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RESUMO 

 

Investiga-se se a vida, fortemente valorizada desde a Segunda Guerra Mundial e vista como 

sagrada por muitas religiões, deve ser resguardada a qualquer custo. Para tanto, procede-se ao 

estudo do direito à morte sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana e da autonomia 

privada da vontade. Para a realização desse trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 

legislativa a partir de uma análise qualitativa. Inicia-se a exposição com a análise da Bioética 

e do Biodireito, bem como de diversos aspectos relacionados à vida e à morte. Em seguida, 

procede-se ao estudo da dignidade da pessoa humana, com a observação de que esse valor 

supremo precisa ser garantido por meio do direito à liberdade e do respeito à autonomia 

privada. Além disso, são analisadas as diversas práticas comuns na terminalidade da vida, 

com o apontamento de normas vigentes e casos icônicos em âmbito global. Por fim, aponta-se 

o tratamento dado pelo ordenamento jurídico brasileiro às diversas questões relacionadas ao 

direito à morte. Resta evidente, a partir dos dados coletados, que a ampla proteção ao ser 

humano por meio do reconhecimento da supremacia da autonomia privada nas questões 

existenciais é a tendência do entendimento moderno. Não cabe mais ao Estado proteger a vida 

a qualquer custo, mesmo contra a vontade das pessoas, em uma atitude intervencionista. 

Entretanto, esse entendimento ainda encontra grande resistência no conservadorismo do 

pensamento que vem sendo reproduzido em grande parte do mundo. No Brasil, questões 

relacionadas ao direito à morte necessitam de regulamentação específica para acompanhar os 

novos anseios sociais, muito embora o debate sobre o assunto ainda seja bastante restrito.  

 

Palavras-chave: Direito à morte. Dignidade. Autonomia. 



 

ABSTRACT 

 

It is investigated if life, strongly valued since World War 2 and seen as sacred in many 

religions, should be sheltered at any costs. With that objective, we proceed to the study of the 

right to die under the light of human dignity and of the private autonomy of will. For the 

realization of this study, bibliographic and legislative qualitative research was used. It begins 

with an analysis of Bioethics, Biolaw and of various aspects related to life and death. It then 

proceeds to the study of human dignity, with the observation that this supreme value should 

be guaranteed through the right to liberty and the respect for private autonomy. Beyond that, 

many common practices in end of life scenarios are analysed, with mention of current norms 

and iconic cases in a global scale. Finally, the understanding of Brazilian law in relation to 

many questions regarding the right to die is mentioned. It becomes evident from the collected 

data then, that the ample protection of the human being through the recognition of the 

supremacy of private will in existential matters is the tendency of the modern thought. It is 

not up to the state to protect life at all costs, even against a person's will, in a clearly 

interventionist attitude. However, this understanding still finds great resistance in the 

conservationist views that have been appearing around the world. In Brazil, the questions 

related to the right to die are in need of specific regulamentation so as to keep up with the new 

social yearnings, although the debate on the subject is still very restricted. 

 

Keywords: Right to die. Dignity. Autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vida e a morte sempre foram temas complexos e misteriosos. Cada cultura, ao 

seu modo, tem uma forma diferenciada de encarar a morte e de valorar a vida. São esses 

conceitos sociais que servem de base para a criação dos regramentos jurídicos. Muitas vezes, 

porém, o Direito não consegue acompanhar as modificações da sociedade.  

Nesse sentido, a evolução da Medicina possibilitou a criação de tecnologias cada 

vez mais eficientes em prorrogar o momento da morte. Embora esses avanços sejam 

fundamentais para a descoberta da cura de novas doenças e para a recuperação de pacientes 

que vivenciaram situações de quase morte, o que se observa muitas vezes é a o aumento 

artificial da vida de indivíduos que não possuem mais qualquer chance de recuperação, 

mesmo que contra sua vontade.  

Tendo esta nova realidade em vista, casos recentes em todo o mundo vêm gerando 

conflitos sobre até que ponto a vida deve ser preservada a qualquer custo. Existiria um direito 

à morte? Ou pode o Estado obrigar uma pessoa a continuar viva mesmo contra a sua vontade?  

