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RESUMO 

 

O presente trabalho visa discutir sobre a problemática da eutanásia, desenvolvendo 

argumentos para responder a seguinte pergunta: a eutanásia de enfermos incuráveis 

é compatível com nosso ordenamento jurídico? Para isso utilizamos o método 

fenomenológico e adotamos como marco teórico o filósofo Immanuel Kant. Ademais, 

estudamos brevemente como a eutanásia ocorre na Espanha, na Colômbia e na 

Holanda, a fim de entender como esses países tratam o momento da morte e quais 

os requisitos e procedimentos para adiantá-lo.  

Palavras-chave: Eutanásia; Dignidade; Vida; Liberdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the problem of euthanasia, developing arguments to 

answer the following question: is euthanasia compatible with our legal system? For 

this we use the phenomenological method and adopt as theoretical framework the 

philosopher Immanuel Kant. In addition, we briefly study how euthanasia occurs in 

Spain, Colombia and Netherlands in order to understand how these countries deal with 

the moment of death and what are the requirements and procedures to advancing 

death.  

Key words: Euthanasia; Dignity; Life; Free Will.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A morte apesar de ser um evento inescapável nunca foi bem aceita pelo 

homem, que prefere ignorá-la à entende-la como uma etapa do ciclo da vida que, 

como tal, merece o devido cuidado e atenção. Discutir a morte é celebrar a vida em 

todas as suas fases e facetas, pois, como sabido, é impossível fugir dela, mas é 

factível discuti-la a fim de possibilitar que a passagem ocorra da melhor maneira 

possível para os todos envolvidos. Assim, não é viável eliminar a morte, mas é fazível, 

em determinados casos, negociar em quais termos ela ocorrerá.  

Desse modo, da mesma forma que existe uma preocupação com a qualidade 

da vida deve existir esse mesmo cuidado com a hora da morte. Como disse Sófocles 

“o pior não é morrer, mas ter de desejar a morte e não conseguir obtê-la”. Não é 

praticável que o Estado obrigue pessoas que não anseiam mais pela vida a mantê-la, 

tendo em vista que o ser humano é um ser livre e dotado de autodeterminação.  

Contudo, o presente trabalho não possui a pretensão de discutir a realização 

da eutanásia – técnica de adiantamento da morte – em todos os casos por entender 

que ainda não estamos prontos para essa perspectiva. Portanto, o objeto da 

monografia limita-se as hipóteses de indivíduos com enfermidades incuráveis e que 

afetam progressivamente as capacidades motoras e mentais, impactando 

grandemente na qualidade de vida do enfermo. 

Assim, é justificável que o Estado force pessoas com doenças degenerativos 

graves e incuráveis a continuar vivendo mesmo que as mesmas optem por ceifá-la? 

O constituinte originário ao proteger o direito à vida, fez com o intuito de torna-la um 

direito ou um dever? O princípio da dignidade humana e o mínimo existencial podem 

coexistir com a manutenção forçada de uma vida indesejada e molestada? Há relação 

entre a vedação da tortura e a eutanásia?  

Nesse diapasão, surge a pergunta central do presente trabalho de conclusão 

de curso: existe um direito fundamental do cidadão debilitado de escolher o momento 

de sua morte, utilizando a eutanásia? 

A fim de responder essa questão central e as indagações assessórias 

elencadas anteriormente será estudado o fenômeno da eutanásia e suas 

particularidades e se analisará o ordenamento jurídico pátrio com o objetivo de 
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procurar pistas sobre a sua compatibilidade ou não com a vontade dos constituintes 

originários, realizando uma interpretação sistemáticas entre os dispositivos legais – 

presentes na Constituição da República e em outros diplomas jurídicos, devido a 

interdisciplinaridade do tema.  

Ao selecionar a eutanásia como tema de estudo esperava encontrar como 

resposta à pergunta proposta a compatibilidade do instituto em questão com o 

ordenamento jurídico e consequentemente a existência do direito à morte digna. Isso 

porque o Direito, com a constitucionalização de todo os microssistemas (ramos), 

passou a ser regido pelos princípios que priorizam o indivíduo e suas necessidades, 

como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.  

Desse modo, seria lógico que um ordenamento que privilegia o cidadão, 

atentando-se para a sua esfera intima e tipificando toda conduta que fere a sua 

dignidade, tivesse atenção e respeito a honradez do homem em um dos momentos 

mais sensíveis de sua existência – a morte.  

Outrossim, tem-se como objetivo geral do presente trabalho de conclusão de 

curso analisar o ordenamento jurídico, a partir de uma discussão baseada nos 

princípios constitucionais, com o objetive de descobrir se o mesmo admite a 

possibilidade da escolha do momento de morrer do cidadão, utilizando a eutanásia 

para alcançar tal fim.  

Para tanto foram selecionados como objetivos específicos da pesquisa: 

conceituar o termo eutanásia; diferenciar a eutanásia de outras formas de abreviar a 

vida; estudar a ideia kantiana da autonomia da vontade; entender a natureza e 

amplitude da dignidade da pessoa humana; analisar como funciona esse instituto na 

Espanha, Colômbia e Holanda e; observar a eutanásia no panorama nacional.   

Esta monografia utilizará pesquisa exploratória e bibliográfica, de cunho 

qualitativo, cujo método é o fenomenológico, que consiste em colocar entre 

parênteses os preconceitos e os pressupostos oriundos de um pré-reflexivo 

vivenciado e experienciado. Contudo, sem ignorar que o ser humano não é neutro e 

possui sua pré-compreensão sobre o mundo.  

Nesse sentido, destaca-se o entendimento de Gil (2008), para quem o método 

fenomenológico é essencialmente filosófico e seu objetivo é o estudo do fenômeno, 

ou seja, das coisas em si mesmas e não do que é falado sobre elas. Além disso, para 
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esse mesmo autor (2002) a pesquisa exploratória é conceituada como aquela que 

permite uma maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito.  

Ademais, o marco teórico escolhido foi o filósofo Immanuel Kant, devido a sua 

inegável relevância no mundo jurídico e sua análise de várias questões abordadas 

neste texto, como o papel desempenhado pelos seres humanos, o conceito de 

dignidade, a autonomia dos indivíduos e a razão e liberdade como características 

“moldantes” das pessoas.  

Além disso¸ para embasar o presente trabalho serão utilizadas as doutrinas dos 

professores Guilherme Penã de Moraes, “Curso de Direito Constitucional” (2019); Ingo 

Wolfgan Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, “Curso de Direito 

Constitucional” (2018); Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Guatvo Gonet Branco, “Curso 

de Direito Constitucional” (2018) e; Luís Roberto Barroso e Letícia de Campos Velho, 

“A morte como ela é: dignidade e autonomia individual no final da vida” (2010).  

Dado o caráter interdisciplinar da questão destaca-se que outros autores serão 

utilizados ao longo da pesquisa, bem como, serão manejados, obrigatoriamente, a 

Constituição da República de 1998, o Código Penal e a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental nº 54 (ADPF 54).  

Em tempos de um envelhecimento expoente da população, a Constituição 

pátria visa salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão. Assim, procurou-se 

compreender se o direito fundamental do cidadão de viver abrange também o direito 

subjetivo de não mais querer viver, ou seja, de pôr fim a sua existência, fazendo uso 

da eutanásia. Discutir tal questão é necessário, pois está intimamente ligada a 

discussão sobre os limites de intervenção do Estado na vida da sua população. 

 

2. A ORIGEM DA EXPRESSÃO EUTANÁSIA 

 

Antes de adentrar especificamente no tema proposto no título do presente 

trabalho revela-se ser imprescindível conceituar a palavra núcleo deste estudo: 

eutanásia. Além disso, é de suma importância diferenciar tal expressão de outros 

institutos similares.  

Eutanásia é uma palavra de origem grega formada pela junção do termo eu, 

que significa bem, e thanasia, que significa morte. Assim, a expressão em questão é 

utilizada para designar uma morte boa ou tranquila. Tal instituto:  
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consiste em se provocar a morte de uma pessoa antes do previsto, pela 
evolução natural da moléstia, um ato misericordioso devido a um 
padecimento não suportável, decorrente de uma doença sem cura. Esta 
maneira de causar a morte de outrem pode se dar de uma maneira ativa ou 
passiva, pode se dar de um jeito direto ou indireto, ou como um ato voluntário 
ou não voluntário do paciente. (SOUZA, 2005, p. 1) 

 

Além disso, segundo Hubert Lepargneur (1999, p.1) a eutanásia é pensada 

atualmente como: 

 
O emprego ou abstenção de procedimentos que permitem apressar ou 
provocar o óbito de um doente incurável, a fim de livrá-lo dos extremos 
sofrimentos que o assaltam ou em razão de outro motivo de ordem ética. A 
afirmação teórica de que, em nossos dias de farmacopéia avançada, toda dor 
encontra seu antálgico eficaz não corresponde ainda a uma prática 
generalizada. Na eutanásia, a morte deve constituir a finalidade primária e 
não secundária da intervenção. 

 

De mais a mais, a eutanásia depende do consentimento do ofendido para 

ocorrer e deve também observar outros requisitos para ocorrer como a terminalidade 

da enfermidade e a invalidez irreversível do quadro1. A terminalidade subdivide-se em 

irreversibilidade e inevitabilidade da morte – para o American College of Physicians o 

prazo máximo é de seis meses. Por fim, a irreversibilidade deve corresponder a um 

aspecto físico, não a um sofrimento emocional.  

Ademais, a eutanásia pode ser ativa ou passiva. A primeira concretiza-se 

quando se utilizam meios para retirar a vida do indivíduo, nela ações são praticadas 

para que o objetivo seja alcançado. Já na eutanásia passiva não são praticadas ações 

para provoca intencionalmente a morte, mas com a suspensão dos cuidados 

necessários o paciente acaba falecendo, portanto, pode-se compreende-la como um 

conjunto de atos omissivos.  

Contudo, há juristas, como o Ministro Barroso, que entendem que a divisão da 

eutanásia em ativa e passiva não subsiste mais na atualidade, existindo apenas a 

modalidade ativa – aquela compreendida como a ação médica intencional de adiantar 

a morte de enfermo que se encontra em situação incurável e irreversível e que padeça 

de intenso sofrimento2. Nesse sentido, destaca-se:  

 
O rearranjo conceitual apresentado atinge a antiga distinção entre as formas 
ativa e passiva da eutanásia, que passaram a receber denominações 
distintas. O termo eutanásia aplica-se somente àquela que era conhecida 

 
1 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia.  
2 BARROSO, Luís Roberto; MARTEL, Letícia de Campos Velho. A morte como ela é: dignidade e 
autonomia individual no final da vida, p. 5 
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como forma ativa. A conduta antes caracterizada como eutanásia passiva – 
e essa é uma das teses centrais do presente estudo –, já não deve ser 
necessariamente visualizada como antiética, podendo ser expressão da 
autonomia do paciente, merecedora de respeito por parte da equipe de 
saúde. (BARROSO e MARTEL, 2010, p.8)  
 

A eutanásia pode ainda ser classificada em razão da participação de terceiros, 

da motivação do autor e da intenção do sujeito ativo3. A primeira classificação é 

subdividida em autônoma, quando dispensa a participação de outra pessoa, e 

heterônoma, conta com o envolvimento de terceiro para sua concretização. Em 

relação à motivação do autor tem-se a eutanásia libertadora, a eugênica e a 

econômica. Aquela possui como objetivo eliminar a dor e o sofrimento do paciente, 

antecipando o evento morte. Já na eugênica as medidas para garantir a vida não 

ocorrem por falta de investimento no tratamento de determinadas enfermidades. Por 

fim, a eutanásia econômica ocorre por erro médico, má prática da medicina e falta de 

assistência do estado. 

Finalmente, a prática é classificada quanto a intenção do sujeito ativo, que pode 

ser direta ou indireta. Aquela acontece quando o autor pratica atos que visam abreviar 

a vida do doente. De outro lado, esta tem por finalidade aliviar a dor do paciente, 

administrando medicamentos que além de diminuir o sofrimento acabam acarretando 

o adiantamento da morte. Esse fenômeno é denominado de duplo efeito pela doutrina.  

Já a distanásia é compreendida como um processo realizado para se prolongar 

a hora da morte, não a vida propriamente dita, tendo como consequência uma partida 

lenta, normalmente, acompanhada de sofrimento, dor e agonia (BIONDO, SILVA, 

SECCO, 2009, p. 3). 

Em sentido oposto dos métodos elencados anteriormente, a ortotanásia 

distingue-se na medida em que é pensada como:  

 
A arte de morrer bem, humana e corretamente, sem ser vitimado pela 
mistanásia, por um lado, ou pela distanásia, por outro, e sem abreviar a vida, 
ou seja, recorrer à eutanásia. Tem como grande desafio o resgate da 
dignidade do ser humano em seu processo final, onde há um compromisso 
com a promoção do bem-estar da pessoa em fase terminal (PESSINI, 2005, 
p. 372) 

 

Ainda sobre a ortotanásia ensina Maria Auxiliadora Minahim (2004, p.166-167):  

Ortotanásia quer dizer a morte a seu tempo, morte que permite que o 
indivíduo parta desta vida como ser humano, porque, diante de certas 
situações, pode ocorrer, como conclui com mestria Antonio Beristein, “que o 

 
3 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia, p. 158 e 159 
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sentido da vida humana já não se possa invocar, mas o sentido da dignidade 
da morte”.  
 

Desse modo, tal prática consiste na morte em seu próprio tempo, isto é, não 

combatida com os métodos extraordinários e desproporcionais utilizados na 

distanásia, nem apressada por ação intencional externa, como ocorre na eutanásia. 

