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Article 9

Previously expressed wishes

The previously expressed wishes relating to a medical interven-
tion by a patient who is not, at the time of the intervention, in 
a state to express his or her wishes shall be taken into account.

Article 9

Souhaits précédemment exprimés

Les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une interven-
tion médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, 
n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte.

1. Remissões e referências legislativas

Direito europeu

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950, artigo 8.º; Carta dos Di-
reitos Fundamentais da União Europeia, 2000, alínea a) do n.º 2 do artigo 
3.º; Recomendação CM (2009)11 do Conselho da Europa. 

Direito nacional

Constituição da República Portuguesa, artigos 1.º e 26.º; Código Civil, ar-
tigo 340.º; Código Penal, artigos 38.º, 39.º, 150.º, 156.º e 157.º; Lei n.º 
15/1014, de 21 de Março, artigo 3.º; Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho e Por-
taria n.º 96/2014, de 5 de Maio; Lei n.º 31/2018, de 18 de Julho, n.º 1 do 
artigo 5.º; Regulamento 707/2016, DR II, de 21 de julho de 2016, alterado 
pelo Regulamento 498/2020, DR II, de 26 de maio de 2020 (Código Deonto-
lógico da Ordem dos Médicos), artigo 22.º.
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2. Introdução

Hodiernamente em Bioética é indiscutível que os doentes têm o 
direito de autodeterminação quanto ao seu tratamento médico (Davis, 
2009, p. 349; Tulsky et al., 2008, p. 65).

O artigo 9.º da Convenção refere-se às situações em que o doente 
não possa prestar uma vontade actual, enquadrando-se na protecção da 
autonomia (prospectiva) do doente (Loureiro, 2008, p. 66; Pereira, 2014, 
pp. 288 e 290), e representando o primeiro esforço feito pelas institui-
ções europeias para estabelecer um quadro legal vinculativo relacionado 
com as directivas antecipadas de vontade (Andorno et al., 2009, p. 211; 
Andorno, 2012, p. 74). Tendo sido um fundamental primeiro passo no 
reconhecimento dos direitos dos doentes, não deixa de fazer transpare-
cer um significativo desfasamento entre os países europeus e os Estados 
Unidos da América, onde as mesmas já encontram consagração desde a 
década de 70 do século XX1.  

Esta disposição abrange tanto casos de urgência – referidos no arti-
go 8.º da Convenção – como, também os casos em que o doente tenha 
previsto antecipadamente situações em que não poderia dar o seu con-
sentimento válido, maxime, as directivas antecipadas de vontade, sob a 
forma de testamento vital. Como se indica no Relatório Explicativo da 
Convenção,

“este artigo cobre não apenas as urgências referidas no Artigo 
8º, mas também as situações em que os indivíduos previnam 
que poderiam não ser capazes de dar um consentimento válido, 
por exemplo, no caso de uma doença progressiva, como a de-
mência senil” (Explanatory Report, 1997, ponto 61).

A formulação do artigo 9.º não determina a vinculatividade da von-
tade anteriormente manifestada, mas impõe, contudo, que esta vontade 
seja tida em conta.

1  Quanto a este movimento, Veatch (1998, pp. 66 e ss.). Aliás, como nos relatam 
Faden et al. (1986, pp. 119 e ss.), já em 1914 o Juiz Benjamin Cardozo afirmou que 
“Every human being of adult years and sound mind has the right to determine what 
shall be done with his own body”.
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Apesar da formulação ampla do artigo 9.º da Convenção, a questão 
da vontade anteriormente manifestada tem assumido particular relevân-
cia no patamar das decisões de fim-de-vida.

3. O princípio da autonomia do doente e a vontade ante-
riormente manifestada

O consentimento informado é o expoente do princípio da autono-
mia do doente. Mas nem sempre é possível a obtenção de uma vontade 
actual, devendo, por isso, garantir-se esta autonomia como autonomia 
prospectiva.

