização que acima fizemos desta figura.

Ressalva-se igualmente o direito à objecção de consciência dos 
profissionais de saúde (art. 17.º) e a não discriminação em virtude 
da autoria ou do conteúdo de uma DAV (art. 18.º).

8.3.2. Os demais projectos
Os demais projectos são muito semelhantes entre si e, por sua 
vez, muito semelhantes a um projecto da autoria do prof. Rui 
Nunes e da prof. Helena Pereira de Melo que havia anteriormen-
te circulado entre nós[59].

Eis as notas mais importantes deste projecto:

Criação de um Registo Nacional de Directivas Antecipa-
das de Vontade (RENDAV), que se regerá pelo disposto no 
regime de protecção de dados pessoais. Todavia, a eficácia da 
directiva não depende do facto de estar inscrita no RENDAV 
(a fazer crer que a inscrição visa principalmente facilitar o 
seu conhecimento), pois bastará a sua obediência aos requisi-

tos formais exigidos para ser eficaz; 
Obediência da DAV a certas formalidades: do-

cumento escrito assinado por um notário ou um 
funcionário da RENDAV;

Admissibilidade das duas modalidades de DAV: 
testamento de paciente (isto é, testamento vital) 
ou documento de nomeação do Procurador de 
Cuidados de Saúde;
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Exposição dos casos em que a directiva não produzirá efei-
tos jurídicos: contrariedade à lei, às leges artis, ou fundamenta-
ção em circunstâncias que entretanto foram alteradas;

Condicionamento da eficácia à participação de um médico no 
processo de esclarecimento do doente;

Delimitação do prazo de eficácia das directivas (3 anos a con-
tar da assinatura), embora se admita a sua renovação;

Possibilidade de modificação ou revogação da directiva, desde 
que continue a obedecer aos requisitos de forma;

Proibição da DAV produzir efeitos enquanto o outorgante 
não esteja impedido de manifestar a sua vontade;

Imposição de registo no processo clínico da decisão que re-
sultar da DAV;

Previsão da objecção de consciência do profissional de saúde 
e da não discriminação dos autores das DAV’s;

Imposição de um dever de confidencialidade daqueles que te-
nham conhecimento do conteúdo da directiva no exercício das 
suas funções (paralelamente, o disposto na lei sobre protecção de 
dados pessoais aplica-se às directivas registadas no RENDAV);

Criação de um regime que permita conectar informaticamen-
te os vários centros de saúde do país ao RENDAV, o que impõe 
aos centros o dever de verificar se os pacientes que estejam a seu 
cargo, mas se encontrem incapazes de manifestar a sua vontade, 
têm alguma DAV registada em seu nome.

Este projecto merece, no essencial, a nossa concordância.
Contudo, cremos que deveria especificar com maior rigor quais 

os poderes do Procurador de Cuidados de Saúde. O art. 16.º/2 diz 
que “[é] nula a procuração de cuidados de saúde em que o repre-
sentado não tenha delimitado clara e inequivocamente os poderes 
representativos do procurador”. Mas de que delimitação aqui se 
fala? Ou seja, pode o procurador ter poder de decisão sobre todas 
as matérias mediante uma procuração geral? Ou só lhe é permitido 



Directivas antecipadas de vontade: em busca da lei perdida
Vera lúcia rapOsO

[ 207 ]

exercer um número determinado de poderes, de tal forma que a 
procuração tem que especificar que concretos poderes são esses?

Não obstante os reparos feitos a este projecto parece-nos um 
apport bastante positivo para a discussão do tema. Tanto assim é 
que no geral foi esta a “base” seguida pelos demais projectos em 
discussão entre nós, ainda que cada um apresente as suas próprias 
particularidades.

O Projecto de Lei n.º 414/XI/2.º, do Bloco de Esquerda, 
aponta para um prazo de validade de 5 anos (e não de três) a 
contar do registo.

O Projecto de Lei n.º 428/XI, do Partido Social Democrata, 
é o que mais perto segue o projecto do prof. Rui Nunes e da prof. 
Helena Pereira de Melo. Desde logo, pela terminologia adop-
tada (“testamento do paciente” em vez de “testamento vital”), 
mas também por adoptar o mesmo prazo de validade da DAV (3 
anos), e por propor a criação exactamente do mesmo RENDAV 
(ao qual nem sequer altera a designação).