Para enfrentar essas questões, entende-se que dois conceitos fundamentais para 

integrar a discussão são a dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade. De fato, 

enquanto alguns segmentos defendem a vida como algo sagrado, um bem tão importante que 

não seria possível dele dispor em nenhuma hipótese, outros defendem a vida com qualidade. 

O direito à morte, aqui analisado, diz respeito a atitudes que têm como objetivo 

buscar a morte por algum motivo específico, seja para interromper um processo de sofrimento 

físico e psicológico de uma pessoa consciente para tomar a decisão por si mesma, seja para 

pessoas que se encontram incapacitadas de expressar sua vontade, embora fosse possível 

presumir que não teriam mais interesse em continuar vivendo no estado em que se encontram. 

Desse modo, busca-se entender a relação da dignidade da pessoa humana com a 

autonomia privada para analisar as principais práticas da terminalidade da vida: eutanásia, 

ortotanásia, distanásia e suicídio assistido. Avalia-se também as disposições constantes no 

ordenamento jurídico brasileiro sobre questões relacionadas ao direito à morte. 

A importância da discussão de situações como essas reside no fato de que todos os 

seres vivos estão fadados à morte. Sendo esta uma realidade que todo e qualquer ser humano 

terá que enfrentar, se faz necessária a discussão sobre a possibilidade de uma pessoa decidir a 

que tipo de tratamento quer ou não quer ser submetida, bem como outras disposições, mesmo 

que por meio de documentos preparados com bastante antecedência.  
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Para tanto, procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e legislativa, analisada de 

forma qualitativa, sobre a vida, a morte, a autonomia e a dignidade. Além disso, casos reais 

foram analisados, principalmente com relação ao direito comparado.  
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2 SOBRE A VIDA E A MORTE 

 

O aumento exponencial do conhecimento humano provoca o surgimento de 

realidades cada vez mais complexas, polêmicas e que exigem discernimento ético. Tais 

questões vêm sendo alvo de discussões tanto em nível acadêmico quanto na mídia ou entre a 

população em geral.1 

São inúmeros os debates bioéticos relacionados ao direito à vida na atualidade, 

desde a concepção até o seu momento final: a morte. O desafio científico é grande e a 

ganância também, de modo que deve ser equilibrada a ciência com a ética com o objetivo de 

evitar resultados potencialmente nocivos à pessoa humana e à própria coletividade.2 

De modo a embasar as discussões relativas ao direito à morte, faz-se necessária a 

análise de conceitos importantes. A Bioética e o Biodireito são, portanto, apresentados tanto 

com relação aos seus conceitos quando no que tange aos seus princípios. Em seguida, 

prossegue-se a uma análise da vida, da sobrevida e da morte em suas diversas acepções.  

 

2.1 Bioética 

 

A Bioética é um conceito relativamente novo no âmbito da ética e da filosofia da 

ciência. Surgiu no início da década de 1970 e vem apresentando um grande campo de 

reflexões éticas, com discussões que envolvem a relação entre os valores humanos e os 

empreendimentos técnico-científicos que intervém na vida em geral e na vida humana em 

particular. 3 

O termo Bioética foi mencionado pela primeira vez pelo biólogo e oncologista 

americano Van Rensselaer Potter, no ano de 1971, em seu livro “Bioética: Ponte para o 

Futuro”. A ideia inicial da expressão foi desenvolver uma ética das relações vitais dos seres 

humanos entre si e destes com o ecossistema, criando, assim, a necessária ponte entre a 

ciência e as humanidades. O objetivo era, portanto, que as discussões acerca dos novos 

problemas impostos pelo desenvolvimento tecnológico deixassem o viés mais tecnicista para 

seguir uma pauta mais humanista.  