A vontade anteriormente manifestada assume relevância nos casos 
em que não possa ser prestada uma vontade actual, ou seja, nem sempre 
pressuporá que tenha existido esclarecimento ao doente por parte de um 
médico. Com efeito, poderá estar em causa uma vontade anteriormente 
manifestada pelo doente quanto a uma intervenção médica no âmbito 
de uma possibilidade ainda não actual, como, também, poderá tratar-se 
de uma vontade previamente manifestada em contexto de acompanha-
mento médico, já no âmbito de uma possibilidade concreta em futuro 
próximo2. Pode, ainda, tratar-se de uma directiva antecipada de vontade, 
em que possa, ou não, ter existido um esclarecimento médico quanto às 
implicações da vontade suscitada na directiva.

Quanto às directivas antecipadas de vontade, de notar que a Con-
venção abrange, fundamentalmente, o testamento vital, não incluindo 
a nomeação de procurador de cuidados de saúde, na medida em que 
circunscreve a relevância da vontade anteriormente manifestada àquela 
tocante a uma intervenção médica, não fazendo relevar uma vontade 
anteriormente manifestada quanto a um procurador (representante) de 
cuidados de saúde (Andorno et al., 2009, p. 211).

Este âmbito do artigo 9.º da Convenção retira-se do próprio Relató-
rio Explicativo da Convenção, onde expressamente se refere que 

2  Veja-se os casos jurisprudenciais discutidos infra.
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“enquanto  o Artigo 8º obvia a necessidade de consentimento 
em urgências, este artigo é desenhado para cobrir os casos em 
que pessoas capazes expressaram previamente o seu consenti-
mento (tanto concedendo, como recusando) em relação a si-
tuações previsíveis em que não venham a estar em uma posição 
de expressar uma opinião sobre a intervenção” (Explanatory 
Report, 1997, ponto 60)3.

Deste modo, trata-se de uma protecção mitigada do princípio da auto-
nomia, na medida em que a vontade prévia apenas será tomada em conta, 
não tendo, pois, de ser respeitada. Por outras palavras, nos termos do artigo 
9.º da Convenção, esta vontade não tem de ser vinculativa, mesmo que 
assuma a forma de testamento vital.

No ordenamento jurídico português podemos encontrar alguns aflo-
ramentos da relevância da vontade anteriormente manifestada, particu-
larmente no contexto do consentimento presumido (artigo 340.º do CC; 
artigo 39.º do CP) e, também no patamar do direito penal médico (n.º 
2 do artigo 156.º). Neste particular, cabe ainda uma referência ao artigo 
22.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos.

A vontade anteriormente manifestada sob a forma de testamento 
vital encontra-se regulada pela Lei n.º 25/2012, de 16 de Julho, regu-
lamentada pela Portaria n.º 96/2014, de 5 de Maio4. Note-se que, nos 
termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 25/2012, cumpridos os requisi-
tos formais exigidos – maxime, o artigo 3.º da Lei n.º 25/2012 –, o seu 
conteúdo deve ser respeitado5, ou seja, a solução legal aponta para um 
valor vinculativo da directiva antecipada de vontade (Pereira, 2014, p. 
297; Raposo, 2013, p. 96).

No patamar dos direitos das pessoas em contexto de doença avançada 
e em fim de vida, a vontade anteriormente manifestada é referida como 
“consentimento antecipado”, exigindo-se a informação e o esclarecimen-
to prévios (n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 31/2018, de 18 de Julho).

3  Cfr. também Sánchez-Caro (2002, p. 135).
4  Alterada pela Portaria n.º 141/2018, de 18 de Maio. Para uma perspectiva com-

parada sobre o testamento vital, cfr. Pereira (2014, pp. 291 e ss.).
5  Ainda que os n.ºs 2 e 4 deste mesmo artigo prevejam situações em que as di-

rectivas antecipadas de vontade não devem ser respeitadas.



226 • INÊS FERNANDES GODINHO

Mesmo sendo o contexto da vontade anteriormente manifestada dis-
tinto – testamento vital ou outras situações –, os casos em que esta von-
tade possa não ser tida em conta, nos termos da Convenção, permitem 
uma análise com independência da sua forma de manifestação.