O Projecto de Lei n.º 429/XI/2.ª, do CDS/PP, tão-pouco 
se distancia muito do referido projecto-base, embora apresente 
a anota adicional de reiteradamente sublinhar a importância dos 
cuidados paliativos, ou não fosse sua mentora a Dra. Isabel Neto, 
presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.

8.3.3. O parecer do CNECV
No seu Parecer n.º 59/CNECV/2010 o CNECV pronunciou-se 
sobre o possível regime das DAV’s. Sem se debruçar especifica-
mente sobre os projectos em discussão o CNECV teceu algumas 
considerações sobre a autonomia da pessoa no que respeita a actos 
médicos, recomendando que “no caso de recusas de intervenções 
ou terapêuticas, estas recusas terão carácter vinculativo desde que 
observados os requisitos de garantia da genuinidade da declara-
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ção”, e que “no caso de pedidos de intervenções ou terapêuticas, 
o seu respeito deverá ser ponderado com a necessidade de obser-
vância e respeito das leis em vigor, das boas práticas clínicas e da 
independência técnica dos profissionais envolvidos, assim como 
com a própria exequibilidade do pedido”.

No que respeita às decisões do primeiro tipo, isto é, de re-
cusa de tratamento, a sua força vinculativa ficará dependente de 
vários factores, que o CNECV considera imprescindíveis para 
salvaguardar os direitos e autonomia dos pacientes: i) celebração 
perante notário ou autoridade equivalente; ii) acesso do autor da 
DAV a informação adequada; iii) autorização da sua revogação a 
qualquer momento; iv) imposição de actualização dentro de um 
prazo pré-estabelecido (o CNECV propõe o prazo de 5 anos). 
Aconselha também a criação de um registo das DAV’s para faci-
litar o seu conhecimento.

9. a dignidade humana e O direitO à Vida

9.1. dignidade-prOtecçãO Ou dignidade-autOnOmia

A dignidade, como conceito pluridimensional e am-
bíguo que é, tem sido objecto de diversas interpre-
tações. A maior parte delas reduz-se a dois grandes 
entendimentos, contrapostos entre si: a dignidade 
como protecção do indivíduo e a dignidade como au-
tonomia do indivíduo[60]. Se a primeira compreensão é 
típica da cultura jurídica norte-americana, já a segun-
da tem prevalecido na Europa continental[61].

De facto, a doutrina europeia defende o valor 
intrínseco da pessoa, o qual deve ser respeitado e 
protegido contra todos os ataques, inclusivamente 
os provenientes do próprio[62]. 

[60] Ingo SARLET (“As Dimen-
sões da Dignidade…”, p. 30 ss.) 
contrapõe a dignidade/liberdade à 
dignidade na sua perspectiva assis-
tencial, no sentido de necessidade 
de protecção dos mais fragilizados 
da sociedade. Resta saber quem se 
inclui nesta categoria, e se a sua 
maior fragilidade lhes retira capaci-
dade para serem autónomos.
Pietro LORA ALARCÓN (Patrimô-
nio Genético…, p. 257) apresenta-
nos a dignidade humana em três 
perspectivas distintas: a individu-
alista (esta será uma dignidade/
autonomia uma vez que o indiví-
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duo é o ponto de partida); a transpersonalista (aqui 
a comunidade e o bem comum sobrepõem-se ao indi-
víduo, de modo que esta já é uma dignidade/constri-
ção) e ainda a personalista, que no fundo medeia as 
duas anteriores, pois defende que o predomínio do 
indivíduo ou da sociedade haverá de depender de cada 
situação concreta.
É a esta dicotomia que se refere Juan RODRÍGUEZ-DRIN-
COURT ÁLVAREZ (Genoma Humano…, p. 110) quando 
aponta para uma dimensão objectiva da dignidade, que se si-
tua acima de cada indivíduo e se sobrepõe às suas concepções 

Este entendimento ficou bem patente num caso célebre da 
jurisprudência alemã – o caso dos Peep-Show[63] – que culminou 
na recusa de uma licença para um espectáculo de peep-show, com 
fundamento na suposta violação da dignidade das mulheres envol-
vidas, não obstante estas actuarem de forma livre e consentida. 

Muito semelhante a este é um caso decidido 
pela não menos famosa decisão francesa relativa ao 
lançamento de anões[64]. Este “espectáculo” foi proi-
bido com o mesmo argumento da violação da dig-
nidade das pessoas anãs, não obstante ficar demons-
trado que todos participavam consensualmente e, 
inclusivamente, terem publicamente solicitado a sua 
continuação, dado que constituía a fonte de rendi-
mento possível para pessoas cuja estatura as impedia 
de serem contratados para muitos trabalhos.