                                                 
1 CANÇADO, Flavio Aluizio Xavier; DOLL, Johannes; FREITAS, Elizabete Viana de; GORZONI, Milton Luiz; 

PY, Ligia. Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. p. 196. 
2 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. p. 4. 
3 CANÇADO, Flavio Aluizio Xavier; DOLL, Johannes; FREITAS, Elizabete Viana de; GORZONI, Milton Luiz; 

PY, Ligia, op.cit., p. 196. 
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Na contemporaneidade, a Bioética define-se como o estudo interdisciplinar entre 

Biologia, Medicina, Filosofia (Ética) e Direito (Biodireito) que considera questões onde não 

há consenso moral, de modo a investigar as condições necessárias para uma administração 

responsável da vida humana, da vida animal e da responsabilidade ambiental. Esse diálogo 

transdisciplinar analisa até onde pode ir a interferência humana em questões que envolvem 

seres vivos, tais como a eutanásia e a distanásia. 

A obra de Tom L. Beauchamp e James Childress, chamada “Princípios da ética 

biomédica”, foi de grande importância para o desenvolvimento da Bioética nos termos em que 

é estudada atualmente. O referido livro limitou o caráter global de Potter, restringindo-se aos 

meios científicos, e introduziu os quatro princípios básicos da Bioética, quais sejam: 

autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.4 

Preleciona Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, ao tratar desses 

princípios básicos, que o princípio da autonomia valoriza a vontade do paciente ou de seus 

representantes, buscando, em certa medida, levar em conta seus valores morais e religiosos. É 

por meio dele que se reconhece o domínio do paciente sobre seu corpo e mente (ou seja, sobre 

sua própria vida) e o respeito à sua intimidade. Busca também proteger aquele que estiver 

com sua vontade reduzida: para que haja autonomia é preciso atuar com conhecimento de 

causa e sem qualquer influência externa ou coação; é necessário o consentimento livre e 

informado.  

Já o princípio da beneficência tem como regra fundamental não causar dano e 

maximizar os benefícios, minimizando os possíveis riscos. Refere-se ao atendimento de 

médicos e demais profissionais da saúde, que devem buscar o mais relevante interesse do 

paciente, buscando o seu bem-estar.  

O princípio da não maleficência, por sua vez, tem como obrigação não acarretar 

dano intencional e deriva da máxima da ética médica: primum non nocere (primeiro, não 

prejudicar). 

Por fim, o princípio da justiça busca a imparcialidade, por parte dos profissionais 

da saúde, na distribuição dos riscos e benefícios da prática médica, de modo a evitar a 

discriminação.  

Além do principialismo, explana a autora que a Bioética moderna apresenta outros 

paradigmas, tais como: o naturalismo, que reconhece a existência de bens fundamentais como 

a vida, a religiosidade e a racionalidade, a partir do direito natural; o contratualismo, que 

                                                 
4 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, op.cit., p. 6-9. 



 

16 

defenda a relação entre médico, paciente e sociedade por meio de um contrato de ordem 

jurídica, e o personalismo, que busca defender a dignidade humana com base em suas 

características essenciais, a partir de uma visão antropológica.5 

 

2.2 Biodireito 

 

O Biodireito é um novo ramo do estudo jurídico, mais especificamente do Direito 

Público, que advém do encontro entre a Bioética e o Direito. Estuda as relações jurídicas entre 

o Direito e os avanços tecnológicos relacionados à medicina e à biotecnologia, principalmente 

no que se refere às peculiaridades relacionadas ao corpo e à dignidade da pessoa humana. 6 

Para Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, é importante destacar que os 

anseios sociais se adaptam às novas realidades de acordo com os diversos momentos 

históricos, de modo que conceitos como vida e liberdade ampliam-se ou se restringem. Nesse 

contexto, estabelecer limites éticos-jurídicos é imprescindível para a preservação da dignidade 

humana. É papel do Direito, portanto, não impedir os avanços científicos ao mesmo tempo em 

que impõe limites ao uso das descobertas científicas.  