3.1. Decurso do tempo

A pedra angular da manifestação de autonomia é a actualidade da 
vontade, questão complexa no tratamento da vontade anteriormente ma-
nifestada (Costa, 2005, p. 145; Loureiro, 2008, pp. 71 e ss.). Assim, no 
momento da manifestação de vontade tem-se em conta o estado actual 
dos conhecimentos médicos, no tocante às implicações – positivas e ne-
gativas – das possibilidades existentes de intervenção médica. Conside-
rando o avanço das ciências médicas, poderá a vontade anteriormente 
manifestada não ter tido em conta a superação de riscos existentes ou 
intervenções médicas entretanto surgidas6. Por outras palavras, a vontade 
anteriormente manifestada poderá já não estar adequada à situação no 
momento da concreta intervenção médica. Daí que, de novo referindo-se 
o Relatório Explicativo, ali se diga que

“quando a vontade tenha sido manifestada muito tempo antes 
da intervenção e a ciência tiver, entretanto, progredido, pode-
rão existir motivos para não respeitar a vontade do paciente”   
(Explanatory Report, 1997, ponto 62). 

Na verdade, quando se trabalha com questões do “ser”, a actualidade 
é uma peça essencial para se aferir da validade da vontade (Costa, 2005, 
pp. 145-146; Godinho, 2015, p. 126). 

Ao que acresce, em termos éticos, a necessidade do respeito pelos prin-
cípios da beneficência e não-maleficência no âmbito da utilização de todos 
os meios disponíveis em benefício do doente (Brena, 2018, pp. 33-34). 

Não existe, todavia, na Convenção, uma delimitação temporal do 
que seja “muito tempo” no âmbito da expressão “anteriormente”, para 
que a vontade anteriormente manifestada não seja, sequer, considerada, 

6  In limine, poderão até vir a estar em causa problemas não antecipados pelo 
doente. Cfr. Davis (2009, p. 353).
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O artigo 9.º da Convenção enuncia um princípio geral de consideração 
desta vontade anterior, devendo, naturalmente, ter-se sempre em vista a 
mais recente vontade anteriormente manifestada.

Em Portugal, por exemplo, o testamento vital tem de ser renovado 
cada cinco anos, de modo a dever ser respeitado (n.º 1 do artigo 7.º da 
Lei n.º 25/2012), não obstante a impossibilidade uma absoluta certeza – 
ainda que com a segurança do testamento vital – da vontade do doente 
no momento da intervenção (Andrade, 1991, p. 457). 

3.2. Exercício da medicina e leges artis

O exercício da medicina nem sempre pode ser taxativamente tabe-
lado, ou seja, nem todas as situações e respectivas possíveis soluções são 
previsíveis.

Tal problema coloca-se com particular acuidade nas directivas ante-
cipadas de vontade, v.g., o testamento vital. Não raras vezes, nos países 
em que existem modelos de testamento vital – como é o caso português 
– não é possível prever nos mesmos modelos todas as situações em que 
devam vir a ser tomadas decisões.

São situações em que o contexto da vontade anteriormente mani-
festada não é directamente aplicável ao contexto em que é colocada a 
questão da intervenção médica.

Nestas situações deverá ser feita uma ponderação entre o princípio da 
autonomia e outros princípios aplicáveis, eventualmente com recurso às 
competentes Comissões de Ética (Brena, 2018, p. 36).

Ainda neste patamar poderão ser também referidas as alterações 
das leges artis quanto a uma determinada intervenção médica, ou seja, 
quando, p. ex., o protocolo seguido quanto a uma certa patologia altera. 
Também aqui deverá ser feita uma ponderação pelo médico. Como se 
refere no Relatório Explicativo, o médico deverá poder concluir que, na 
medida do possível, a vontade do doente é aplicável à situação presente 
e ainda é válida, tendo em conta, em particular, o progresso técnico da 
medicina (Explanatory Report, 1997, ponto 62)7.

7  Cfr. também Sánchez-Caro (2002, p. 135).
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Tratando-se de testamento vital, o mesmo também se encontra de-
limitado pelas leges artis medicinae: podendo prever a autorização para 
tratamentos experimentais ou a participação em ensaios clínicos8, tais 
tratamentos ou ensaios terão de existir para que se possa de ir ao encon-
tro da vontade do doente (Godinho, 2015, p. 131).