Também o TEDH tem sufragado este entendi-
mento proteccionista – e porque não dizer paterna-
lista?[65] – do princípio da dignidade humana. No 
caso Laskey, Jaggard and Brown v. the United Kingdom[66] 
qualificou de atentatórias da dignidade humana prá-
ticas sado-masoquistas, praticadas consensualmente 
entre adultos, o que veio confirmar a decisão previa-
mente tomada pela House of Lords [67] inglesa.

pessoais, e uma outra dimensão subjectiva que permite a cada 
um conformar a sua vida de acordo com a sua imagem.

[61] Cfr. Frédérique DREIFUSS-NETTER, “La Pro-
tection Pénale… “, p. 95 ; Bjarne MELKEVIK, “Les 
Concepts de Personne…”, p. 85/87. 

[62] Em contra deste entendimento corrompido da 
dignidade, Carla Amado GOMES, “Risque Sanitaire et 
Protection de l’Individu...”, p. 133 ss.; Vera Lúcia RA-
POSO, “O Direito à Vida…”, p. 85/87.

[63] BVerwGE 64 (1981) 274.

[64] Decisão do Conseil d’État, de 27 
de Outubro de 1995. Sobre esta de-
cisão comentou Emmanuel DREYER 
(“La Dignité Opposée à la Personne”, 
p. 2731): “en viendra-t-on également 
à prohiber – toujours au nom de la 
dignité humaine – la boxe, la lutte, la 
pornographie, le strip-tease, la tauro-
machie, le travail dans l’industrie du 
sexe… et quoi encore?”.

[65] Sobre o paternalismo jurídico, 
Carmén TOMÁS-VALIENTE LA-
NUZA, La Disponibilidad de la Propria 
Vida..., p. 49/55.

[66] Laskey, Jaggard and Brown v. the Uni-
ted Kingdom, n.º 109/1995/615/703-
705, decisão de 20 de Janeiro de 
1997, TEDH. 

[67] R v. Brown [1993] 2 All ER 75.
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[68] Decisão do Tribunal Cons-
titucional espanhol n.º 53/1985, 
de 11 de Abril. Comentando esta 
decisão, Juan Andrés MUÑOZ 
ARNAU, Los Límites de los Derechos 
Fundamentales..., p. 50/55.

[69] Jorge Reis NOVAIS, Direitos Fun-
damentais…, p. 31.
O mesmo entendimento em An-
drew CLAPHAM, Human Rights 
in the Private Sphere, p. 148/149; 
Deryck BEYLEVELD, Roger BRO-
WNSWORD, Human Dignity in Bio-
ethics and Biolaw, p. 37.

[70] Kurt BAYERTZ, “Human Dig-
nity…” p. 77.

Diferentemente, somos adeptos de uma con-
cepção da dignidade fundada na pessoa humana 
como ser capaz da auto-determinação conscien-
te da própria vida[68], como de resto já resultava 
do próprio pensamento kantiano. Nas palavras 
de Jorge Reis Novais, “[é] dessa igual dignida-
de de todos que resulta o direito de cada um 
conformar autonomamente a existência segun-
do as suas próprias concepções e planos de vida 
que têm, à luz do estado de Direito fundado na 
dignidade da pessoa humana, o mesmo valor de 
quaisquer outras concepções ou planos de vida, 
independentemente da maior ou menos adesão 
social que concitem (…) À luz do Estado de 

Direito fundado na dignidade da pessoa humana, a opinião de 
cada um, e a possibilidade de a exprimir, de lutar por ela e de 
viver segundo os seus próprios padrões, é tão valiosa quanto 
a opinião do outro. Cada um tem, garantida pelo Estado de 
Direito, uma esfera de autonomia e liberdade individual que a 
maioria não pode comprimir ou restringir pelo simples facto 
de ser maioria, pelo simples facto de a autonomia individual se 
orientar num sentido hostilizado ou rejeitado pela maioria” [69].

Numa sociedade laica e democrática a compreensão da digni-
dade deve estar despojada de quaisquer considerações religiosas, 
fundadas numa suposta vontade divina ou num plano superior 
para a vida de cada um, pois “with the concept of  human dig-
nity in its specifically Modern interpretation, the human being 
defines its own essence as subjectivity. Neither God, nor Fate, 
not Nature tell the human being what to think or what to do. 
The human being is its own master”[70]. As mais fundamentais 
decisões da vida de cada um devem ser tomadas pelo próprio 
que, concomitantemente, deve chamar a si a responsabilidade 
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[71] Onora O’NEILL, Autonomy…, 
p. 56. 