Ela é indissociável dos cuidados paliativos, utilizados para aplacar o sofrimento físico 

e psíquico do doente (BARROSO e MARTEL, 2010, p.6). 

Ademais, temos o instituto do suicídio assistido quando um terceiro ajuda o 

indivíduo a preparar-se para tirar sua própria vida (DILP, 2016, p. 9). O ponto principal 

aqui é que o indivíduo quem pratica os atos que irão ceifar a sua vida, o terceiro atua 

somente como um assistente durante o processo. É imprescindível ressaltar que o 

auxílio e a assistência se diferem do induzimento ao suicídio, pois no primeiro a 

vontade advém do paciente, ao passo que no induzimento o desejo de adiantar a 

morte não parte do enfermo, mas de um terceiro que age sobre a vontade do sujeito 

passivo, interferindo com sua liberdade de ação (BARROSO e MARTEL, 2010, p.8). 

Por fim, a recusa de tratamento médico consiste na negativa de iniciar ou 

manter tratamentos médicos, tal processo se completa com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A recusa pode ser ampla ou restrita, 

conforme seja admitida em quaisquer situações ou apenas em circunstancias 

delimitadas de irreversibilidade – esta possui uma relação com a ortotanásia.  

A limitação consentida de tratamento é formada por alguns métodos que podem 

ser selecionados de forma conjunta ou isolada pelo enfermo, sendo eles: a retirada 

de suporte vital (RSV), a não-oferta de suporte vital (NSV) e as ordens de não-

ressuscitação ou de não-reanimação (ONR). A primeira significa a suspensão dos 

mecanismos artificiais de manutenção da vida; a NSV constitui o não emprego desses 

mecanismos. Já a ordem de não-reanimação é uma decisão de não iniciar 

procedimentos para ressuscitar um paciente acometido de uma enfermidade 

irreversível e incurável, nos casos de parada cardiorrespiratória. Nos casos de 

ortotanásia e de limitação consentida de tratamento o consentimento dos envolvidos 

– paciente ou familiares em casos determinados – é imprescindível ação (BARROSO 

e MARTEL, 2010, p.7). 

Neste diapasão, é possível perceber a existência de diferenças entre esses 

institutos. A eutanásia distingue-se das demais, pois é um método que retira a vida do 

indivíduo, não a prolonga ou objetiva mantê-la garantindo o bem-estar do paciente. 
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Ademais, é realizada por um terceiro, médico ou não, diferente do que ocorre no 

suicídio assistido que é realizado pela própria pessoa.  

Ultrapassada a fase de conceituação dos institutos abordaremos agora um dos 

principais temas deste trabalho. A Constituição cidadã trata a morte como um direito 

fundamental? Se sim, esse direito abrangeria a Eutanásia?  

Antes de tentar responder a essa indagação é necessário retornar a gênese da 

vida. Para descobrir se nossa Carta Maior engloba a garantia à morte digna é preciso 

encontrar o sentido e a amplitude do direito à vida previsto no art. 5º, caput, da 

Constituição4. Dessa forma, o que é estar vivo?  

O presente trabalho não tem a intenção de discutir intensamente uma das 

perguntas mais complexas do mundo filosófico e criar novas teorias sobre a vida. 

Portanto, para refletirmos acerca da pergunta proposta nos apropriaremos dos 

ensinamentos do filósofo Immanuel Kant.  

Optamos pelos ensinamentos de Kant devido a sua inegável importância no 

mundo jurídico. Essa relevância ocorre pela posição ocupada pelo Direito em sua 

obra, sendo o ordenamento jurídico consequência da razão. Assim:  

 
o dever deve ser a necessidade prática-incondicionada da acção; tem de 
valer portanto para todos os seres racionais (os únicos aos quais se pode 
aplicar sempre um imperativo), e só por isso pode ser lei também para toda 
a vontade humana. (KANT, 2007, p. 64) 

 

Nesse sentido, continua Immanuel Kant:  

 
vontade é concebida como a faculdade de se determinar a si mesmo a agir 
em conformidade com a representação de certas leis. E uma tal faculdade só 
se pode encontrar em seres racionais. Ora aquilo que serve à vontade de 
princípio objectivo da sua autodeterminação é o fim (Zweck), e este, se é 
dado pela só razão (KANT, 2007, p. 67) 

 

Kant declara que o diferencial entre o homem e as coisas é que as coisas têm 

valor, enquanto os homens possuem dignidade. O que seria essa dignidade inerente 

aos seres humanos? A dignidade seria consequência da razão possuída pelos 

homens, característica que os demais seres não possuem, ou possuem em distintos 

níveis. Logo: 

Ora digo eu: — O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe 
como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou 

 
4 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (BRASIL. Constituição Federal de 1988) 
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daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas acções, tanto nas que se 
dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele 
tem sempre de ser considerado simultaneamente como fim (KANT, 2007, 
p.68) 

Nesse sentido, continua:  
 

se são seres irracionais, apenas um valor relativo como meios e por isso se 
chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, 
porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer 
como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por 
conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio (KANT, 2007, p. 68) 

 

Outrossim, Kant afirma que o fim natural que todos os homens têm é a sua 

própria felicidade (KANT, 2007, p. 71). Assim, se a felicidade mútua não for perseguida 

– se não contribuir para o fim do outro – o ser humano passará a ser meio e não mais 

um fim em si mesmo, igualando-se as coisas.  

Assim, podemos concluir que toda pessoa é detentora de dignidade, devido ao 

atributo da razão. É a dignidade que diferencia os homens das coisas, pois os seres 

humanos sempre devem ser pensados como fins em si mesmo, nunca devendo ser 

usados para alcançar uma finalidade diversa da felicidade. Destarte, ao utilizarmos o 

outro como um meio ferimos a sua dignidade – aquilo que os distinguem das coisas. 

Então, ao separar a dignidade de uma pessoa nós suprimimos a sua humanidade, a 

coisificando.  

Assim, conclui-se que o elemento vida não pode ser desassociado do conceito 

dignidade, pois é ele que concede os traços do que entendemos como humanidade. 

A expressão vida digna seria, portanto, um pleonasmo, pois a vida humana é sempre 

guiada pela dignidade.  

Nesse sentido, a Constituição garante uma morte digna? A morte é uma etapa 

invencível do ciclo da vida, não há como esquivar-se dela. Logo, é impossível tratar 

da vida sem passar pela morte. Neste diapasão, como uma etapa da existência 

humana a morte também é pautada pela dignidade.  

Assim, ao proteger a vida, conceito indissociável da dignidade, a Carta Maior 

implicitamente cuida também da morte do homem. Uma passagem que evidencia a 

preocupação com o momento e a forma do óbito é a vedação da pena de morte, 

definida no art. 5º, XLVII, “a”, da CRFB/88. 

  
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:   
XLVII - não haverá penas:  
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 a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX 
(BRASIL, 1988, p. 10) 

 

Ademais, a Constituição privilegia a morte digna ao vedar que qualquer pessoa 

seja submetida a tortura ou a tratamento desumano ou degradante, conforme art. 5º, 

III, da CRFB/885. Logo, podemos concluir que a morte digna, aquela que não expõe o 

indivíduo ao sofrimento e a humilhação, é sim um direito fundamental. Dessa forma, 

é possível afirmarmos que temos a capacidade de decidir quando e como iremos 

morrer?  

 

3. LIBERDADE E O DIREITO À MORTE DIGNA  

 

O Brasil é um estado democrático de direito6, logo o povo de ser sempre 

valorizado e colocado sob os holofotes. Assim, as ações do governo devem 

continuamente visar a satisfação dos direitos do cidadão – o que inclui o direito à 

morte digna.  

 
5 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: III - ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante (BRASIL, CRFB, 1988) 
 
6 (...) o mais aconselhável não é buscar definir aqui o conceito de Estado Democrático de Direito, mas 

retomar e reapresentar os valores e princípios que o envolvem ou com ele estão relacionados, para 
que sua compreensão seja a mais fiel possível. Assim teríamos: (1) Um Estado Democrático de Direito 
tem o seu fundamento na soberania popular; (2) A necessidade de providenciar mecanismos de 
apuração e de efetivação da vontade do povo nas decisões políticas fundamentais do Estado, 
conciliando uma democracia representativa, pluralista e livre, com uma democracia participativa efetiva; 
(3) É também um Estado Constitucional, ou seja, dotado de uma constituição material legítima, rígida, 
emanada da vontade do povo, dotada de supremacia e que vincule todos os poderes e os atos dela 
provenientes; (4) A existência de um órgão guardião da Constituição e dos valores fundamentais da 
sociedade, que tenha atuação livre e desimpedida, constitucionalmente garantida; (5) A existência de 
um sistema de garantia dos direitos humanos, em todas as suas expressões; (6) Realização da 
democracia – além da política – social, econômica e cultural, com a conseqüente promoção da justiça 
social; (7) Observância do princípio da igualdade; (8) A existência de órgãos judiciais, livres e 
independentes, para a solução dos conflitos entre a sociedade, entre os indivíduos e destes com o 
Estado; (9) A observância do princípio da legalidade, sendo a lei formada pela legítima vontade popular 
e informada pelos princípios da justiça; (10) A observância do princípio da segurança jurídica, 
controlando-se os excessos de produção normativa, propiciando, assim, a previsibilidade jurídica. 
(SILVA, Enio Moraes da, 2005, p. 228-289) 
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Um dos direitos mais celebrado pela humanidade é o direito à liberdade – 

garantia de primeira geração7. Direito esse que resguarda a essência do homem, em 

razão de ser a liberdade outro fator que caracteriza o ser humano. Tal direito não pode 

ser separado da razão, pois a liberdade é fruto da razão e a razão só vigora se o ser 

é livre. Logo, a liberdade molda o indivíduo, juntamente com a razão e a dignidade. 

Nesse sentido, leciona o filosofo Immanuel Kant: 

 
A todo o ser racional que tem uma vontade temos que atribuir-lhe 
necessariamente também a ideia da liberdade, sob a qual ele unicamente 
pode agir. (...) Ela tem de considerar-se a si mesma como autora dos seus 
princípios, independentemente de influências estranhas; por conseguinte, 
como razão prática ou como vontade de um ser racional, tem de considerar-
se a si mesma como livre; isto é, a vontade desse ser só pode ser uma 
vontade própria sob a ideia da liberdade, e, portanto, é preciso atribuir, em 
sentido prático, uma tal vontade a todos os seres racionais. (KANT, 2007, p. 
96) 

 

Assim, ao compreendermos o direito à morte digna como um elemento do 

nosso ordenamento é possível estabelecer que o indivíduo, sendo um ser livre e 

racional, tem o direito de realizar a eutanásia sem nenhum óbice se assim a desejar.  

Outrossim, é imprescindível ressaltar que o nosso sistema jurídico reverencia 

a autonomia e liberdade dos cidadãos, assegurando as pessoas a manifestação da 

vontade e a realização de escolhas - não vetadas explicitamente - de forma livre. 

Nesse sentido: 

 
O ser racional tem de considerar-se sempre como legislador num reino dos 
fins possível pela liberdade da vontade, quer seja como membro quer seja 
como chefe. Mas o lugar deste último não pode ele assegurá-lo somente pela 
máxima da sua vontade, mas apenas quando seja um ser totalmente 
independente, sem necessidade nem limitação do seu poder adequado à 
vontade. (KANT, 2007, p. 76) 

 

Continua o filósofo:  

 
Como ser racional e, portanto, pertencente ao mundo inteligível, o homem 
não pode pensar nunca a causalidade da sua própria vontade senão sob a 
ideia da liberdade (...) Ora à ideia da liberdade está inseparavelmente ligado 
o conceito de autonomia, e a este o princípio universal da moralidade, o qual 
na ideia está na base de todas as ações de seres racionais como a lei natural 
está na base de todos os fenómenos. (KANT, 2007, p. 102) 

 
7 A primeira geração é indicada pelo estabelecimento de um dever de omissão, de forma que os 

direitos de liberdade são satisfeitos por uma abstenção, em atenção à esfera de ação pessoal 
própria, inibidora da atuação do Estado Liberal. (MORAES, Guilherme Peña de, 2019, p.173) 
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Assim, a eutanásia, como uma deliberação privada que não prejudica nenhum 

membro da comunidade e não possui consequência imprevisível ou perigosa para o 

Estado, deve ser vista como uma escolha pessoal fruto da razão e da liberdade 

humana. Dessa forma, não seria crível entender que o Estado teria a capacidade de 

decidir sobre a extensão da existência de seus cidadãos, visto que a decisão de 

realizar a eutanásia não coloca em risco o Estado e a sua população. Se o Estado 

tivesse esse poder teríamos que passar a olhar a vida como um dever, não como um 

direito.  

Outrossim, podemos afirmar que o Estado é justificado pela necessidade de o 

homem satisfazer suas necessidades básicas, visto que não conseguiria satisfaze-las 

sozinho (FILOMENO, 2019. p 66). Desse modo, o Estado deve sempre pautar as suas 

ações no bem comum, atuando para garantir a ordem necessária para atender as 

necessidades fundamentais do homem sem ferir a esfera privada garantida pelos 

direitos.  

Nesse sentido, leciona o professor Geraldo Brito:  

 
Tenha-se ainda em vista que o fim visado pela sociedade política, isto é, o 
bem comum é o balizamento principal da política como ciência.  

Como já ensinava nosso estimado mestre de Teoria Geral do Estado, na 
velha Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, prof. Ataliba 
Nogueira, “o Estado é meio, não fim.”  

Queria com isso dizer que, na verdade, somente se justifica a criação de um 
ente dotado de soberania com vistas ao atingimento de um estado de coisas 
favorável ao pleno desenvolvimento do ser humano em todos os sentidos.  