3.3. Urgências

Outra das situações em que a vontade anteriormente manifestada 
poderá não ser tomada em conta é no caso de urgência. Nas situações de 
urgência inadiáveis, mesmo sendo conhecida uma vontade anteriormen-
te manifestada, a prevalência pertence ao benefício da saúde (in favor 
salutis), como, aliás, resulta expressamente do artigo 8.º da Convenção.

O que implica que, conjugando os artigos 8.º e 9.º da Convenção, o 
princípio da autonomia do doente sofre, neste contexto, uma limitação 
porventura maior do que nas duas outras situações previamente identifi-
cadas, dado que existe, in casu, um princípio prevalecente. Dir-se-á que, 
ou a vontade previamente manifestada vai em sentido coincidente com 
o princípio in favor salutis, ou dificilmente poderá ser tomada em conta.

Refira-se, ademais, que o campo do testamento vital não usa, sequer, 
ser o das intervenções médicas em contexto de urgência – sendo mais 
associado à questão do fim de vida – , pelo que será muito frequente não 
existir uma vontade manifestada como directiva antecipada de vontade.

No ordenamento jurídico português encontramos solução semelhan-
te na alínea a) do n.º 2 do artigo 156.º do Código Penal. O n.º 1 do 
artigo 156.º do Código Penal, protegendo a liberdade pessoal do doente, 
ao punir os tratamento médico-cirúrgicos arbitrários9, ou seja, realiza-
dos sem o consentimento do doente, prevê que o facto não é punível 
quando o consentimento só puder ser obtido com adiamento que implique 

8  Como é o caso na lei portuguesa, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 
25/2012.

9  Dispõe o n.º 1 que: As pessoas indicadas no artigo 150º que, em vista das fi-
nalidades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento 
do paciente são punidas com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. Mais 
aprofundadamente, Andrade (2012, pp. 595 e ss.).
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perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde. Também 
no âmbito da Lei n.º 25/2012, o testamento vital pode não ser tido em 
consideração no caso de urgência ou de perigo imediato para a vida do 
paciente, se o acesso ao mesmo implicar demora que agrave os riscos para 
a saúde ou para a vida do doente (n.º 4 do artigo 6.º).

4. Jurisprudência relevante comentada 

4.1. Internacional

Considerando a estreita relação existente entre a Convenção e a 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH)10, não é, todavia, 
abundante a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
(TEDH) com referência à Convenção.

Com efeito, não se tendo estabelecido na Convenção nenhum tri-
bunal que possa impor sanções aos Estados, o corpo de jurisprudên-
cia mais significativa surge, maioritariamente, no patamar dos tribunais 
nacionais.

Aliás, no caso García Ruiz v. Spain11, o TEDH indicou que não te-
ria jurisdição para a consideração de queixas feitas ao abrigo de outros 
instrumentos internacionais (§ 28), tendo vindo a reiterar esse mesmo 
entendimento no caso Afirs e Biddari v. France12, onde em causa estava a 
violação do n.º 2 do artigo 6.º da Convenção13.

Não obstante, a Convenção tanto é citada em decisões do TEDH, 
como são tratadas questões relacionadas com a Convenção14.

O princípio da autonomia do doente e do respeito pela sua vonta-
de encontra-se relacionado com o artigo 8.º da CEDH, como se pode 

10  Cfr. Relatório Explicativo da Convenção (Explanatory Report, 1997, ponto 9; 
vide ainda Seatzu & Fanni (2015, p. 6).

11  Ac. de 21 de Janeiro de 1999.
12  Ac. de 23 de Janeiro de 2018.
13  Não obstante o disposto no artigo 29.º da Convenção, quanto à emissão de 

pareceres consultivos atinentes à interpretação da mesma pelo TEDH.
14  Neste ponto, em termos gerais, cfr. ECHR Research Publication (2016).
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observar no caso Glass v. the United Kingdom15; existem, neste contexto, 
decisões do TEDH que referem explicitamente o padrão do artigo 5.º 
da Convenção, no âmbito do artigo 8.º da CEDH, como, por exemplo, 
os casos Evans v. the United Kingdom (2007) ou V.C. v. Slovakia (2011).