[72] Segundo João Carlos LOUREI-
RO (“Les Príncipes de la Bioconsti-
tution…”, p. 437), o princípio da 
autonomia inicialmente avançado por 
Engelhardt acabou por dar lugar a um 
princípio da permissão. 

[73] Interessante é a construção te-
órica de Donald Kommers, que di-
ferencia a vertente subjectiva da dig-
nidade da sua dimensão objectiva, de 
tal forma que a primeira vertente as-
seguraria direitos de liberdade pesso-
al, ao passo que a segunda edificaria 
limites que as liberdades decorrentes 
da autonomia pessoal teriam que 
respeitar (Donald KOMMERS, The 
Constitutional Jurisprudence…, p. 359).

[74] Segundo Meulders-Klein, a dig-
nidade humana é o valor supremo, sen-
do a liberdade um seu corolário, logo, 
a auto-limitação dessa liberdade mais 
não é do que um respeito pela dig-
nidade (M.T. MEULDERS-KLEIN, 
“Biomédecine, Famille et Droits de 
l’Homme: Une Même Éthique pour 
Tous?”, Révue Trimestrielle des Droits de 
l’Homme, n.º 43, 2000, p. 451). 

[75] Sublinhando a rivalidade entre o 
valor da autonomia pessoal e o valor 
da vida, Ana Paula GUIMARÃES, Al-
guns Problemas…, p. 118.

[76] Sobre a relação entre direito à 
saúde e autonomia do paciente, Ca-
therine BERT, “Bioétique…”, espe-
cialmente p. 99/101.

por tais decisões, isto é, “the moral right – and the moral res-
ponsibility – to confront the most fundamental questions about 
the meaning and value of  their own life for themselves”[71].

Admitimos que excepcionalmente o sistema ju-
rídico dite limitações à vontade individual, e com 
isto nos afastamos das teorias radicais da autonomia 
pessoal, como por exemplo a de Engelhardt[72]. Mas 
estes serão sempre casos excepcionalíssimos, porque 
na maior parte das vezes será a autónoma decisão 
individual a prevalecer, por mais reparos éticos e 
morais que possam suscitar[73].

9.2. a dignidade humana 
e as decisões em fim de Vida

Alguns autores entendem que a proibição das deci-
sões em fim de vida resulta do conflito entre digni-
dade humana e autodeterminação, que desemboca 
na prevalência daquela primeira, fazendo coincidir 
a dignidade humana com a vida humana[74], num ra-
ciocínio que deixa muito a desejar[75].

Claro que esta afirmação suscita uma série de 
divagações: será que não se pode impor a obriga-
ção de viver a alguém em nome de bens comuns, 
digamos, do interesse colectivo? Será que aquele que 
deseja morrer está na plena posse das suas faculda-
des mentais? Não será que sobre o Estado recai a 
obrigação de proteger a vida humana contra todo o 
tipo de ataques, inclusive do próprio indivíduo ou 
de terceiras pessoas a seu pedido[76]?

Parece-nos que embora algumas destas dúvidas 
sejam legítimas, apenas se fundam no facto de a 
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[77] X v. Reino Unido, n.º 7992/77, 
decisão de 12 de Julho de 1978, 
Comissão.

[78] X  v. República Federal da Alemanha, 
n.º 8518/79, decisão de 14 de Março 
de 1980, Comissão.

[79] Marcella e Robert Sands v. Reino Uni-
do, n.º 9338/81, decisão de 10 de Ou-
tubro de 1981, TEDH.

[80] Herczegfalvy v. Áustria, n.º 10533 
/83, decisão de 24 de Setembro de 
1992, TEDH.

morte, na nossa cultura, ter sido desde sempre um 
tabu. A regra nos países europeus vai no sentido da 
proibição quer da eutanásia passiva e activa, quer do 
auxílio ao suicídio, embora a Holanda e a Bélgica te-
nha despenalizado alguns destes comportamentos.

Mesmo a doutrina se divide quanto à exacta re-
solução desta questão à luz do art. 2.º da CEDH. 
Porém, o facto é que de uma análise da jurisprudên-
cia de Estrasburgo se pode concluir que o TEDH 
continua a assimilar a dignidade com a manutenção, 
ou imposição, da vida, de forma alheia à autodeter-
minação pessoal. É reconhecida margem de manobra 

aos Estados para decidir estas questões, mas nota-se certa tendên-
cia para privilegiar medidas que visem preservar a vida da pessoa, 
mesmo contra a sua vontade, inclusive recorrendo à força. 