Isto quer também dizer que o Estado, ao contrário do postulado fascista 
(“Tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, tudo voltado para o Estado, e 
nada fora do Estado”), é mero instrumento para a realização do homem, 
tendo-se em vista sua fragilidade e impossibilidade de bastar-se a si mesmo. 
(FILOMENO, 2019. p 22) 

 

Neste diapasão, podemos concluir que o Estado é apenas um meio para a 

satisfação das necessidades humanas, sendo, portanto, o bem-estar do homem o fim 

do Estado. Assim, o ente deve sempre conduzir-se para garantir uma vida digna para 

a sua população, respeitando sempre os limites impostos. Conforme os ensinamentos 

de Rousseau, há a vontade geral e as vontades individuais, que se distinguem, porém 

não se anulam, não tendo o Estado o poder de suprimi-las integralmente, sob pena 

de lesar a liberdade – valor fundamental. Sem a sua liberdade o homem torna-se um 

refém do Estado e se o indivíduo não pode controlar nem mesmo a sua existência não 

é crível falar que ele é um ser livre.  
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Outrossim, é imprescindível relembrar que a eutanásia é, majoritariamente, um 

ato de piedade que objetiva interromper a dor e o sofrimento do enfermo. Assim, a 

eutanásia, optada livremente pelo paciente, não afeta nenhum princípio estabelecido 

pela sociedade, não havendo motivos para refuta-la, visto que sua finalidade é acabar 

com o sofrimento do indivíduo, assegurando a dignidade da pessoa em seus últimos 

momentos.  

O poder de autodeterminação do ser humano não está expressamente previsto 

na Carta Magna, mas pode ser extraído por meio de uma interpretação sistemática do 

diploma. Desse modo, a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à 

liberdade, associadas à possibilidade de disposição corporal, dispostas nos artigos. 

1º, III, 5º, caput e 199, §4º, todos da Constituição Federal, servem como fundamento 

para a existência do direito individual ao próprio corpo e sua disposição8.  

A autora portuguesa, Luisa Neto, entende o direito ao próprio corpo como um 

ramo do direito à integridade física enquanto vertentes de classificação dos direitos 

da personalidade, estes estão associados à proteção e defesa da pessoa frente às 

ofensas praticadas por particulares e, também, pelo Estado. É possível ainda dizer 

que tais direitos podem ser definidos como aqueles que compõe o ser humano, tendo, 

portanto, como objeto as manifestações físicas e espirituais do indivíduo que não 

podem ser dissociadas do ser9.  

Os direitos da personalidade estão regulados preponderantemente pelo Código 

Civil, que regula as relações privadas. Contudo, como leciona a professora Fernanda 

Borghetti Cantali os direitos da personalidade podem ser considerados como direito 

fundamental diante da constitucionalização e da publicização do Direito Civil – traços 

do neoconstitucionalismo. Além disso, afirma que tais direitos nem sempre possuem 

fundamento legal, mas sempre detêm base constitucional10. Dessa forma, o direito 

individual ao próprio corpo e sua disposição pode ser considerado um direito 

fundamental e como não há hierarquia entre esses direitos ele possui a mesma 

importância que o direito à vida, e em caso de conflito devem ser ponderados sempre 

visando garantir e preservar a dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil.  

 
8 SANTOS, Natália Petersen Nascimento. Autodeterminação individual: Pode o sujeito dispor do 
próprio corpo ou da própria vida? Conteudo Juridico, Brasilia-DF 
9 CIFUENTES, Santos. Derechos personalíssimos. 2ª ed. Buenos Aires: Astrea, 1995, p. 173, 175 
10 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 129 
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Contudo, há quem defenda que o Estado deve intervir nas escolhas individuais, 

afirmando que o interesse estatal deve abranger os atos que atentam contra outros 

princípios existentes no ordenamento jurídico, hipótese em que tal direito assumirá 

um aspecto incondicionado e removerá da pessoa, em determinadas situações, a 

capacidade de consentir11. Porém, é imprescindível notar como indica Vanessa Maria 

Trevisan (2015, p.84):  

 
(...) que a pessoa está no centro do ordenamento jurídico e que o 
ordenamento jurídico é em função dela e não do Estado. Desta forma, a 
defesa da pessoa não é uma concessão deste, tampouco uma defesa para a 
proteção do próprio Estado, mas, sim, o reconhecimento, feito pelo Estado, 
deste valor que é a pessoa. Em consequência, a liberdade individual não está 
submetida à autoridade do Estado, ao contrário, o Estado é que se põe a 
serviço desta liberdade.  

 

Nesse diapasão, continua a autora:  

 
Não deve ser admitido o paternalismo estatal que impõe a limitação da 
liberdade e autodeterminação individual, fundado em um critério simplista, de 
que o Estado pode decidir algumas questões de forma mais apropriada, ainda 
que contra a vontade da própria pessoa. Isto porque o amplo paternalismo 
estatal ignora a racionalidade humana e reduz a pessoa em instrumento para 
atingir metas coletivas e, por conseguinte, retira sua dignidade, 
transformando-a em mera destinatária da norma, ao invés de autora de sua 
própria história individual. (TREVISAN, 2015, p.84)  

 

Ademais, a insistência do Estado na conservação da vida de um indivíduo 

enfermo que não vive mais dignamente12 devido a sua condição assemelha-se a 

métodos de tortura que visam alongar o sofrimento da vítima. Um Estado que veda 

categoricamente em sua Carta Maior no art. 5º, inciso III, a tortura e que possui uma 

lei específica que pune expressamente a tortura – considerando-a inclusive conduta 

equiparada aos crimes hediondos – não deve criminalizar a eutanásia, pois penaliza-

la contraria a estrutura do ordenamento jurídico, indo de encontro aos principais 

paradigmas eleitos e respeitados pela sociedade.    

Além disso, a justificativa de que o paciente pode ser medicado, erradicando a 

dor é uma insinceridade, pois existe na literatura médica incontáveis casos de pessoas 

que mesmo sedadas continuaram sentindo dor. Ademais, há casos em que o nível do 

sofrimento é tão alto que o medicamente não é eficaz.  

 
11 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Romana, 2004, p. 62-63. 
12 Entendemos por vida digna aquela em que o indivíduo tem acesso ao mínimo existencial – 
alimentação, moradia, saúde, educação – e não é submetido a qualquer tipo de crueldade ou 
humilhação. Além de ter condições de perseguir a sua felicidade.  
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3.1 EUTANÁSIA X DIREITO PENAL  

É imprescindível ressaltar que a eutanásia não fere nenhum bem jurídico, pois 

tal procedimento só é realizado quando demandado, não sendo realizado de forma 

alguma contra a vontade do paciente. Assim, o enfermo, livremente, requer que sua 

vida seja ceifada, não existindo, portanto, lesão ao bem-jurídico vida e sem lesão não 

há crime.  

Sobre o princípio da lesividade assim manifesta-se Cleber Masson:  

 
O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a 
privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se 
justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, 
da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, 
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se 
exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa 
lesividade. (MASSON, 2019, p.31) 

 

Nesse sentido continua Masson (2019, p. 219) ensinando que a tipicidade 

material se conecta grandemente com o princípio da lesividade porque nem sempre o 

comportamento coincide com os modelos abstratos de crime – tipicidade formal – 

provocando danos ou perigo ao bem jurídico. É o que ocorre nas hipóteses de 

observância do princípio da insignificância, nas quais, mesmo havendo a tipicidade 

formal, não se confirma a tipicidade material. 

Para Fernando Capez:  

 
A norma penal, portanto, em um Estado Democrático de Direito não é 
somente aquela que formalmente descreve um fato como infração penal, 
pouco importando se ele ofende ou não o sentimento social de justiça; ao 
contrário, sob pena de colidir com a Constituição, o tipo incriminador deverá 
obrigatoriamente selecionar, dentre todos os comportamentos humanos, 
somente aqueles que realmente possuem real lesividade social. (CAPEZ, 
2020, p.57) 

 

Assim, não é favorecida de razão a criminalização da eutanásia, devido à 

ausência de um bem jurídico lesado – não houve lesão, pois, a vida foi retirada por 

vontade do próprio indivíduo e os indivíduos são livres para exercerem sua vontade 

desde que não causem nenhum dano ao outro. Portanto, a eutanásia não pode ser 

penalidade, pois Nullum crimen sine iniuria.  

Além disso, outro princípio que deve ser destacado é o da humanidade do 

Direito Penal, isto é, o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam 

a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos 
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condenados (BITENCOURT, 2019, p.75). Nesse sentido, a pena não pode ter uma 

finalidade que atente contra a essência ou integridade do indivíduo. Portanto, o 

Estado não pode condenar uma pessoa que pratica uma ação visando garantir a 

dignidade da outra, assegurando uma morte digna.  

O consentimento do ofendido e a inexigibilidade de conduta diversa são 

institutos penais que também podem ser utilizados para demonstrar que a eutanásia 

não deve ser penalizada em nosso ordenamento jurídico. O primeiro fenômeno é 

uma causa supralegal de exclusão da antijuridicidade, mas muitas vezes a situação 

acaba se revelando como uma exclusão da própria tipicidade porque a ausência de 

consentimento faz parte da estrutura típica como uma característica negativa do tipo 

(BITENCOURT, 2019, p.419). Logo, a presença de consentimento afasta a tipicidade 

da conduta – e, como sabido, na eutanásia é o paciente que opta pela realização do 

procedimento. 

Vale ressaltar que o consentimento do paciente é um elemento essencial da 

eutanásia como apontam Cuello Calón13 e Bernardo Del Rosal Blasco14. Além disso, 

para Calón a antecipação da morte realizada sem o consentimento é homicídio 

qualificado e não eutanásia. No mesmo diapasão encontra-se o doutrinador Claus 

Roxin15 que coloca em destaque a vontade do enfermo, desprezando os seus 

motivos. Dessa forma, com o avanço da medicina e a invenção de mecanismos que 

permitem prologar a vida de forma artificial, o consentimento passou a ter um papel 

central na concretização da eutanásia, que não pode ser realizada sem ele.  

Além disso, o consentimento do ofendido é um fenômeno antigo e desde o 

Direito Romano era aplicado mesmo diante de bens jurídicos tidos por alguns como 

indisponíveis, como é o caso da vida, conforme ensina o professor Cláudio 

Brandão16. Assim, em oposição ao princípio da intangibilidade da vida há o princípio 

da liberdade do indivíduo de administrar sua existência como melhor lhe convier.  

Quanto a inexigibilidade de conduta diversa, ela integra os institutos da 

coação moral irresistível e da obediência hierárquica e constitui uma causa de 

exclusão da culpabilidade. Esse fenômeno penal determina que qualquer pessoa 

 
13 CALÓN, Eugenio Cuello. Tres temas penales: el aborto criminal, el problema penal de la eutanasia, el aspecto 
penal de la fecundación artificial. p. 151  
14 BASCO, Bernado Del Rosal. El tratamiento jurídico-penal y doctrinal de la eutanasia em Espanã. 
15 ROXIN, Claus. A apreciação jurídico-penal da Eutanásia. p. 10-11 
16 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. p. 127 
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que se encontrasse na posição do autor teria agido da mesma maneira, portanto, tal 

conduta não deve ser penalizada, pois conduta distinta não poderia ser exigida. 

Nesse diapasão, é esperado que qualquer indivíduo queira ajudar o próximo a sair 

de uma situação dolorosa e dramática, que são as doenças terminais, não podendo 

exigir que a pessoa nada faça diante do sofrimento alheio incurável pela medicina 

moderna.  

Outrossim, é de suma importância ressaltar que o anteprojeto da Parte 

Especial do Código Penal de 1984 havia previsto a isenção de pena da conduta 

eutanásica do médico que, com o consentimento do paciente, ou na sua falta, de 

seu ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, antecipasse a morte iminente e 

inevitável do doente, desde que atestada por outro médico.  

O anteprojeto previa, ainda, dois tipos de eutanásia: a ativa e a passiva. Na 

primeira espécie a pena seria reduzida se atendidos os seguintes requisitos: (i) 

compaixão e solicitação do doente; (ii) paciente maior de idade e em pleno gozo de 

suas faculdades; (iii) doença grava e estado terminal irreversível; (iv) diagnóstico 

realizado por um médico. Já na segunda hipótese havia expressa exclusão da 

ilicitude.  

Nesse sentido, o Anteprojeto de Código Penal previa tal instituto ao tratar do 

homicídio no art. 121, que no § 3.º dispunha: "Se o autor do crime é cônjuge, 

companheiro, ascendente, descendente, irmão ou pessoa ligada por estreitos laços 

de afeição à vítima, e agiu por compaixão, a pedido desta, imputável e maior de 

dezoito anos, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável, em razão de doença 

grave e em estado terminal, devidamente diagnosticados: Pena – reclusão, de dois 

a cinco anos". Já no § 4.º estabelecia: "Não constitui crime deixar de manter a vida 

de alguém por meio artificial, se previamente atestada por dois médicos a morte 

como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do paciente ou, em sua 

impossibilidade, de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão". 

Contudo, o projeto foi abandonado, principalmente, por influências religiosas, 

mais precisamente cristãs, para qual a vida humana é percebida como uma dádiva 

divina – e somente por vontade dele pode ser extinguida. Neste diapasão, é 

imprescindível grifar que o Brasil é um Estado Laico, conforme determina o art. 19, 
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I, da CRBF/8817, e deve sempre prezar pela separação entre Estado e Igreja, não 

podendo as razões religiosas serem fundamento dos atos estatais – porém o Estado 

brasileiro não é ateu18 e pode sofrer influência das religiões por meio do 

posicionamento político daqueles que representam uma determinada categoria 

religiosa.  