Todavia, a jurisprudência do TEDH é mais significativa quando as 
disposições da CEDH e da Convenção coincidem16, pelo que, para além 
desta relação mais geral entre o artigo 8.º da CEDH e o artigo 5.º da 
Convenção, no patamar do consentimento informado, não têm existido 
muitas decisões do TEDH quanto à vontade anteriormente manifestada 
do doente.

Não obstante, existe uma decisão do TEDH que devemos salientar, 
designadamente o caso Lambert and others v. France [GC], processo n.º 
46043/14, com decisão de 5 de Junho de 2015.

Em termos muito sucintos, Vincent Lambert, tendo sido vítima de 
um acidente rodoviário em 2008, ficou em estado vegetativo persistente 
e dependente de meios artificiais de suporte vital, incluindo nutrição e 
hidratação, não tendo deixado nenhum testamento vital. O problema 
colocou-se a propósito do processo de decisão de descontinuar a hidrata-
ção e a nutrição a Vincent Lambert, estando em causa, segundo os reque-
rentes, a violação dos artigos 2.º e 3.º da CEDH. Os requerentes perante 
o TEDH foram os pais de Vincent Lambert, o seu meio-irmão e irmã.

Nesta decisão, o TEDH, a propósito dos materiais do Conselho da 
Europa relevantes para a decisão, invoca a Convenção, referindo expres-
samente, entre outros, o artigo 9.º da Convenção (§ 59), assim como o 
Guia sobre o Processo de Decisão relativo a Tratamentos Médicos em 
Situações de Fim-de-Vida, elaborado pela Comissão de Bioética (DH-
-BIO) do Conselho da Europa (§ 60) (2015)17. A propósito deste Guia, 

15  Ac. de 25 de Novembro de 2004.
16  Seatzu & Fanni (2015, pp. 13-14).
17  Ainda que assim tal não resulte expressamente do Relatório Explicativo da 

Convenção, este Guia cria uma associação directa entre as situações de fim-de-vida 
e o artigo 9.º da Convenção. Refere-se neste Guia, p. 10, que este artigo 9.º, propor-
cionando a possibilidade de as pessoas exprimirem antecipadamente a sua vontade 
respeitante ao fim das suas vidas, para o caso de não o poderem fazer quando as de-
cisões devam ser tomadas, implica que os médicos devem ter em conta essa vontade 
quando avaliam a situação. Acrescente-se, ainda que, podendo o testamento vital, 
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indica o TEDH que, no âmbito do processo de decisão, a parte principal 
é o doente. Quando o doente (já) não possa tomar parte no processo 
de decisão deve, todavia, ser envolvido no processo de decisão através 
da vontade anteriormente manifestada, admitindo o Guia diversas for-
mas: possíveis confidências orais a um membro da família, a um amigo 
próximo ou pessoa de confiança, ou, mais formalmente, através de di-
rectivas antecipadas de vontade ou testamento vital ou procurador de 
cuidados de saúde (§ 63). Prossegue o TEDH, atribuindo ao médico 
– no contexto das pessoas envolvidas no processo de decisão – um papel 
primordial, devido à sua capacidade de avaliação do doente da perspec-
tiva médica, sendo que, quando este já não seja capaz de manifestar a 
sua vontade, são os médicos que, no contexto de um processo de decisão 
colectivo, tomarão a decisão clínica guiada pelos melhores interesses do 
doente, devendo, para tanto, ter em conta todos os elementos relevantes 
e a vontade anteriormente manifestada do doente (§ 64). Refere ainda o 
Tribunal que, devendo o doente estar no centro do processo de decisão, 
este processo deve ser colectivo, quando o doente já não possa participar 
directamente no mesmo (§ 65).