Preleciona a autora que são diversos os princípios que podem ser aplicados no 

estudo do Biodireito, dentre os quais destacam-se os seguintes: 

I) Princípio da autonomia, que preza pelo autogoverno do homem, de modo a 

garantir que as decisões clínicas sejam tomadas em conjunto na relação médico-paciente; 

II) Princípio da beneficência, que está ligado ao bem-estar do paciente, já que o 

cientista deve sempre dirigir seu trabalho em prol da moral na pesquisa científica;  

III) Princípio da sacralidade da vida, que trata da importância fulcral da proteção 

da vida nas atividades médico-científicas;  

IV) Princípio da dignidade humana, que visa a proteção da vida humana em sua 

magnitude;  

V) Princípio da justiça, que diz respeito, na pesquisa científica e nas práticas 

médicas, à imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios de todos os envolvidos; 

VI) Princípio da cooperação entre os povos, que trata do livre intercâmbio de 

experiências científicas e do mútuo auxílio tecnológico e financeiro entre os países, sempre 

com respeito à soberania dos Estados e ao princípio da autodeterminação dos povos, tendo 

como objetivo em comum a preservação das espécies viventes e do meio ambiente; 

                                                 
5 Ibid., p. 11-12. 
6 Ibid., p. 16 a 20. 
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VII) Princípio da precaução, que preza pela tomada de cuidados antecipados às 

práticas médicas e biotecnológicas para que, no caso concreto, reste comprovada a 

inexistência de consequências maléficas aos seres humanos, às espécies ou ao meio ambiente 

antes da realização de qualquer pesquisa científica, e 

VIII) Princípio da ubiquidade, que retrata a onipresença do meio ambiente e da 

integridade genética e tem como valor primordial a proteção do meio ambiente, da espécie, da 

biodiversidade e do patrimônio genético, visando a proteção constitucional da vida e da 

qualidade de vida.7 

 

2.3 Vida e sobrevida 

 

A palavra vida é derivada da raiz latina vita, que resume em um único termo dois 

conceitos diferentes da língua grega: zoé e bíos. Zoé dizia respeito à vida orgânica comum a 

todos os seres vivos; qualquer forma de vida, humana ou não (o que ainda pode ser visto no 

termo zoologia). Já bíos representava a forma de vida propriamente humana, ou seja, a forma 

de vida provida de características simbióticas, morais e políticas. Os gregos faziam essa 

distinção por considerar que o homem é o ser que possui a linguagem e a competência moral e 

política para viver em sua individualidade e no meio social. 

Embora a junção desses dois termos apresente a vantagem de destacar o que une 

todos os seres vivos, tem também a consequência de não permitir distinguir, por exemplo, 

uma bactéria de um homem. Por esse motivo se faz necessário adjetivar o termo, como 

quando se trata de “vida social”, “vida moral”, “vida biológica” ou “vida psíquica”. 8 

Explica Fermin Roland Schramm que, na contemporaneidade, o uso do conceito 

vida na Bioética pode ser considerado problemático tendo em vista os embates entre os que 

defendem a vida “como ela é”, com o dever absoluto de sua preservação, e os que, por outro 

lado, acreditam que a vida pode ser transformada em determinadas situações, respeitadas 

condições específicas. Essas concepções, quando aplicadas à vida humana, pressupõem dois 

princípios éticos distintos:  

                                                 
7 Ibid., p. 16 a 20. 
8 SCHRAMM, Fermin Roland. O uso problemático do conceito ‘vida’ em bioética e suas interfaces com a práxis 

biopolítica e os dispositivos de biopoder. Revista Bioética, Brasília, v. 17, n. 3, p.377-389, 2009. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/505/506?fbclid=IwAR0JQ4mCJlbhlwl

37gyeun-Pj7Ml8h7xyVYttuAbnhXMjT4FhPnoi-1w7iY>. Acesso em: 29 out. 2018. 
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1. Princípio da sacralidade da vida, que considera a vida humana indisponível, 

devendo o sujeito daquela vida específica respeitar o finalismo intrínseco da natureza e as 

vontades divinas sem tentar opor-se. 

2. Princípio da qualidade da vida, que considera legítima qualquer intervenção na 

vida humana desde que com o objetivo de reduzir um sofrimento evitável e de proporcionar 

um maior/melhor bem-estar para os sujeitos objeto da intervenção. Para tanto, tais sujeitos 

precisam estar de acordo e a intervenção não pode causar danos significativos a terceiros. 