Outrossim, vale destacar que o Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012 – 

Novo Código Penal –, prevê um tipo penal específico para a Eutanásia, com uma 

sanção menor do que o homicídio comum e até mesmo dispõe sobre causas de 

exclusão de ilicitude.  

 
Eutanásia  

Art. 122 Matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, 
imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico 
insuportável em razão de doença grave:  

Pena – prisão, de dois a quatro anos.  

§1º O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, 
bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente 
com a vítima.  

Exclusão da ilicitude  

§2º Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificias 
para manter a vida do paciente em caso de doença grave irreversível, e 
desde que essa circunstância esteja previamente atestada por dois médicos 
e haja consentimento do paciente, ou, na sua impossibilidade, de 
ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão.  

 

Assim, apesar de ainda encontrar-se em tramitação perante a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania desde 2012 e já contar com 83 emendas, o Projeto 

do Novo Código Penal reflete as mudanças ocorridas na sociedade e acompanha o 

avanço global em relação ao tratamento da eutanásia, na medida em que abranda 

a quantidade de pena e prevê causas excludentes da ilicitude. Tendo, até mesmo, 

descriminalizado a eutanásia passiva.  

 

4. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 
17 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público (BRASIL, CRFB, 1988) 
 
18 Min. Marco Aurélio no julgamento da ADPF 54 (anencefalia), afirmou que o Brasil é um Estado secular 
tolerante, ou seja, “o Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro”. 
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O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser pensado como um critério 

corretor, pois tal diretiva é considerada como valor fundante de todo o sistema jurídico. 

Isso ocorreu porque o indivíduo passou a ser a figura central do ordenamento e, por 

conseguinte, os direitos à personalidade ganharam uma posição de destaque19. 

Sobre o papel central de tal princípio geral destaca-se o entendimento de 

Sarlet:  

 
(...) além de ter tomada uma decisão fundamental a respeito do sentido, da 
finalidade e da justificação do exercício do poder estatal e do próprio Estado, 
reconheceu categoricamente que é o Estado que existe em função da pessoa 
humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade 
precípuo, e não meio da atividade estatal. Em outras palavras, no momento 
em que a dignidade é guinada à condição de princípio estruturante e 
fundamento do Estado Democrático de Direito, é o Estado que passa a servir 
como instrumento para a garantir e promoção da dignidade das pessoas 
individual e coletivamente consideradas. (SARLET; MARINONI e 
MITIDIERO, 2018, p.267) 

 

Essa teoria que coloca o homem no centro do ordenamento jurídico e lhe atribui 

a qualidade de fim em si mesmo, um valor que seria intrínseco a sua humanidade, 

tem como seu precursor o filósofo Immanuel Kant. Além disso, o jurista em questão 

afirma que a autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda 

a natureza racional, portanto, a autonomia é também enxergada como um valor 

inerente ao indivíduo que não pode ser suprimido pelo Estado.  

Nesse diapasão, o ordenamento jurídico deve sempre ser interpretado à luz da 

dignidade da pessoa humana, tendo em visto o seu valor fundante. Logo, o direito à 

vida deve ser lido em harmonia com a dignidade humana, precisando ser enxergado 

como um direito e não um dever de vida a qualquer custo20. Nesse sentido, destaca-

se a vedação constitucional a submissão a tratamento desumano, cruel e degradante, 

conforme estabelece o art. 5º, III da CRFB/88.  

Quanto a definição e o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana 

existem grandes divergências entre os autores, sendo árduo chegar a uma 

conceituação concisa sobre tal cânone. Sobre tal dificuldade leciona Sarlet:  

 

 
19 CARVALHO, Gisele Mendes de; KAROLENSKY, Natália Regina. Aspectos Bioético-jurídicos da 

eutanásia: análise das recentes resoluções do C.F.M e do Anteprojeto do Código Penal de 2012. p.18 

20 CANTALI, Fernanda Borghetti, Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. p. 209 
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A dificuldade desta definição de seu âmbito de proteção como norma jurídica 
fundamental ocorre em virtude de conceitos vagos e imprecisos que 
contornam o tema, os quais são caracterizados por serem ambíguos e 
porosos, bem como por possuírem natureza necessariamente polissêmica. 
(SARLET, 2009, p.15-16) 

 

Acerca da abstratividade do conceito, Barroso e Letícia Martel deliberam que:  
 

Tal fato, todavia, não minimiza a circunstância de que se trata de uma ideia 
polissêmica, que funciona, de certa maneira, como um espelho: cada um 
projeta nela a sua própria imagem de dignidade. E, muito embora não seja 
possível nem desejável reduzi-la a um conceito fechado e plenamente 
determinado, não se pode escapar da necessidade de lhe atribuir sentidos 
mínimos. (BARROSO e MARTEL, 2010, p.15) 

 

Primeiramente, insta salientar que há uma vinculação permanente entre a 

dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, sendo este um dos 

aforismos do Direito Constitucional contemporâneo. Por certo, a dignidade da pessoa 

humana, prevista art. 1°, III da CRFB/88, constitui um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, sendo, portanto, uma norma jurídica-positivada dotada de status 

constitucional formal e material, e como tal repleta de eficácia21. Assim, pode-se 

entender que:  

 
Na Constituição Federal brasileira, a previsão da dignidade da pessoa 
humana como valor fundante do sistema de direitos fundamentais implica o 
reconhecimento do homem como pessoa e não apenas como cidadão, 
outorgando-lhe um núcleo de prerrogativas que o Estado não pode deixar de 
reconhecer, como uma verdadeira esfera de ação dos indivíduos que delimita 
o poder estatal. Nessa trilha, tem-se que a dignidade humana não aparece 
como simples criação do legislador, pois sua existência é um dado anterior, 
aferido de modo prévio à normação jurídica. Constitui, portanto, um princípio 
de justiça material, de validez a priori, positivado jurídico-constitucionalmente. 
De conseguinte, a dignidade da pessoa humana antecede o juízo axiológico 
do legislador e vincula sua atividade normativa, sobretudo em matéria 
jurídico-penal. (CARVALHO e KAROLENSKY, p.20) 

 

Nesse diapasão, ensina Sarlet:  

 
(...) o reconhecimento da íntima e indissolúvel vinculação entre a dignidade 
da pessoa humana, os direitos humanos, os direitos fundamentais e a própria 
Democracia, na condição de eixos estruturantes deste mesmo Estado 
Constitucional, constitui um dos esteios nos quais se assenta tanto o direito 
constitucional quanto o direito internacional dos direitos humanos. (SARLET; 
MARINONI e MITIDIERO, 2018, p.266) 

 

 
21 CARVALHO, Gisele Mendes de; KAROLENSKY, Natália Regina. Aspectos Bioético-jurídicos da 

eutanásia: análise das recentes resoluções do C.F.M e do Anteprojeto do Código Penal de 2012. p. 19-
20 
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Assim, há uma relação imbricada entre a dignidade da pessoa humana e os 

direitos fundamentais, e o primeiro deve ser visto como um critério corretor, pois tal 

princípio é considerado como valor fundante de todo o ordenamento jurídico. Desse 

modo, os direitos fundamentais devem sempre ser interpretados a luz da dignidade 

da pessoa humana, figura central de nosso sistema.  

A dignidade da pessoa humana, para Miguel Reale, consiste em um valor-fonte 

que conforma o ordenamento jurídico vigente e traduz um dos fundamentos em que 

se baseia nossa república. Tal entendimento é adotado também pelo Supremo 

Tribunal Federal. Já para o Ministro Barroso tal princípio veda a instrumentalização e 

a funcionalização do indivíduo, tendo em visto que o ser humano deve ser visto como 

um fim em si mesmo.  

Quanto ao status jurídico-normativo, a dignidade humana assume a condição 

de valor, princípio e regra, o que pode ocasionar eventuais confusões. O constituinte 

ao colocar tal instituto no título dos princípios fundamentais içou-a a condição de 

princípio (valor) fundamental. Contudo, tal classificação não impede que possa atuar 

como regra – as normas de direitos fundamentais assumem condição dúplice de 

princípio e regra. Além disso, a dignidade da pessoa humana possui a condição de 

norma de direito fundamental, pois desse instituto podem ser extraídos posições 

subjetivas fundamentais e deveres, sendo, portanto, possível aceitar que se trata de 

uma norma fundamental (SARLET; MARINONI e MITIDIERO, 2018, p.268). 

A dignidade da pessoa humana possui diversas funções e entre elas destaca-

se o seu papel hermenêutico, atuando como critério de interpretação e aplicação do 

Direito, principalmente em relação aos direitos fundamentais e a proteção do 

indivíduo. Nesse sentido é imprescindível observar que:  

 
(...) ela (a dignidade da pessoa humana) é simultaneamente limite e tarefa 
dos poderes estatais e da comunidade em geral (portanto, de todos e de cada 
um), condição que também aponta para uma paralela e conexa dimensão 
defensiva (negativa) ou prestacional (positiva) da dignidade. Com efeito, 
verifica-se que na sua atuação como limite a dignidade implica não apenas 
que a pessoa não pode ser reduzida à condição de mero objeto (...), mas 
também o fato de que a dignidade constitui o fundamento e conteúdo de 
direitos fundamentais (negativos) contra atos que a violem ou a exponham a 
ameaças e riscos (...) Como tarefa o reconhecimento jurídico-constitucional 
da dignidade da pessoa humana implica deveres concretos de tutela por parte 
dos órgãos estatais, no sentido de proteger a dignidade de todos, 
assegurando-lhes também por meio de medidas positivas (prestações) o 
devido respeito e promoção, sem prejuízo da existência de deveres 
fundamentais da pessoa humana para com o Estado e seus semelhantes. 
(SARLET; MARINONI e MITIDIERO, 2018, p.270). 
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Assim, pode-se afirmar que a dignidade opera como fundamento e conteúdo 

assecuratório das garantias básicas. Tal princípio também possui funções 

relacionadas diretamente com os direitos situações em outros títulos da Constituição 

Federal ou com direitos implícitos – servindo de justificação para os mesmos, com 

base no bloco de constitucionalidade, previsto no art. 5º, §2º, da CRFB/88. O princípio 

da dignidade da pessoa humana destaca-se ainda na seara dos direitos de 

personalidade.  

Nesse diapasão, revela-se o revés que envolve a feição relativa ou absoluta da 

dignidade humana, uma solução foi proposta por Robert Alexy no sentido de que no 

contexto de princípio poderá ser ponderada com outros princípios e direitos, 

observando sempre a proporcionalidade. Contudo, a dignidade quando regra não 

poderá ser sopesada com outras normas, adotando a lógica do “tudo ou nada”, 

portanto, deve ser aplicada de forma integral e plena.  

Além disso, deve-se entender que nem mesmo o direito à vida é absoluto e é 

nesse ambiente da morte como intervenção que convém discutir o entendimento de 

que a vida constitui um bem em si. Não se trata de uma situação pueril, mas de 

indivíduos que sem uma perspectiva de melhora e diante de tamanho sofrimento 

optam por abreviar a vida. Nessas situações excepcionais outros direitos e interesses 

devem ser sopesados com o direito à vida, a fim de evitar que ele se transforme em 

um insustentável dever à vida.  

Assim, o adiamento da morte de enfermos incuráveis contra a sua vontade 

enseja sofrimento, humilhação, intrusões corporais indevidas e a extinção da 

autonomia do indivíduo, portanto, nesse cenário devem destacar-se os outros 

princípios que integram a dignidade da pessoa humana, como a liberdade e a 

inviolabilidade do ser humano, visando evitar a desumanização e a degradação do 

homem. Nesse sentido, a dignidade atua como impulsa para a defesa da vida e como 

fundamento do bem morrer, garantindo a autonomia, a extinção do sofrimento e a 

morte digna (BARROSO e MARTEL, 2010, p.14).  

A capacidade de autodeterminação é um dos fenômenos que integra a 

dignidade humana e contempla o direito do indivíduo de determinar os rumos de sua 

vida, portanto, é o poder de tomar decisões morais. Há escolhas que o Estado pode 

realizar em nome de interesses distintos. Contudo, decisões sobre a vida pessoal do 

sujeito que não firam direitos de terceiros não podem ser retiradas do indivíduo, pois 
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tal conduta viola a dignidade da pessoa. Assim, o ser humano tem o direito de fazer 

suas próprias escolhas quando elas não ferem direitos de terceiros – o que é o caso 

da eutanásia, pois tal método não afeta ninguém além do paciente que a ela se 

submete.  