Voltando a sublinhar a centralidade do doente no processo de tomada 
de decisão, e considerando a manutenção do consentimento no âmago 
deste processo, mesmo quando o doente não seja capaz de expressar a sua 
vontade, o Tribunal refere que, nestes casos, o doente deve ser envolvido 
na decisão através da vontade anteriormente manifestada (§ 178). Ob-
serva o TEDH que, na ausência de directivas antecipadas de vontade ou 
de testamento vital, bastantes Estados requerem que sejam feitos esforços 
para apurar (ascertain) a vontade presumida do doente (§ 179). 

Finalmente, reitera o TEDH que é às autoridades nacionais que in-
cumbe verificar se a decisão de descontinuar tratamento foi compatível 
com a legislação nacional e com a Convenção, e de estabelecer a vontade 
do doente de acordo com a lei nacional (§ 81).

Esta decisão do TEDH é importante, na medida em que, por um 
lado, estabelece a centralidade do princípio da autonomia do doente e, 

desde logo, implicar a renúncia a medidas de manutenção ou prolongamento da 
vida, pode encontrar-se em estrita relação com a temática da eutanásia passiva. Cfr. 
Godinho (2013, p. 113); Raposo (2013, p. 81).
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por outro lado, estabelece a importância de averiguação da vontade an-
teriormente manifestada pelo doente em situação de incapacidade. Não 
obstante, importa também ter em conta que se manifesta, aqui, uma 
estrita associação às decisões relativas a doentes em fim-de-vida, o que 
não constitui escopo único do artigo 9.º da Convenção.

4.2. Nacional

Em termos de jurisprudência nacional, a mesma não tem, de igual 
modo, sido abundante, relacionando-se, sobretudo, com a temática do 
testamento vital18.

Não obstante, existe um interessante aresto, do Tribunal da Relação 
do Porto, de 14 de Março de 2017, em que foi Relator Vieira e Cunha 
(processo n.º 1470/16.OT8PVZ-A.P1).

Trata-se de um caso em que a requerida, nascida em 1947 e doente 
do foro oncológico, já não falava nem estabelecia raciocínios, necessitan-
do de representante. Apesar de não ter feito testamento vital, a requerida 
foi transmitindo verbalmente ao marido e à filha que, numa eventual 
situação de incapacidade futura, não queria qualquer actuação invasiva, 
nem auxílio para prolongamento da vida, incluindo a colocação de sonda 
gástrica para alimentação em estado comatoso.

Estava em causa saber em que medida a vontade anteriormente ma-
nifestada pela requerida poderia ser tida em conta e se os actos médicos 
em causa seriam susceptíveis de suprimento por terceiro representante 
legal (tutor provisório).

Salientando a importância da voluntariedade dos tratamentos médicos, 
assente no consentimento informado, o Tribunal refere a relevância da von-
tade anteriormente manifestada e a sua consagração, entre outros, no artigo 
9.º da Convenção, e o processo de procura pela vontade do doente, com 
alusão ao artigo 21.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos.

18  Por não terem relação específica com o tema tratado, não iremos referir as de-
cisões que se prendem com a necessidade de averiguação de existência de testamento 
vital ou de procurador de cuidados de saúde, a propósito da questão do maior acom-
panhado, para referência na sentença, nos termos do n.º 3 do artigo 900.º do Código 
de Processo Civil, na redacção conferida pela Lei n.º 49/2018, de 14 de Agosto.
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Contudo, quanto aos actos médicos em concreto, não sendo os mesmos 
considerados medidas extraordinárias de manutenção da vida, nos termos do 
n.º 5 do artigo 67.º do aludido Código Deontológico, deverão considerar-
-se subtraídos à vontade do doente, salvo se constante de testamento vital. 
Como indica o aresto: 

“face à lei existente, a única possibilidade de ultrapassar o Código 
Deontológico, isto é, os procedimentos médicos auto-regulados, 
na disposição citada (n.º 5 do artigo 67.º), em matéria dos cui-
dados terminais com alimentação e hidratação, por via artificial, 
está na existência prévia do testamento vital ou da procuração de 
cuidados de saúde”. 

O Tribunal considera que, sendo a forma escrita formalidade ad subs-
tanciam do testamento vital, nos termos dos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 
25/2012, mesmo havendo tal vontade anteriormente manifestada, não 
constando a mesma de testamento vital, não poderia esta vontade ser 
considerada quanto às medidas em concreto. E sendo a decisão quanto a 
estas medidas uma decisão estritamente pessoal, não poderia ser suprida 
pela decisão de um representante legal (tutor provisório).