Reportando-se ao uso obrigatório de capacete por parte de 
motociclistas, a Comissão decidiu que não estavam isentos desta 
obrigatoriedade aqueles que, por motivos da sua religião, usavam 
turbante e que, portanto, seriam obrigados a retirá-lo (caso X v. 
Reino Unido[77]). Tratando-se de vacinações obrigatórias, a opinião da 
Comissão é que estas se impõem à vontade dos pais, desde que para 
salvar a vida dos filhos (caso Associação X v. Reino Unido). No parecer 
da Comissão é legítima a imposição coactiva de um tratamento a 
um doente hospitalizado, por parte do seu médico, desde que o 
objectivo seja salvar-lhe a vida (caso X v. Alemanha[78]). No caso de 
reclusos membros do IRA que encetaram uma greve de fome, a Co-
missão decidiu que o Estado poderia forçar a ingestão de alimentos 
e de líquidos para evitar a morte por inanição (caso Marcella y Robert 
Sands v. Reino Unido[79]). Acerca de um doente mental internado num 
hospital psiquiátrico, o TEDH entendeu que os médicos poderiam 
administrar os tratamentos necessários para lhe salvar a vida, ainda 
que recorrendo à força (caso Herczegfalvy v. Áustria[80]).
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[81] Cfr. Susana SANZ CABALLE-
RO, “El Comienzo y el Fin de la Vida 
Humana ante el TEDH…”, p. 171, 
172.

[82] De Wilde, Ooms e Versyp (“Vagrancy”) 
v. Bélgica, n.ºs 2832/66; 2835/66; 
2899/66, decisão de 18 de Junho de 
1971, TEDH.

[83] Justice William O. Douglas, 
(1898-1980), juiz do Supreme Court 
norte-americano, no caso Osborne v. 
United States, 385 U.S. 323 (1966).

Como de depreende dos citados exemplos, este dever de 
protecção é particularmente premente quando os indivíduos em 
causa estejam a cargo do Estado, tal como reclusos e internados 
em centros psiquiátricos ou hospitalares. Sem prejuízo daquilo 
que primeiramente afirmámos, cremos que nestes casos de pes-
soas sob tutela pública o Estado encontra-se vinculado à adop-
ção de medidas positivas. Se quanto às demais pessoas a aplica-
ção coactiva destas medidas poderá constituir inclusive atentado 
à integridade física e violação da reserva de vida privada (se bem 
que não está excluída a sua licitude em casos determinados), no 
que respeita aos indivíduos sob custódia estadual a omissão das 
referidas medidas arrisca-se a conduzir à violação do dever geral 
de cuidado que paira sobre os Estados[81].

Mas exceptuando estes concretos casos, a posição a assumir 
deverá ser outra, e não aquela à qual o TEDH se tem sistema-
ticamente agarrado. No caso De Wilde, Ooms e Versyp v. Bélgica[82], 
a propósito de dois indivíduos que aceitaram voluntariamente 
uma privação da liberdade, o TEDH fez uma afirmação que 

sintetiza a jurisprudência das decisões anteriores: 
a pessoa que goza de um direito nem sempre dis-
põe do poder de renunciar a ele. Não poderíamos 
afastar-nos mais deste entendimento.

 “The privacy and dignity of  our citizens [are] 
being whittled away by sometimes imperceptible 
steps. Taken individually, each step may be of  lit-
tle consequence. But when viewed as a whole, there 
begins to emerge a society quite unlike any we have 
seen, a society in which government may intrude 
into the secret regions of  a [person’s] life” [83].
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[84] Helena Pereira de MELO, “Di-
rectivas…”, p. 15/19.

[85] José Francisco de Faria COSTA, 
“O Fim da Vida e o Direito Penal”, p. 
759 ss. e “Vida e Morte em Direito 
Penal…”, p. 171 ss.; Helena Pereira 
de MELO, “Directivas…”, p. 13.