  
4.1 A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS  

Os princípios estão presentes no ordenamento jurídico desde os primórdios do 

Direito. Contudo, o seu papel mudou drasticamente ao longo dos séculos, sempre 

acompanhando as demandas e mudanças sociais. Sobre o seu papel na antiguidade 

pode-se destacar que:  

 
Para a corrente mais tradicional e antiga, os princípios eram reconhecidos 
como axiomas jurídicos, normas universais, postulados de justiça que 
militavam a favor da busca de um Direito ideal. Refletiam, em última instância, 
um emaranhado de preceitos derivados da lei divina e humana. (ALVES, 
2019, p. 344-345) 

 

Com as revoluções burguesas e o surgimento do Estado Liberal, os princípios 

passaram ser enxergados como ilegítimos, pois com a era das codificações – marcada 

pelo Código Napoleônico – buscou-se realizar um compilado de leis, que simbolizava 

a corporificação do Direito, portanto, qualquer dispositivo externo era visto como 

espúrio. Porém, com o surgimento do positivismo22 os princípios retornam ao sistema 

jurídico, desempenhando uma função subsidiária. Logo, eram entendidos como 

normas de integração, servindo como uma garantia e impedindo a existencia de 

lacunas, que poderiam colocar em ameaça o positivismo. Nesse sentido, ressalta-se 

que:  

 
(...) muito embora não fossem dotados de normatividade durante o período 
em que imperou este sistema filosófico, desempenhavam um papel 
importantíssimo ao juspositivismo. A possibilidade de as lacunas levarem à 
ruína o dogma da inteireza do sistema normativo, caríssimo à sua 
sobrevivência, era eficientemente combatida pela integração dos princípios 
ao direito positivo, enxergados como solução à colmatagem das lacunas. 
(ALVES, 2019, p.345)  

 

Por fim, a última grande guinada sobre o sentido e amplitude dos princípios 

ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e tal mudança de paradigma é chamada de 

 
22 Neste momento histórico, busca-se a consolidação do Direito como ciência autônoma a partir de 

seu rompimento com a moral. Apregoa-se a suficiência do direito positivo para a solução das lides. 
(ALVES, Vinícius Silva. 2019. p. 345)  



30 
 

pós-positivismo. Os princípios passaram a integrar as Constituições pós-guerra e 

conquistaram a posição de alicerce dos sistemas jurídicos, sendo a base das demais 

normas. Além disso, a Corte Permanente de Justiça Internacional reconheceu a 

idoneidade da aplicação dos princípios gerais na solução de conflitos.  

Sobre o papel dos princípios na modernidade leciona o jurista Norberto 

Bobbio:   

 
Os princípios gerais são apenas, no meu entendimento, normas 
fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A 
palavra princípios leva ao engano, tanto que é velha questão entre juristas se 
os princípios gerais são normas. A meu ver não há dúvida: os princípios 
gerais são normas como todas as outras. E esta é também a tese sustentada 
por Crisafulli. Para sustentar que os princípios gerais são normas, os 
argumentos são dois, e ambos válidos: antes de tudo, se são normas aquelas 
das quais os princípios gerais são extraídos, através de um procedimento de 
generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser normas também 
eles: se abstraio da espécie animal obtenho sempre animais, e não flores ou 
estrelas. Em segundo lugar, a função para qual são extraídos e empregados 
é a mesma cumprida por todas as normas, isto é, a função de regular um 
caso. E com que finalidade são extraídos em caso de lacuna? Para regular 
um comportamento não-regulamentado: mas então servem ao mesmo 
escopo que servem as normas. E por que não deveriam ser normas? 
(BOBBIO, 1995, p. 156-157). 

 

Nesse sentido, o professor Guilherme Peña explica que as normas 

constitucionais são significações extraídas de enunciados jurídicos, caracterizadas 

pela superioridade hierárquica, natureza da linguagem, conteúdo específico e o 

caráter político, com diferentes tipologias. Além disso, quanto a sua estrutura, as 

normas constitucionais podem ser divididas em regras (rule) e princípios (principle), 

portanto, o professor segue o mesmo entendimento de Bobbio – os princípios podem 

ser considerados normas.  

Os princípios compreendem a previsão de um valor fundamental do sistema 

jurídico, enquanto as regras possuem a descrição de uma situação e a prescrição de 

uma conduta entre indivíduos, portanto, os princípios têm maior grau de abstração e 

generalidade. Além disso, a validade dos princípios origina-se do seu conteúdo, em 

contrapartida as regras retiram sua validade de outras regras. Desse modo, o conflito 

entre princípios é solucionado pela ponderação, visando alcançar a máxima 

realização de cada princípio, ao passo que o conflito entre regas é solucionado na 

dimensão da validez, por meio dos critérios hierárquicos, de especialidade ou 

cronológicos – excluindo a aplicação da regra incompatível (MORAES, 2019, p.113).  
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Quanto aos efeitos, a eficácia das regras é demarcada pelo enunciado, 

enquanto a eficácia dos princípios é indeterminada na ordem jurídica – eles são 

dotados de efeitos indeterminados. A forma de aplicação é o quarto critério utilizado 

pelo jurista Guilherme Peña para distinguir os princípios e as regas, segundo ele, as 

regras incidem sobre o conceito dos fatos descritos nos seus antecedentes normativos 

e os princípios não comportam subsunção. Em quinto lugar tem-se a função no 

ordenamento jurídico, e sobre isso dispõe:  

 
(...) os princípios são multifuncionais, ao passo que as regras são 
unifuncionais, porquanto aqueles são destinados especialmente às 
atividades produtiva, interpretativa e aplicativa destas, de forma a 
sistematizar o Direito Constitucional. Por dedução, os princípios dirigem toda 
a fenomenologia da incidência (produção – interpretação – aplicação) das 
regras que formam o sistema constitucional, visto que inspiram o exercício do 
poder constituinte e poderes constituídos, no estabelecimento ou reforma da 
Constituição e Legislação (função nomogenética), orientam a interpretação, 
na determinação do sentido, alcance e conteúdo da Constituição (função 
exegética), atuam supletivamente na integração, colmatando as lacunas da 
Constituição (função integrativa), e harmonizam os valores abrigados pela 
Constituição (função sistêmica). (MORAES, 2019, p.113) 

 

Por fim, sobre a distinção entre as regras e os princípios conclui o mestre:  

 
Finalmente, “as regras são normas que exigem um cumprimento pleno e, 
nessa medida, podem apenas ser cumpridas ou descumpridas. Se uma regra 
é válida, então é obrigatório fazer precisamente o que ela ordena, nem mais 
nem menos. As regras contêm, por isso, determinações no campo do que é 
fática e juridicamente possível. A forma característica de aplicação das regras 
é a subsunção. Os princípios, contudo, são normas que ordenam a realização 
de algo na maior medida possível, relativamente às possibilidades fáticas e 
jurídicas. Os princípios são, por conseguinte, mandados que se caracterizam 
por poder ser cumpridos em diversos graus. A forma característica de 
aplicação dos princípios é a ponderação” (MORAES, 2019, p.113) 

 

No mesmo sentido, Tercio Sampaio Ferraz Jr. ao dissertar sobre os princípios 

e as regras estabelece que: (a) os princípios não exigem um comportamento 

específico, enquanto as regras exigem; (b) as regras quando contraditadas excluem 

a aplicação da que a contradiz, ao passo que os princípios admitem apenas uma 

redução da eficácia do dispositivo conflitante; (c) o conceito de validade não se aplica 

aos princípios, por serem submetidas a avaliação de importância. Dessa forma, sua 

forma de distinguir os conceitos em xeque se assemelha grandemente com a adotada 

pelo jurista Guilherme Peña.  

Outrossim, Ronald Dworkin ao falar sobre os princípios afirma que consistem 

em um padrão que deve ser observado, não porque promove ou assegura uma 
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situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma 

exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade23. O jurista 

ainda realiza a distinção entre eles e as regras, nesse sentido:  

 
A diferença entre princípios e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois 
conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da 
obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto 
à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira 
do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é 
válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é 
válida, e neste caso em nada contribui pata a decisão. (DWORKIN, 2010, 
p.39) 

 

Contudo, não é assim que se comportam os princípios, eles, mesmo aqueles 

que mais se assemelham as regras, não apresentam consequências jurídicas que se 

seguem automaticamente quando as condições são dadas (DWORKIN, 2010, p.40). 

Desse modo, os princípios não são aplicados segundo a lógica do tudo-ou-nada, eles 

permitem uma reflexão sobre o caso concreto, realizando as vezes a flexibilização de 

uma regra. Além disso, eles possuem uma dimensão do peso e da importância, 

portanto, quando se intercruzam o princípio que tiver maior relevância no caso poderá 

mitigar a aplicação do outro.  

Ademais, quanto a força normativa emanada dos princípios é imprescindível 

observar que:  

 
(...) eles parecem atuar de maneira maia vigorosa, com toda sua força, nas 
questões judiciais difíceis, como o caso Riggs e Heningsen. Em casos como 
esses os princípios desempenham um papel fundamental nos argumentos 
que sustentam as decisões a respeito de direitos e obrigações jurídicos 
particulares. Depois que o caso é decidido, podemos dizer que ele ilustra uma 
regra particular (...). Mas a regra não existe antes do caso ser decidido; o 
tribunal cita princípios para justificar a adoção e a aplicação de uma nova 
regra. (DWORKIN, 2010, p.46) 

 

Assim, os princípios auxiliam na resolução de casos complexos, em que a 

simples aplicação da norma não consegue resolver o conflito trazido ao judiciário. Isso 

porque eles possuem uma maior abstração e possibilitam que o juiz não seja um mero 

aplicador da lei, mas que possa refletir sobre as viabilidades jurídicas e adotar o 

melhor veredito.  

 

4.2 CONFLITO ENTRE NORMAS  

 
23 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2010. p. 36 
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Como sabido a dignidade da pessoa humana pode ser considerada regra ou 

princípio. Como regra destaca-se que:  

Antinomia significa o encontro de duas proposições incompatíveis, que não 
podem ser ambas verdadeiras, e, com referência a um sistema normativo, o 
encontro de duas normas que não podem ser ambas aplicadas, a eliminação 
do inconveniente não poderá consistir em outra coisa senão na eliminação 
de uma das duas normas (no caso de normas contrárias, também na 
eliminação de duas). (BOBBIO, 1995, p. p.91) 

 

Além disso, a antinomia pode ser solúvel ou insolúvel – não se pode aplicar 

nenhuma das regas pensadas para a solução da contradição. As solúveis também 

são chamadas de aparentes e as insolúveis de reais – o intérprete é abandonado a si 

mesmo pela falta de um critério ou por colisão entre os critérios dados. Os parâmetros 

para a resolução da antinomia são o hierárquico, cronológico e especialidade. Nesse 

sentido:  

 
Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida. A decisão 
de saber qual delas é válida e qual deve ser abandonada ou reformulada, 
deve ser tomada recorrendo-se s considerações que estão além das próprias 
regras. Um sistema jurídico pode regular esses conflitos através de outras 
regras, que dão precedência à regra promulgada pela autoridade de grau 
superior, à regra promulgada mais recentemente, à regra mais específica ou 
outra coisa desse gênero. (DWORKIN, 2010, p.43)  

 

Dessa forma, quando duas regras estão em conflito uma irá suplantar a outra 

em função da sua maior importância e para decidir qual é mais relevante observa-se 

os critérios estabelecidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O 

parâmetro da hierarquia (lex superior derogat lex inferior) determina que uma norma 

superior prevalece sobre uma inferior, portanto havendo um conflito entre uma norma 

constitucional e uma infraconstitucional a primeira deve imperar. O critério cronológico 

(lex posterior derogat priori) afirma que a lei nova sobrepuja a anterior. Já a 

especialidade (lex specialis derogat generali) determina que a lei especial prevalece 

sobre a geral24.  

Contudo, quando a dignidade da pessoa humana se encontra na posição de 

princípio a situação muda, pois a solução em caso de colisão se dá por meio da 

ponderação e observância da proporcionalidade. Primeiramente é imprescindível 

observar que não é possível retirar uma norma constitucional do mundo jurídico 

completamente, pois ela tem aplicação imediata, produzindo efeitos no universo fático 

 
24 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 2020. p. 113 
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desde sua vigência. Assim, ocorrendo uma colisão entre os direitos constitucionais 

um deles pode ser mitigado, em maior ou menor medida, em favor do outro quando 

não é possível, diante do caso concreto, aplica-los em igual medida.  

Destarte, no conflito entre normas principiológicas, deve‐se buscar a 

conciliação entre elas, uma aplicação de cada qual em extensões distintas, segundo 

a respectiva relevância no caso concreto, sem que se tenha um dos princípios como 

excluído do ordenamento por irremediável contradição com o outro. Para solucionar o 

conflito, deve-se considerar a conjuntura do caso concreto, pesando‐se os interesses 

em colisão, com o objetivo de estabelecer que princípio há de prevalecer, naquelas 

condições específicas, segundo um critério de justiça prática (MENDES e BRANCO, 

2018, p.184-185).  

O instrumento utilizado para realizar o juízo de ponderação entre as normas 

constitucionais em conflito é a regra da proporcionalidade, princípio que se subdivide 

em três outros, sendo eles a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 

estrito sentido. Assim, antes de realizar a mitigação de uma das regras em colisão 

deve se analisar o caso pela lente de todos os subprincípios da proporcionalidade 

sucessivamente. Enquanto a adequação afirma que a limitação a um princípio deve 

se mostrar adequada para salvaguarda do outro princípio ou bem com ele colidente, 

a necessidade dispõe que entre duas possibilidades de restrição de uma norma em 

colisão com outra, deve-se optar pela opção menos gravosa ao princípio que será 

preterido. Por fim, a proporcionalidade em estrito sentido pressupõe uma ponderação 

dos bens envolvidos, cujo resultado será obtido após um longo processo de 

argumentação e justificação das normas em colisão, mantendo sempre em 

perspectiva às circunstâncias do caso concreto. 

Nesse diapasão, destaca-se o entendimento do Ministro Gilmar Mendes:  

 
O exercício da ponderação é sensível à ideia de que, no sistema 
constitucional, embora todas as normas tenham o mesmo status hierárquico, 
os princípios constitucionais podem ter “pesos abstratos” diversos. Mas esse 
peso abstrato é apenas um dos fatores a ser ponderado. Há de se levar em 
conta, igualmente, o grau de interferência sobre o direito preterido que a 
escolha do outro pode ocasionar. Por fim, a ponderação deve ter presente a 
própria confiabilidade das premissas empíricas em que se escoram os 
argumentos sobre o significado da solução proposta para os direitos em 
colisão. (MENDES e BRANCO, 2018, p.186) 

 

Assim, podemos perceber que não existem direitos absolutos e que as normas 

constitucionais podem ser mitigadas diante do caso em concreto quando ela prejudica 
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o exercício de outro direito previsto na Constituição da República, portanto, é lógico 

concluir que o direito à vida não é um direito absoluto, podendo ser mitigado diante de 

certas circunstâncias.  