A salientar nesta decisão é o facto de o Tribunal, quanto às medidas 
em concreto, fazer uma ponderação entre a vontade anteriormente ma-
nifestada da requerida – e que ficou provada nos autos – e o teor do Có-
digo Deontológico da Ordem dos Médicos que, como refere o Tribunal, 
constituindo 

“um procedimento exclusivo de auto-regulação da classe mé-
dica, não deixa de integrar o ordenamento jurídico, de possuir 
valor para o exercício da actividade médica, e também de con-
ferir sentido às demais normas legais”. 

E, nesta ponderação, apesar da alusão ao artigo 9.º da Convenção, 
conferir preferência à disposição do Código Deontológico, face à von-
tade anteriormente manifestada pela requerida, de forma oral, aos seus 
familiares.

5. Conclusão

A redacção do artigo 9.º da Convenção, atenta a forma vaga como 
se encontra formulada, não permite extrair indicações precisas quanto à 
vinculatividade das directivas antecipadas de vontade, nem a extensão da 
expressão “ser tomada em conta”, i.e., qual o grau de liberdade de deci-
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são do médico19. Todavia, servindo a Convenção como patamar mínimo 
de protecção, é também compreensível, atentas as diversidades políticas, 
culturais e religiosas dos países europeus, reflectidas na compreensão da 
autonomia do doente e da força da sua vontade anteriormente manifestada 
(Andorno et al., 2009, p. 225), que a concretização do significado do arti-
go 9.º, a partir do padrão mínimo por este estabelecido, seja conformada a 
nível nacional, como resulta, também, do artigo 27.º da Convenção.

As eventuais limitações do artigo 9.º da Convenção foram, contu-
do, suprimidas pela Recomendação CM/Rec (2009) 11, do Comité de 
Ministros do Conselho da Europa, relativa a procurações permanentes e 
directivas antecipadas de vontade para caso de incapacidade, que – não 
obstante ter um âmbito mais amplo do que questões médicas – promove, 
claramente, a autodeterminação.

Com efeito, esta Recomendação reconhece expressamente o procurador 
permanente, permitindo a sua actuação (também) em matéria de cuidados 
de saúde, com o devido respeito pela vontade e pelos sentimentos do outor-
gante (princípio 10.2 da Recomendação). Por outro lado, quanto às direc-
tivas antecipadas de vontade, deverão ser os Estados a decidir se as mesmas 
têm efeito vinculativo e, não tendo, deverão ser tratadas como vontade a ser 
dado o devido respeito (princípio 15 da Recomendação), em uma formula-
ção20 – olhando para a formulação em inglês – aparentemente mais exigente 
quanto à necessidade de observar a vontade do declarante21.

O planeamento médico antecipado possibilita, também, que os pro-
fissionais de saúde possam respeitar a vontade do doente em caso de in-
capacidade futura, ainda que este planeamento – vontade anteriormente 
manifestada – possa ser diferente consoante as fases da vida da pessoa 
(Tulsky el al., 2008, p. 69). O desenvolvimento e garantia desta possibi-
lidade de planeamento ínsita ao artigo 9.º da Convenção, e complemen-
tada pela Recomendação, contribuirá para uma melhor prática médica, 

19  Assinalando esta dificuldade, Godinho (2015, p. 126).
20  Olhando para a formulação em inglês, o artigo 9.º da Convenção refere-se a 

“taken into account” e o Princípio 15 da Recomendação indica “to be given due respect”.
21  Ainda que Andorno (2012, pp. 84-85), refira que, olhando para a versão 

francesa de ambos os instrumentos, tal diferença não tenha significado, dado não 
ocorrer, também, nesta última versão.
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com respeito da vontade da pessoa e da sua autodeterminação e com 
diminuição de conflitos familiares.
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de Chávez, & I. Brena Sesma (Coord.). Bioética Y Derechos Humanos. 
México y la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y la 
Dignidad del Ser Humano com Respecto a las Aplicaciones de la Biología y 
la Medicina, Mexico: UNAM, 31-42.