Entende o autor que a união desses dois princípios não apenas distintos, mas 

também opostos, delineia um campo de conflitos morais que vem levando a verdadeiras crises 

e controvérsias, principalmente com relação a assuntos extremos referentes ao começo e ao 

fim da vida, como o aborto e a eutanásia. Isso mostra que muitas das convicções construídas 

ao longo do tempo acerca das normas comportamentais consideradas eticamente corretas já 

não são mais evidentes para os cidadãos e grupos sociais de muitas sociedades atuais, nas 

quais existe uma pluralidade de concepções legítimas sobre o bom e o ruim, o justo e o injusto, 

o correto e o incorreto.9 

A garantia da vida enquanto direito pode ser encontrada em inúmeros dispositivos 

de abrangência nacional e internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, afirma no seu 

artigo 3 que “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.”10 

O Pacto Internacional dos Direitos Políticos, por sua vez, declara no seu artigo 6, 

item 1, que “O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido 

pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”.11 

Essa proteção teve impulso como consequência da Segunda Guerra Mundial e das 

múltiplas violações que nela ocorreram, principalmente por parte do nacional socialismo 

alemão e do comunismo soviético stalinista.  

De fato, no Brasil, o direito à vida só apareceu expressamente na Constituição a 

partir do ano de 1946, quando a Lei Maior passou a assegurar no artigo 141, aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no país, “a inviolabilidade dos direitos referentes à vida, à 

                                                 
9 Ibid. 
10  ONU. Declaração Universal De Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por . Acesso em: 6 nov. 2018. 
11 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos internacionais. Pacto internacional Sobre Direitos Civis 

e Políticos. Promulgação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. 

Acesso em: 6 nov.2018. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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liberdade, à segurança individual e à propriedade”. Também a Constituição de 1967 elencou 

de modo explícito, em seu artigo 150, a vida entre os direitos e garantias individuais.12 

A Constituição Federal de 1988, no “Título II – Dos direitos e garantias 

individuais”, preleciona no caput do artigo 5º que “Todos são iguais perante e 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”.13 

Sônia Yuriko Kanashiro Tanaka afirma que desse dispositivo legal é possível 

inferir, como um entendimento já consagrado pelos doutrinadores do direito, que o direito à 

vida “trata-se de um direito subjetivo do indivíduo perante o Estado, um direito inato, 

absoluto, inviolável, imprescritível e irrenunciável”.14 

Entretanto, essa indisponibilidade da vida não resulta de um mandamento 

constitucional, já que a Constituição Federal trata a vida como inviolável, não como 

indisponível. Inviolável é algo que não se pode desonrar ou desrespeitar, não pode ser tratado 

com violência; diz respeito a direitos outorgados a certas pessoas. Já a indisponibilidade trata 

de algo que não se pode dispor ou ceder; indisponível é algo que não se pode decidir, fazer o 

que quiser, referindo-se ao seu direito de uso.15 

Paulo Incott utiliza como exemplo para explanar essa situação o fato de que é 

possível dizer que o Estado tem a prerrogativa de violar a liberdade dos cidadãos dentro dos 

limites das normas legais, de modo a restringi-la em determinadas circunstâncias. O Estado 

não possui, porém, a possibilidade de dispor livremente dessa liberdade, ou seja, de limitá-la 

arbitrariamente fora dos termos previamente estabelecidos. Inviolabilidade e indisponibilidade 

diferem, portanto, no alcance. Dispor supõe uma amplitude de competência maior do que 

violar. Quem pode dispor pode violar, mas nem todo que pode violar pode dispor.  

Explica o autor que, mesmo quando fala de inviolabilidade, a Constituição refere-

se ao direito à vida, o que pode demonstrar que não há um dever à vida. O Estado não poderia, 

                                                 
12  OLIVEIRA, Francielle de. Direito à vida ou dever de viver? 2012. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/direito-à-vida-ou-dever-de-viver>. Acesso em: 06 nov. 2018. 
13  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 6 nov.2018. 
14 TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro. A proteção jurídica da vida humana. In: FREITAS, Aline da Silva et al. 