 

5. A EUTANÁSIA AO REDOR DO GLOBO  

 

A expressão eutanásia foi utilizada pela primeira vez com o significado de boa 

morte por Francis Bacon, durante o século XVII, para referir-se à prática como a única 

diligência cabível diante de doenças irremediáveis. Nesse sentido, recomendava-se 

que todos os recursos fossem usados para que o fim da vida se assemelhasse ao ato 

final de um poema dramático25. 

A Bíblia Católica, no segundo livro de Samuel, também trata da eutanásia ao 

narrar à morte piedosa dada por Amalecita ao rei Saul, que tinha uma lança cravada 

no peito e diante de fortes dores pede para morrer porque apesar de estar cheio de 

angústias, a sua alma permanecia no corpo.  

Além disso, a eutanásia era amplamente praticada na Grécia antiga, 

principalmente em Esparta, onde se lançavam do monte Taijeto os recém-nascidos 

deficientes e os anciões que não podiam mais lutar – valor central do povo espartano. 

Essa moral utilitarista também era adotada pela população celta que possuía como 

dever sagrado a garantia de uma boa morte aos pais enfermos. (MINAHIM, 2004, 

p.153) 

No mesmo diapasão retrata Minahim que “na Índia antiga, os incuráveis eram 

jogados no Ganges, conduzidos por parentes, depois de se lhes asfixiar quase 

completamente, tampando-se lhes a boca e as narinas com a lama sagrada daquele 

rio”.  

Assim, da história antiga até a pós-moderna, na qual essa questão assume 

contornos mais complexos, são diversos os fundamentos utilizados para a 

antecipação do fim da vida. Uma das questões principais ao se tratar da eutanásia na 

contemporaneidade é a possibilidade de utilização de mecanismos que estendem a 

vida, mantendo funções orgânicas que o corpo por si só não poderia realizar. Portanto, 

os limites entre a vida e a morte são cada vez mais sutis, havendo estados em que a 

 
25 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia. Salvador: 2004 p. 152 e 153 
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possibilidade de sobrevivência e de realização dos atributos de humanidade não mais 

se sustentam (MINAHIM, 2004, p. 155).  

Atentos a problemática da eutanásia e em harmonia com o princípio da 

dignidade da pessoa humana muitos países passaram a descriminalizar tal prática, a 

regulamentando a fim de que possa ser escolhida pelos pacientes que realmente 

possuem um quadro irreversível e incurável. Os países que foram selecionados para 

uma análise mais apurada sobre a forma como lidam com a eutanásia são Espanha, 

Colômbia e Holanda. O primeiro foi escolhido porque a decisão de legalizar a 

eutanásia ocorreu recentemente, portanto, será possível observar todo o processo de 

regulamentação. Já a Colômbia foi selecionada porque além de estar localizada na 

América-Latina a sua legislação sobre o assunto é sólida e bem abrangente – sendo 

possível até mesmo a eutanásia de crianças e adolescentes. Por fim, tem-se a 

Holanda que foi um país pioneiro em legalizar tal procedimento, sendo a eutanásia 

vista com normalidade pela população.  

 

5.1 ESPANHA  

A Espanha é um país que merece destaque quando se estuda sobre a 

eutanásia, pois recentemente aprovou por larga maioria o projeto de lei que 

regulamenta a realização de tal procedimento no país. Contudo, o projeto ainda 

precisa ser aprovado pelo Senado, onde conta com apoio suficiente para a sua 

outorga.   

O projeto de lei espanhol pretende descriminalizar a eutanásia, tornando-a um 

direito individual do cidadão. Além disso, determina que portadores de doença grave, 

incapacitante ou incurável, e que causa demasiado sofrimento, podem requerer a 

realização do procedimento por escrito – o paciente deve ser maior de idade e capaz, 

no caso de incapacidade de exprimir sua vontade deve haver um testamento vital que 

demonstre o seu desejo de realizar tal procedimento.  

Além disso, o enfermo deverá conformar a sua vontade de morrer ao menos 

em quatro ocasiões ao longo do processo, devendo o requerimento ser reiterado 15 

dias após a sua realização. O paciente precisa apresentar o parecer de dois médicos 

ratificando ser a eutanásia indicada no caso em tela e essas aprovações serão ainda 

revisadas por uma comissão – Comisión de Garantía y Evaluación – que emitirá um 

parecer sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais pelo enfermo. Desse 
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modo, o Estado possui maior controle sobre a real condição do paciente e a pessoa 

possui tempo para refletir sobre sua decisão, devido a seriedade e irreversibilidade da 

eutanásia.  

É imprescindível observar que após a realização da eutanásia o médico 

responsável terá cinco dias para enviar à Comisión de Garantía y Evaluación os 

documentos relativos ao procedimento. O primeiro documento terá os dados do 

paciente, do médico responsável e do médico consultor, as instruções dadas ao 

enfermo e, se o mesmo estava incapacitado, a identificação da pessoa que 

apresentou a solicitação em nome do paciente. No segundo documento deve-se 

detalhar o processo, indicando o tempo transcorrido desde a petição até a morte, 

descrevendo a patologia, o nível de sofrimentos e as razões pelas quais não haveria 

uma perspectiva de melhora.  

Por fim, frisa-se que a proposta objetiva respeitar as crenças de cada indivíduo, 

permitindo que os profissionais de saúde se neguem a realizar o procedimento por 

motivos de consciência. Portanto, só realizarão a técnica em questão os indivíduos 

que se sentirem confortáveis para tanto, tal medida tem o intuito de preservar os 

direitos individuais de todas as pessoas envolvidas para que ninguém se sinta lesado.  

Insta salientar que apesar da criminalização da Eutanásia essa prática era 

realizada no país de forma clandestina por muitos profissionais da saúde. Nesse 

sentido, frisa-se o estudo feito pela Organización de Consumidores y Usuarios em 

2000, no qual se constatou que um em cada dez médicos reconhece ter auxiliado um 

dos seus pacientes a morrer dignamente. Além disso, a decisão de despenalizar tais 

condutas possui grande apoio da população espanhola, conforme demonstram 

pesquisas realizados pela Metroscopia em 2019 e pelo Ipsos em 2018 – 

aproximadamente 87% das pessoas apoiavam a medida26.  

 

5.2 COLÔMBIA  

É imprescindível observar como se dá a eutanásia na Colômbia, país pioneiro 

nesse procedimento. Tal técnica foi despenalizada em 1997, por meio de uma 

emblemática sentença da Corte Constitucional – “Sentencia C-239/97”. Em sua 

 
26 Derecho a morrir dignamente. Eutanasia y suicídio assistido em España. Disponível em: 

https://derechoamorir.org/eutanasia-espana/  

https://derechoamorir.org/eutanasia-espana/
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exposição o falecido magistrado Carlos Gaviria defendeu que “o direito a viver de 

forma digna implica também o direito a morrer dignamente” e enfatizou que “nada é 

mais cruel que obrigar uma pessoa a sobreviver em meio a padecimentos oprobriosos, 

em nome de crenças alheias”. 

Nesse sentido destaca-se o seguinte trecho da decisão da Corte Constitucional 

da Colômbia:  

De nadie puede el Estado demandar conductas heroicas, menos aún si el 
fundamento de ellas está adscrito a una creencia religiosa o a una actitud 
moral que, bajo un sistema pluralista, sólo puede revestir el carácter de una 
opción. Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de 
padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas, así una inmensa 
mayoría de la población las estime intangibles. Porque, precisamente, la 
filosofía que informa la Carta se cifra en su propósito de erradicar la crueldad. 
Desde una perspectiva pluralista no puede afirmarse el deber absoluto de 
vivir. Quien vive como obligatoria una conducta, en función de sus creencias 
religiosas o morales, no puede pretender que ella se haga coercitivamente 
exigible a todos; sólo que a él se le permita vivir su vida moral plena y actuar 
en función de ella sin interferencias. Además, si el respeto a la dignidad 
humana, irradia el ordenamiento, es claro que la vida no puede verse 
simplemente como algo sagrado, hasta el punto de desconocer la situación 
real en la que se encuentra el individuo y su posición frente el valor de la vida 
para sí. En palabras de esta Corte: el derecho a la vida no puede reducirse a 
la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones 
de dignidad. (Sentencia C-239/97) 
 

Assim, essa sentença histórica reconheceu que o dever do Estado de proteger 

a vida deve ser harmonizado com o respeito a dignidade da pessoa humana e com o 

livre desenvolvimento da personalidade. Portanto, nos casos que envolvem enfermos 

terminais que vivenciam um intenso sofrimento esse dever estatal deve ceder frente 

ao consentimento do paciente que deseja morrer de forma digna, pois o direito 

fundamental de viver dignamente implica o direito a morrer de forma digna. Condenar 

um indivíduo a prolongar sua existência, quando não deseja e padece de profundas 

dores, equivale a um tratamento cruel e inumano e a uma anulação de sua dignidade 

e de sua autonomia como sujeito moral. Logo, a pessoa ficaria reduzida a um 

instrumento para a preservação da vida como um valor abstrato.  

Neste diapasão, destaca-se, ainda, que:  

 
El Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir 
viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad 
terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de 
dignidad. Por consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en las 
condiciones objetivas que plantea el Código Penal considera que su vida 
debe concluir, porque la juzga incompatible con su dignidad, puede proceder 
en consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado 
para oponerse a su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la 
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sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de 
restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, de reconocer 
que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo como 
hecho biológico. (Sentencia C-239/97) 

 

Assim, a Colômbia reconhece a vida como um direito e não como um dever 

absoluto que deve ser sustentado pelo indivíduo a qualquer custo. A dignidade da 

pessoa humana é um standart que deve sempre ser observado pelos Estados ao 

tomarem as suas decisões políticas, considerando sempre o ensinamento de Kant 

que o homem é um fim em si mesmo que precisa ser tratado com respeito e 

consideração por todos.  

O processo para a realização da eutanásia na Colômbia é extenso, possuindo 

diversas etapas. O paciente deve ser primeiro diagnosticado por um médico como 

doente terminal, posteriormente o profissional da saúde e o enfermo estabelecerem 

qual o grau de sofrimento sentido e qual a sua evolução, tendo o doente sempre 

preferência em sua percepção. Além disso, não deve existir nenhuma alternativa 

viável de tratamento e o paciente deve reiterar a sua vontade, devendo o médico 

avaliar se a manifestação foi voluntária e livre de qualquer influência externa. Essa 

manifestação de vontade ainda será avaliada por um psiquiatra. Finalmente, o 

requerimento será avaliado pelo Comitê Científico Interdisciplinar para o Direito a 

Morrer com Dignidade, órgão sem nenhum contato com o paciente e seu médico, a 

decisão será baseada na história clínica, no documento do requisitante e nos exames 

realizados.  

Destarte, é possível perceber que a Colômbia segue um rigoroso protocolo para 

a realização da eutanásia, sendo o paciente avaliado por diversos médicos e devendo 

ratificar a sua vontade ao longo do processo. Logo, o direito a morte digna não 

consiste em apenas autorizar que um indivíduo retire a sua vida, compreende uma 

rede de apoio que garanta que a escolha não foi precipitada, avaliando a existência 

de outras alternativas e assegurando que a pessoa tenha consciência das 

consequências da sua escolha.  

Urge observar também que a Colômbia é um dos poucos países que admite a 

eutanásia em crianças e adolescentes. O procedimento pode ser realizado em 

crianças a partir dos 6 anos de idade. Contudo, entre os 6 e os 12 anos, a eutanásia 

somente é praticada em casos excepcionais.  Entre 12 e 14 anos prevalece a 

autonomia do menor, mas o consentimento dos pais é obrigatório. A partir dos 14, 

apenas a manifestação de vontade do adolescente é necessária. Logo, a Colômbia 
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se mostra um dos países pioneiros na realização da eutanásia e mais voltados para a 

satisfação dos seres humanos como indivíduos singulares que merecem respeito, 

felicidade e uma boa qualidade de vida.  

Nesse sentido, destaca-se o artigo 1º da Constituição Colombiana que 

estabelece estar o Estado colombiano fundado no respeito a dignidade da pessoa 

humana, ou seja, a dignidade como valor supremo irradia do conjunto dos direitos 

fundamentais reconhecidos, os quais encontram no livre desenvolvimento da 

personalidade a sua máxima expressão. Para a Corte Constitucional Colombiana:  

 
El principio de dignidad no sería comprensible si el necesario proceso de 
socialización del individuo se entendiera como una forma de masificación y 
homogenización integral de su conducta, reductora de toda traza de 
originalidad y peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin, la búsqueda 
y el logro incesantes de su destino conforman su razón de ser y a ellas por 
fuerza acompaña, en cada instante, una inextirpable singularidad de la que 
se nutre el yo social, la cual expresa un interés y una necesidad radicales del 
sujeto que no pueden quedar desprotegidas por el derecho a riesgo de 
convertirlo en cosa. 

 

Nesses termos, o Estado colombiano enxerga a pessoa como um sujeito 

moral, capaz de assumir de forma responsável e autônoma decisões sobre assuntos 

que o incumbem, devendo o Estado se limitar a impor deveres em função dos outros 

sujeitos morais com quem está comprometido a conviver, e portanto, se a maneira 

como os indivíduos veem a morte reflete suas próprias convicções, eles não podem 

ser forçados a continuar vivendo quando, pelas circunstâncias extremas em que se 

encontram, não parecem desejáveis nem compatíveis com sua dignidade, com o 

argumento inadmissível de que uma maioria o julga um imperativo religioso ou moral. 