[86] Ponto 8 da Carta dos Direitos 
e deveres dos Doentes: O doente tem 
direito a dar ou recusar o seu consen-
timento, antes de qualquer acto mé-
dico ou participação em investigação 
ou ensino clínico - O consentimento 
do doente é imprescindível para a 
realização de qualquer acto médico, 
após ter sido correctamente infor-
mado. O doente pode, exceptuando 
alguns casos particulares, decidir, 
de forma livre e esclarecida, se acei-
ta ou recusa um tratamento ou uma 
intervenção, bem como alterar a sua 
decisão. Pretende-se, assim, assegurar 
e estimular o direito à autodetermi-
nação, ou seja, a capacidade e a auto-
nomia que os doentes têm de decidir 
sobre si próprios. O consentimento 
pode ser presumido em situações de 
emergência e, em caso de incapacida-
de, deve este direito ser exercido pelo 
representante legal do doente”.
Vide ainda o art. 30.º da Carta dos 
Direitos dos Utentes dos Serviços 
de Saúde.

[87] Arts. 4.º (“Direito de Consen-
timento - Todo o indivíduo tem o 
direito de aceder a toda a informa-
ção que o possa capacitar na parti-
cipação activa das decisões respei-
tantes à sua saúde; esta informação 
é um pré-requisito para qualquer 
procedimento e tratamento, incluin-
do a participação em investigações 
científicas2); 5.º (“Direito de Livre 
Escolha - Cada indivíduo tem o di-

10. a lei que prOcuramOs

Como bem aponta Helena Pereira de Melo, a ques-
tão das DAV’s e problemáticas conexas, não se re-
solve apenas no âmbito do direito penal, mas com 
auxílio a uma hierarquização dos valores e direitos 
em conflito: de um lado, a vida e a integridade física; 
do outro, a autodeterminação, a liberdade de consci-
ência e de religião, e em particular uma especificação 
concreta destes direitos neste domínio específico, o 
direito à auto-determinação nos cuidados de saúde 

[84], em última instância, o direito a morrer em paz e 
com dignidade[85]. Trata-se de um dos direitos fun-
damentais de última geração que começa a aparecer 
em documentos nacionais[86] e internacionais[87] sob 
a forma de direito ao consentimento informado.

Não obstante no catálogo de direitos consti-
tucionalmente consagrados (e à luz de um critério 
sistemático que, embora não decisivo, não deverá 
ser rejeitado) a vida e a integridade física ocupa-
rem lugar cimeiro, na verdade, não existe uma hie-
rarquização de direitos. Tudo está em aberto e a 
solução de cada caso há-de resultar de ponderações 
concretas. Mas em pontos específicos o legislador 
estabeleceu uma ordem determinada de prevalên-
cias. Assim sucedeu no art. 156.º do Código Penal, 
onde claramente faz prevalecer o direito à autode-
terminação sobre o direito à vida[88].

Se a vida nos for imposta para benefício da co-
munidade, estamos longe de poder falar aqui de um 
direito à vida[89], isto é, não será de um direito que se 
trata, por mais comunitarista que seja a concepção 
de direitos fundamentais que se sufrague[90]. 
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reito de livre escolha de entre todos 
os procedimentos de tratamento 
diferentes e de prestadores de ser-
viços com base em informação ade-
quada”) e 11.º (“Direito de Evitar 
Sofrimento Desnecessário e Dor: 
Todo o indivíduo tem o direito de 
evitar o mais possível sofrimento e 
dor, em cada fase da sua doença”) 
da Carta Europeia dos Direitos dos 
Utentes.

[88] Paula Ribeiro de FARIA, “A 
«Lei do Sangue»…”, p. 263. Recu-
sando que este seja o resultado da 
ponderação feita pelo legislador, Tere-
sa Quintela de BRITO, et al., “Crimes Contra a Vida…”, 
p. 55 e 58, mas não vemos como sustentar essa posição.

[89] No mesmo sentido, J. REMMELINK, “The Legal 
Position on Euthanasia ...”, p. 1167.

Como já noutra altura manifestámos, “o erro 
deste raciocínio radica na necessária assimilação en-
tre a dignidade humana e a preservação da vida a 
qualquer custo. Em nossa opinião a vida é um direi-
to e não um dever, logo, estando a pessoa na plena 
posse das suas faculdades mentais, não se lhe pode 
impor a obrigação de estar vivo. A dignidade huma-
na está mais ligada à ideia de autodeterminação do 
que a aspirações paternalistas dos Estados”[91].

[90] No mesmo sentido, J. REMMELINK, “The Legal 
Position on Euthanasia...”, p. 1167.

[91] Vera Lúcia RAPOSO; “O Direito à Vida…”, p. 86.
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