Costa, J. F. (2005). O fim da vida e o direito penal. Idem, Linhas de Direito 
Penal e de Filosofia. Alguns cruzamentos reflexivos. Coimbra: Coimbra 
Editora, 105-161.

Davis, J. K. (2009). Precedent Autonomy, Advance Care Directives, and 
End-of-Life Care, In B. Steinbock (Ed.), The Oxford Handbook of Bioe-
thics, 349-374.

Faden, R. R., Beauchamp, T. L., & King, N. M. P. (1986). A History and 
Theory of Informed Consent. N.Y: OUP.

Godinho, I. F. (2015). Eutanásia, Homicídio a Pedido da Vítima e os Proble-
mas de Comparticipação em Direito Penal. Coimbra: Coimbra Editora.

Godinho,  I. F. (2013). Autodeterminação e morte assistida na relação mé-
dico-paciente. In J. F. Costa, & U. Kindhäuser, O Sentido e o Conteúdo 
do Bem Jurídico Vida Humana. Coimbra: Coimbra Editora, 111-129.

Loureiro, J. (2008). Saúde no fim de vida: entre o amor, o saber e o direito, 
Revista Portuguesa de Bioética, 4, 37-83.

Pereira, A. G. D. (2014). Declarações Antecipadas de Vontade em Portugal. 
Julgar, Número Especial, 287-304.



236 • INÊS FERNANDES GODINHO

Raposo, V. L. (2013). No dia em que a morte chegar (decifrando o regi-
me jurídico das diretivas antecipadas de vontade). Revista Portuguesa do 
Dano Corporal, (24), 79-109.

Sánchez-Caro, J. (2002). El consentimiento previo a la intervención y la 
protección de los incapaces (Capítulo II). In C. M. Romeo Casabona 
(Ed.), El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina. Bilbao-Grana-
da: Dawson Books, 111-138.

Seatzu, F., & Fanni, S. (2015). The Experience of the European Court of 
Human Rights with the European Convention on Human Rights and 
Medicine. Utrecht Journal of International and European Law, 31(81), 
5-16.

Tulsky, J. A., Emanuel, L. L., Martin, D. K., & Singer, P. A. (2008). Advan-
ce care planning. In P. A. Singer, & A. M. Viens (Eds.), The Cambridge 
Textbook of Bioethics. N.Y.: Cambridge University Press.

Veatch, R. (1998). Ethical dimensions of Advance Directives and Surrogate 
Decision Making in the US. In Hans-Martin Sass et al. (Eds.), Advan-
ce Directives and Surrogate Decision Making in Health Care. Baltimore, 
London: The John Hopkins University Press, 66 e ss.

7. Outra documentação

Explanatory Report to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and 
Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Council of Eu-
rope. (1997). (https://rm.coe.int/16800ccde5).

Guia sobre o Processo de Decisão relativo a Tratamentos Médicos em Situa-
ções de Fim-de-Vida. Council of Europe (DH-BIO). (2015). (https://rm.
coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConten-
t?documentId=090000168039e8c3).      

Bioethics and the Case Law of the Court. ECHR Research Publication. (2016). 
(https://rm.coe.int/case-law-2017/168073644f ).

8. Listagem de jurisprudência

8.1. Internacional, supranacional e outros

TEDH, García Ruiz v. Spain (n.º 30544/96), 21/01/1999.
TEDH, Glass v. The United Kingdom (n.º 61827/00), 09/03/2004.



COMENTÁRIO AO ARTIGO 9.º • 237

TEDH, Evans v. The United Kingdom (n.º 6339/05), 10/04/2007. 
TEDH, V.C. v. Slovakia (n.º 18968/07), 08/11/2011. 
TEDH, Lambert and others v. France [GC] (n.º 46043/14), 05/06/2015.
TEDH, Afirs and Biddari v. France (n.º 1828/18), 23/01/2018.

8.2. Nacional

TR do Porto, Acórdão de 14/03/2017 (Processo n.º 1470/16.OT8PVZ-A.
P1) (Vieira e Cunha). 