Assim, uma pessoa não pode ser penalizada pela convicção de outros.  

 

5.3 HOLANDA  

A Holanda debate sobre a prática da eutanásia desde a década de 1970, 

ocorrendo a sua realização mesmo sem o aval legal. Nesse sentido, visando uma 

maior segurança e uniformização de condutos o Ministério da Justiça e a Real 

Associação Médica Holandesa (RDMA), em 1990, concordaram na criação de um 

procedimento de notificação da eutanásia, ficando o médico imune. Esse 

procedimento seria constituído por três passos, sendo eles: (i) o médico que realizar 

a prática não deve dar atestado de óbito como se morte natural fosse, ele deve 
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informar à autoridade médica local; (ii) essa autoridade relatará a morte ao promotor 

do distrito; (iii) o promotor decidirá com base nos fatos relatados se haverá ou não 

acusação.  

Em 1993, a Lei Funeral (Burial Act) juntou os cinco critérios para a eutanásia – 

estabelecidos em 1973 durante o julgamento do caso Postma – com os três elementos 

de notificação – apontados anteriormente, o que tornou a eutanásia um procedimento 

aceito, mas não legal. Os cinco pontos são os seguintes: (i) a decisão do paciente de 

realizar a eutanásia deve ser livre e voluntária; (ii) a solicitação deve ser analisada por 

uma pessoa que tenha conhecimento sobre a condição do paciente, ponderando 

juntamente com ele as opções existentes viáveis; (iii) o desejo de morrer deve existir 

há algum tempo; (iv) deve haver sofrimento físico ou mental insuportável ou 

inaceitável; (v) o médico deve sempre buscar a opinião de outro profissional27.  

Contudo, a lei que autorizava expressamente a prática da eutanásia apenas 

entrou em vigor em 2002 – essa norma penaliza a sua má prática com uma sanção 

de até 12 anos de prisão – e determinou, além dos critérios anteriores, que o término 

da vida deve ser feito de forma medicamente apropriada. A lei em questão entende 

como eutanásia a ação realizada pelo médico e o suicídio assistido, além de prever a 

objeção de consciência do médico – o médico que não concorda com a prática de tal 

procedimento pode encaminhar o enfermo para outro profissional de saúde.  

Recentemente, o Supremo Tribunal da Holanda decidiu que os médicos estão 

autorizados a realizarem a eutanásia em pessoas com demência avançada que já 

tenham apresentado consentimento prévio por escrito. A eutanásia, anteriormente, só 

podia ocorrer se o paciente confirmasse o seu pedido, uma exigência enxergada como 

impossível de ser cumprida por pacientes com incapacidade mental. Essa decisão da 

Suprema Corte foi tomada com base em um caso de um médico de uma casa de 

repouso que realizou a eutanásia em um paciente de setenta e quatro anos que tinha 

Alzheimer e possuía um testamente conformando a vontade de ser submetido a 

eutanásia.  

Ademais, os casos de eutanásia e suicídio assistido realizados devem ser 

levados a um dos cinco comitês regionais de revisão da eutanásia. Esse comitê, 

composto por um médico, um ético e um especialista jurídico, observará se o médico 

tomou as devidas diligências, garantindo uma maior transparência e segurança. 

 
27 GOLDIM, José Roberto. Eutanásia – Holanda. Disponível em: https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanhol.htm 
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Assim, a Holanda, um dos países pioneiros na descriminalização da eutanásia, 

entende a vida como um direito e não como uma obrigação e tem como sua próxima 

meta legalizar a sua realização em menores de doze anos, que passem por um 

sofrimento insuportável e infinito.  

 

6. A EUTANÁSIA NO PANORAMA JURÍDICO NACIONAL  

 

A eutanásia está presente na história do Brasil desde os seus primitivos 

tempos, tendo sua prática sido detectada entre os silvícolas. Determinadas tribos 

deixavam à morte seus idosos porque acreditavam que viver era poder participar de 

festas, caças e pescas. Assim, aqueles privados de tais capacidades não teriam mais 

estímulos para a vida, sendo a morte nessas circunstâncias vista como uma benção, 

visto que a vida sem aquelas atividades perdera o seu sentido (Silva, 2008). 

Além da prática entre os indígenas, a eutanásia no Brasil mostrou-se presente 

na época colonial como consequência da tuberculose, enfermidade que não possuía 

cura e conduzia a um definhamento crescente que findava com a morte do adoentado. 

A nossa literatura dá alguns exemplos de poetas que acometidos pela tuberculose 

pediam e morriam mais rapidamente, já que a morte era uma certeza. Assim, pode-

se concluir que a eutanásia não é um tema desconhecido por nossa história, apenas 

negligenciado por nosso ordenamento jurídico. 

O Código Penal de 1940 não dispõe especificamente sobre a eutanásia ou 

sobre a ortotanásia, sendo ambas engolfadas pelo homicídio. Nesse sentido, a 

decisão do paciente ou de seu representante de descontinuar um tratamento médico 

fútil ou de abreviar uma vida de dor e sofrimento tem o mesmo peso da conduta de 

um indivíduo que resolve ceifar a vida de outro sem o seu conhecimento e 

assentimento.  

Essa postura legislativa pode produzir efeitos graves, pois, ao ofertar o mesmo 

tratamento jurídico para situações diferentes, o modelo legal reafirma condutas de 

persistência terapêutica e acaba promovendo a distanásia. O que endossa um modelo 

médico paternalista, fundado na autoridade do médico sobre o paciente e 

descaracterizando a condição de indivíduo do adoentado – que muitas vezes é 

perpetuado contra a vontade do próprio médico que é obrigado a agir de acordo com 

o modelo para não ser penalizado. Assim, não é apenas a autonomia do paciente que 
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é agredida, mas também a liberdade de consciência do profissional da saúde é posta 

em xeque, ao serem obrigados a adotarem métodos desproporcionais de 

prolongamento da vida em nome da boa técnica (BARROSO e MARTEL, 2010, p.9). 

Nesse diapasão, o Conselho Federal de Medicina tentou suprir as insuficiências 

de um Código Penal datado ao editar a Resolução nº 1.805/2006, que objetivava dar 

suporte à ortotanásia, limitando o tratamento e os cuidados paliativos de doentes 

terminais, nas hipóteses requeridas pelo enfermo ou por seu representante. Contudo, 

tal resolução foi suspensa por decisão judicial oriunda de uma ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público Federal, sob o fundamento de que a ortotanásia não 

passava de um artifício homicida. Essa decisão marca o encontro da medicalização e 

da judicialização da vida, potencializados pela sociedade do espetáculo.  

Assim, na atualidade jurídica nacional estão em choque dois modelos, o de 

índole paternalista, que desconsidera a vontade do indivíduo, impedindo-o de fazer 

escolhas morais próprias, e o modelo baseado na deontologia médica, que valoriza a 

autonomia individual e o diálogo, transformando a arte da cura em cuidado e amparo 

(BARROSO e MARTEL, 2010, p.12).  

Com efeito, verifica-se que a prática da eutanásia corresponde ao delito de 

homicídio ou de participação do suicídio, dispostos respectivamente nos arts. 121 e 

122 do Código Penal. Contudo, todas as justificativas que visam impor a vida como 

um bem jurídico indisponível nas últimas décadas passaram a ser questionadas com 

veemência diante do novo contexto social e, consequentemente, jurídico. Com os 

modernos avanços tecnológicos, foi possibilitado à medicina prolongar artificialmente 

a vida de pacientes severamente doentes, em relação ao tempo e à forma de morrer. 

A cultura medicalizada tende a negar a morte já que esta passou a ser considerada 

um fracasso do conhecimento e tecnologia e não mais um processo natural, o que 

passou a gerar abusos de onipotência médica e, consequentemente, a distanásia28.  

Logo, passou-se a questionar o princípio segundo o qual Medicina deve 

perseguir a vida incondicionalmente, comprometendo-se a qualidade desta mesma e 

a dignidade humana. Surge como resultado destas reflexões a Bioética, exigindo uma 

reflexão abrangente sobre os progressos da ciência. A Bioética tem como alicerces 

os Princípios da Beneficência, Autonomia e Justiça, por meio dos quais devem se 

solucionar os conflitos oriundos da recente evolução das ciências biomédicas.  

 
28 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 63 a 65 
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O princípio da Beneficência refere-se à obrigação ética de maximizar o 

benefício e minimizar o prejuízo, agindo em benefício do próximo e promovendo seus 

legítimos interesses. Desse modo, o profissional da saúde deve ter a maior convicção 

e informação técnica possíveis a fim de garantir que o ato médico seja benéfico ao 

paciente. O princípio da Autonomia, por sua vez, corresponde a obrigatoriedade do 

respeito do médico as decisões dos pacientes, desde que elas sejam tomadas 

racionalmente e não prejudiquem terceiros. Por fim, tem-se o princípio da Justiça que 

prescreve a distribuição justa, equitativa e universal dos serviços de saúde, 

determinando que todos os indivíduos sejam tratados de forma igual.  

Assim, pode-se perceber que não é, e não deve ser, objetivo da medicina 

prolongar a vida humana incondicionalmente, devendo os profissionais de saúde 

sempre se atentarem para a vontade do paciente, que possui autonomia para decidir 

os rumos de sua vida e quais sacrifícios está disposto a realizar para persegui-la. O 

alongamento da vida em casos complexos, nos quais o paciente enfrenta grande dor 

sem nenhuma perspectiva de atenuação e melhora, nem sempre é a solução mais 

acertada, pois infelizmente estamos inseridos em um mundo capitalista que sempre 

visa o lucro e, portanto, negligencia as pesquisas relacionadas as doenças 

degenerativas e terminais graves. Logo, pessoas acometidas por essas enfermidades 

muitas vezes optam pela realização da eutanásia por não existirem tratamentos 

capazes de retardar ou impedir a sua evolução, escolhendo a dignidade e qualidade 

da vida sobre a sua longevidade.  

Infelizmente a jurisprudência sobre eutanásia em nossos tribunais ainda é 

deveras limitada e atrasada em relação a outros países, como a Holanda e a 

Colômbia. Nossa dificuldade em selecionar tais decisões sinaliza ainda que o tema da 

eutanásia é tratado como um tabu no Brasil, precisando urgentemente ser pensado e 

refletido em nosso âmbito jurídico devido ao seu imenso impacto na vida de milhares 

de pessoas que convivem, diariamente, com uma dor incomensurável sem nenhuma 

perspectiva de melhora e de surgimento de tratamentos capazes de auxiliá-las.  

Contudo, ao pesquisarmos no site do Senado Federal nos deparamos com o 

Projeto de Lei do Senado nº 7 de 2018, de autoria do Senador Pedro Chaves 

(PSC/MS), ainda em fase de tramitação, que se ocupa sobre os direitos dos pacientes 

em serviços de saúde e almeja permitir que os pacientes recusem a realização de 

tratamentos ou procedimentos de suporte à vida, assegurando a autonomia de 
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vontade do enfermo e de seus representantes legais. Se aprovado o projeto garantirá 

a prática da eutanásia passiva no país.  

 
Art. 6º O art. 13 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 3º:  

Art.13. § 3º Não se considera omissão penalmente relevante a falta de 
instituição de suporte de vida ou a não realização de tratamento ou 
procedimento médico ou odontológico recusados expressamente pelo 
paciente ou, nos casos em que o paciente não possa expressar sua vontade, 
por seu representante legal.  (PLS Nº 7, 2018, p. 5) 

 

Ademais, tramita também no Senado o Projeto de Lei do Senado nº 149 de 

2018, de autoria do Senador Lasier Martins (PSD/RS), que dispõe sobre as diretivas 

antecipadas de vontade sobre tratamentos de saúde. Em um dos seus artigos o 

Projeto de Lei estipula o seguinte:  

Art. 3º Toda pessoa maior e capaz tem o direito de declarar, de forma 
antecipada, a sua vontade de receber ou não receber determinados 
tratamentos médicos em época futura, quando se vislumbra estar em 
condição clínica que se enquadre na situação definida no inciso III do art. 2º 
e não puder, em função de sua condição de saúde, expressar 
autonomamente a sua vontade. (PLS nº 149, 2018, p.1) 

 

A existência de mais de um projeto de lei abordando o tema da eutanásia é um 

forte indicio de que o modo como tal procedimento é enxergado e pensado em nosso 

país está evoluindo lentamente rumo a ótica do direito à morte digna e da vedação à 

tortura e ao tratamento cruel e degradante. Além disso, a decisão do Supremo Tribunal 

Federal na ADPF nº 54, que trata sobre a possibilidade de aborto de feto anencéfalo, 

abre as portas para o reconhecimento da eutanásia, pois compreendeu que no caso 

em comento a vida não seria viável e que obrigar a mulher a persistir com a gravidez 

seria um ato desumano e cruel.  

O Ministro Marco Aurélio em seu voto afirma que o ponto central da 

problemática é perquirir se há justificativa para a lei compelir a mulher a manter a 

gestação, quando ausente expectativa de vida para o feto. Sobre isso afirma:  

 
Senhor Presidente, na verdade, a questão posta sob julgamento é única: 
saber se a tipificação penal da interrupção da gravidez de feto anencéfalo 
coaduna-se com a Constituição, notadamente com os preceitos que 
garantem o Estado laico, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a 
proteção da autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde. Para mim, 
Senhor Presidente, a resposta é desenganadamente negativa (ADPF Nº 54, 
2012, p. 34)  
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No trecho destacado o Ministro explicita claramente que interromper a vida de 

um ser que não possui perspectiva de vida coaduna-se com diversos direitos 

fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, a liberdade, entre 

outros. Manter um indivíduo respirando não é sinônimo de proteção à vida, quando a 

morte é certa, conservar a existência dolorosa e indesejável da pessoa nada mais é 

do que tortura – prática vetada veementemente por nosso ordenamento jurídico 

A questão do que seria vida é suscitada no voto do Ministro Marco Aurélio no 

seguinte trecho: “O fato de respirar e ter batimento cardíaco não altera essa 

conclusão, até porque, como acentuado pelo Dr. Thomaz Rafael Gollop, a respiração 

e o batimento cardíaco não excluem o diagnóstico de morte cerebral”. Assim, a vida 

não pode ser observada como uma mera questão naturalística, mas como um tema 

extenso e complexo que abrange a temática da dignidade e da autonomia privada dos 

indivíduos.  

Além disso, como já falado anteriormente, não é lógico e ético que o Estado 

obrigue alguém a manter-se vivo apesar da sua grave condição médica. A nossa 

Constituição Federal não possui apenas a vida como um direito fundamental, ela conta 

com diversos outros direitos, como a dignidade, liberdade, vedação a tortura e 

tratamentos cruéis. Dessa forma, não é coerente que o aplicador do direito possa 

eleger e escolher apenas um desses direitos para salvaguardar, pondo de lado todos 

os demais. Se a Carta Magna não for respeitada e aplicada devidamente ela nada 

mais será do que um mero pedaço de papel, conforme os ensinamentos de Ferdinand 

Lassalle em sua obra “O que é uma Constituição?”29.  

O Ministro Marco Aurélio trata também em seu voto sobre a importância e 

aplicação dos direitos fundamentais, lecionando que:   

 
Inexiste hierarquia do direito à vida sobre os demais direitos, o que é 
inquestionável ante o próprio texto da Constituição da República, cujo artigo 
5º, inciso XLVII, admite a pena de morte em caso de guerra declarada na 
forma do artigo 84, inciso XIX. Corrobora esse entendimento o fato de o 
Código Penal prever, como causa excludente de ilicitude ou antijuridicidade, 
o aborto ético ou humanitário (ADPF nº 54, 2012, p. 58) 

 

Nesse diapasão, não é possível justificar a negativa ao exercício do direito à 

morte digna utilizando o direito à vida como fundamento e ignorando que a 

 
29 XAVIER, Vinicius de Moura. A essência da Constituição: uma análise da colaboração de Ferdinand Lassalle 
para o desenvolvimento do constitucionalismo moderno. Revista de Informação Legislativa nº 197 jan./mar. 
2012, p. 301 - 313 
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conservação dessa “vida” mais viola do que preserva direitos. Ao impor a manutenção 

da existência de um indivíduo que não possui perspectivas de melhora, não está se 

prolongando a vida, mas sim o sofrimento e a morte – decretando não só o tormento 

do enfermo, mas de todas as pessoas que o cercam e estimam.  

Assim, esse indivíduo além de ser submetido a dores e sofrimento sem fim, 

poderá ainda ser levado a passar pelo processo paulatino de perda da sua essência 

humana. Isso porque a razão é uma característica intrínseca do ser humano e muitas 

das doenças degenerativas progressivas afetam a atividade cerebral e a capacidade 

de racionalizar e pensar o mundo. O indivíduo sem razão não é livre, ele passa a ser 

um escravo do seu corpo, estando enjaulado em seu próprio ser. Sobre isso ilustra 

Immanuel Kant:  

 
Não basta que atribuamos liberdade à nossa vontade, seja por que razão for, 
se não tivermos também razão suficiente para a atribuirmos a todos os seres 
racionais. Pois como a moralidade nos serve de lei somente enquanto somos 
seres racionais, tem ela que valer também para todos os seres racionais (...) 
tem que ser demonstrada a liberdade como propriedade da vontade de todos 
os seres racionais (KANT, 2007, p. 95) 

 

Desse modo, é imperativo que o Brasil passe a discutir amplamente o tema da 

eutanásia a fim de estabelecer os parâmetros e limites para sua realização, pois com 

o aumento da expectativa de vida da população debater sobre temas ligados a saúde 

pública é impreterível. Tal urgência é demonstrada pelo gradual aumento do número 

de países que despenalizaram tal prática, estando o Brasil imensamente atrasado no 

que concerne à discussão e reflexão sobre a eutanásia.  

Por fim, espera-se que como ocorreu na decisão que autorizou o aborto do feto 

anencéfalo, o Supremo Tribunal Federal ao analisar questões referentes à eutanásia 

e ao direito a morte digna autorize a sua realização, privilegiando o princípio da 

dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a liberdade. Contudo, é imprescindível 

enfatizar que o veredito sobre a constitucionalização da eutanásia não deve ser 

realizado mediante entendimento do Supremo, como ocorreu no caso da interrupção 

da gestação do feto anencéfalo. Essa discussão deve ocorrer no parlamento, local de 

representação do povo, tendo como resultado uma emenda à constituição e/ou uma 

lei que autorizem, terminantemente, a opção individual pela interrupção da vida 

através do uso da eutanásia. 
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7. CONCLUSÃO  

 

Defronte aos argumentos sopesados ao longo do presente trabalho pode-se 

afirmar que existe em nosso ordenamento um direito fundamental do cidadão de 

escolher o momento de sua morte, utilizando para esse fim a eutanásia? O direito à 

vida é um direito deveras significativo e necessário, pois a existência de todos os 

indivíduos deve ser enxergada como impreterível, não sendo permitido nenhum modo 

de desprezo e descaso com a vida alheia. Contudo, como foi observado, não há 

direitos absolutos no ordenamento jurídico, todos estão sujeitos à ponderação e 

possíveis mitigações diante do caso concreto.  

Nesse diapasão, destaca-se também a inexistência de primazia e hierarquia 

entre os princípios fundamentais, todos eles possuem o mesmo peso e relevância 

dentro do ordenamento jurídico. Logo, a questão da eutanásia deve ser considerada 

sob a luz de todas as normas principiológicas, não apenas sob a ótica do direito à 

vida, mas também sob o prisma da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da 

autonomia, da autodeterminação.  

Os seres humanos, segundo os ensinamentos de Kant, possuem a faculdade 

de se determinar, sendo, portanto, a vontade (autonomia) uma característica 

intrínseca, fruto da razão, que diferencia os indivíduos dos demais animais. Além 

disso, expõe que a dignidade seria justamente uma consequência da razão possuída 

pelos homens. Assim, retirar a vontade das pessoas seria como retirar dos homens 

aquilo que o compõe – o que o faz homem – e o distingue dos demais animais, pois 

não adianta racionalizar as questões e não poder coloca-las em pratica porque o 

Estado não autoriza e cerceia a liberdade e autonomia dos seus cidadãos.  

Outrossim, deve-se sempre tratar o indivíduo como um fim em si mesmo e, 

segundo Kant, o fim natural dos homens é a sua própria felicidade. Desse modo, se a 

felicidade não for buscada – se uma pessoa não contribuir para o fim da outra – o ser 

humano será um meio e não um fim e esse objetivo só pode ser alcançado se as 

pessoas tiverem liberdade para realizar as ações que lhe trariam paz e satisfação, 

sempre observando, contudo, a esfera individual do outro – não é lógico que uma 

pessoa ao procurar o seu fim prejudique a busca do próximo.  

Nesse sentido, a dignidade dos indivíduos deve ser observada e protegida por 

todos – demais cidadãos e o Estado. A Constituição Federal brasileira visando garantir 
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que sua população alcance o seu objetivo (a felicidade), assegurou ao princípio da 

dignidade da pessoa humana uma posição de destaque em seu ordenamento, 

atribuindo-lhe o papel de critério corretor, o sistema jurídico deve, portanto, ser sempre 

interpretado sob sua luz. Logo, o direito à vida não deve ser visto apenas como um 

direito a ficar vivo, mas como uma garantia à uma existência digna e plena e, como 

sabido, a morte é uma etapa do ciclo da vida e estaria, portanto, abarcada também 

pela dignidade. Possuindo, assim, o homem um direito a morte digna, que é 

corroborado também por nosso sistema jurídico que reverencia a autonomia e 

liberdade dos cidadãos, assegurando as pessoas a manifestação da vontade e a 

realização de escolhas - não vetadas explicitamente - de forma livre. 

Assim, a eutanásia, como uma escolha privada que não prejudica terceiros e 

não possui consequências imprevisíveis ou perigosas para o Estado, deve ser vista 

como uma escolha pessoal fruto da razão e da liberdade humana. Não seria, portanto, 

coerente atribuir ao Estado a capacidade de decidir sobre a extensão da vida de seus 

cidadãos, visto que a decisão de realizar a eutanásia não representa risco para o 

Estado e nem para a sua população. Afinal, o Estado é apenas um veículo para se 

atingir a finalidade dos indivíduos (a felicidade), devendo sempre produzir atos que 

visem garantir a dignidade de sua população e facilitar à caminhada em busca do 

propósito fundamental.  

Ademais, a insistência do Estado na conservação da vida de um indivíduo 

enfermo que não possui mais qualidade de vida (dignidade) devido a sua condição 

que lhe proporciona uma imensa aflição, irreparável e incurável (incompatível com a 

felicidade), assemelha-se a métodos de tortura que visam alongar o sofrimento da 

vítima, sendo uma conduta incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. Aproveita-

se o ensejo para reafirmar que a eutanásia não viola o direito de terceiros e nem fere 

bens jurídicos, pois tal procedimento só é realizado quando demandado, não sendo 

realizado contra a vontade do paciente.  

Dessa forma, não é favorecida de razão a criminalização da eutanásia, em 

razão da ausência de lesão a um bem jurídico – não há lesão, pois, a vida é ceifada 

por vontade do próprio enfermo e os indivíduos, como já dito, são livres para 

exercerem sua vontade desde que não causem nenhum dano a outrem. Portanto, a 

eutanásia não pode ser penalidade, pois Nullum crimen sine iniuria. Além disso, 

utilizando os institutos do consentimento do ofendido e da inexigibilidade de conduta 
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diversa é possível corroborar o entendimento de que a eutanásia não deve ser 

penalizada em nosso ordenamento jurídico. 

Outrossim, é de suma importância para compor o raciocínio sobre a existência 

de um direito a morte digna destacar que o anteprojeto da Parte Especial do Código 

Penal de 1984 previa a isenção de pena da conduta eutanásica do médico que, com 

o consentimento da paciente, ou na sua falta, de seu ascendente, descendente, 

cônjuge ou irmão, antecipasse a morte iminente e inevitável do doente, desde que 

tal conduta fosse ratificada por outro médico. Previsão essa que coadunava com as 

práticas realizadas ao redor do globo, em que são necessárias a indicação do 

procedimento por mais de um profissional da saúde. Além dessas indicações, muitos 

países exigem ainda para a realização da eutanásia o atendimento do enfermo por 

psicólogos e psiquiatras, a externalização da vontade em diversas ocasiões e a 

aprovação anterior por uma Comissão – como ocorre na Colômbia e como foi 

aprovado na Espanha.  

Ademais, vale destacar que o Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012 – 

Novo Código Penal –, prevê um tipo penal específico para a Eutanásia, com uma 

sanção menor do que o homicídio comum e até mesmo dispõe sobre causas que 

excluiriam a sua ilicitude. Há também os Projetos de Lei do Senado que estão em 

trâmite e preveem direitos dos pacientes e formalidades que permitem que eles 

neguem tratamentos ou procedimentos de suporte à vida, assegurando a autonomia 

de vontade do paciente e de seus representantes legais.  

A existência de mais de um projeto de lei abordando o tema da eutanásia é um 

forte indicio de que o modo como tal procedimento é enxergado e pensado em nosso 

país está evoluindo rumo ao prisma do direito à morte digna e da vedação à tortura e 

ao tratamento cruel e degradante. Além disso, a decisão do Supremo Tribunal Federal 

na ADPF nº 54, que cuida sobre a possibilidade de aborto de feto anencéfalo, abre as 

portas para o reconhecimento da eutanásia, pois entendeu que nas hipóteses em que 

a vida não é mais viável obrigar a mulher a persistir com a gravidez seria um ato 

desumano e cruel.  

Nesse diapasão, não é plausível fundamentar a negativa ao exercício do direito 

à morte digna utilizando o direito à vida como justificativa e ignorando que a 

conservação dessa “vida” mais viola do que conserva direitos. Ao ditar a manutenção 

da existência de um indivíduo que não possui perspectivas de melhora, não está se 
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prolongando a vida, mas sim o sofrimento e a morte – decretando não só o tormento 

do enfermo, mas de todas as pessoas que o rodeiam. Entendimento que coaduna 

com o compreendido pelo Supremo na ADPF nº 54 – obrigar o prolongamento da vida 

nos casos em que não seja mais viável (sofrimento intenso e incurável em todos os 

instantes) é um ato desumano que não corresponde com os valores constitucionais.  

Assim, o adiamento da morte de enfermos incuráveis contra a sua vontade 

acarreta sofrimento, humilhação e a extinção da autonomia do indivíduo, violando a 

autodeterminação, a liberdade, a dignidade e a inviolabilidade do ser humano, 

transformando o ser humano em um mero repositório da vontade estatal, anulando 

suas ânsias e sua particularidade. O não reconhecimento do direito à morte digna é 

reduzir a existência do homem à batimentos cardíacos e ondas eletromagnéticas 

cerebrais, transformando a grandeza e a complexidade dos indivíduos num mero 

conglomerado de células.  
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