Estudos Avançados de Biodireito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. Cap. 1. p. 1-24. p. 5. 
15  FRANCO, Elaine Cristine. O Direito à Vida e sua indisponibilidade. 2016. Disponível em: 

<https://elainefrancoadv.jusbrasil.com.br/artigos/346959560/o-direito-a-vida-e-sua-

indisponibilidade?fbclid=IwAR23pkFMWauN7AFYpHQSL8Bq9ijIrKlKrYQ9WdvYGMaOioYjB6J79Navzaw>. 

Acesso em: 06 nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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por esta lógica, obrigar o cidadão a prolongar sua vida a qualquer custo por meio de uma 

decisão judicial.  

Outra diferenciação importante tratada pelo autor é que o Direito Penal não 

protege a vida em seu sentido abstrato, mas sim o bem jurídico vida, pois não é qualquer 

violação da vida que desperta o seu interesse. Uma conduta precisa ser típica, ilícita e 

culpável para despertar interesse do Direito Penal.  

A legislação brasileira não permite uma conclusão definitiva sobre a 

indisponibilidade dos direitos individuais ou sobre quais desses direitos seriam indisponíveis. 

Para o autor, a falta de uma definição clara gera enorme diferenciação teórica, variando 

sensivelmente entre os ramos do direito. O posicionamento de que a vida é um direito 

indisponível, sem maiores questionamentos, apenas vincula decisões jurídicas sensíveis cada 

vez mais comuns.16  

Como preleciona Ana Carolina Brochado Teixeira17, a vida e a saúde sempre 

foram tidos como direitos irrenunciáveis porque são pressupostos ao exercício amplo e efetivo 

dos direitos personalíssimos presentes no texto constitucional. De fato, a maioria da doutrina 

entende os direitos de personalidade como irrenunciáveis ou indisponíveis. No mesmo sentido 

está o artigo 11 do Código Civil, o qual determina que os direitos de personalidade são 

irrenunciáveis. Entretanto, entende a autora que esta interpretação não deve prevalecer, já que 

 

...o atual Código Civil, ao estabelecer a irrenunciabilidade dos direitos de 

personalidade, agiu contra a ratio da Constituição, pois esta criou um espaço de 

opções unicamente pertencente à pessoa humana, dada a intimidade que permeia tais 

decisões. Nesse espaço de liberdade e deliberações pessoais, cabe à própria pessoa 

definir pelo exercício ou pelo não exercício de direitos de personalidade. Ora, a 

renúncia ou disposição configura-se em um ato de manifestação da personalidade do 

indivíduo, tendo em vista que os direitos de personalidade devem ser entendidos 

como direitos de liberdade, logo, a decisão pelo exercício ou não de um determinado 

direito personalíssimo consubstancia-se em um ato de autonomia. 

 

A defesa da proteção da vida a qualquer custo encontra como base a concepção 

histórica das sociedades sobre o valor da vida. De fato, a vida enquanto valor, bem como a sua 

valorização, é uma construção cultural e social. Cada sociedade, dotada de seus credos e 

costumes, passa a respeitar a vida de formas diferentes. Mesmo com as concepções gerais que 

permeiam as sociedades e resultam em regulamentações jurídicas, o conflito é latente, já que 

                                                 
16  INCOTT, Paulo. A vida é bem jurídico indisponível? 2017. Disponível em: 

<https://canalcienciascriminais.com.br/vida-bem-juridico-

indisponivel/?fbclid=IwAR23pkFMWauN7AFYpHQSL8Bq9ijIrKlKrYQ9WdvYGMaOioYjB6J79Navzaw>. 

Acesso em: 06 nov. 2018. 
17 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, Corpo e Autonomia Privada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 

218-220. 
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para alguns a vida é tão importante que vale a pena ser vivida mesmo que por um curto 

período de tempo ou com quaisquer déficits na qualidade da experiência, enquanto para 

outros uma vida sem cognição ou com dor e dependência é insuportável. 

Um fator importante para essa diferença é a divinização da vida pela religião. 18 

Nesse sentido, José Renato Nalini19 ressalta que “Era permitido morrer. Havia o direito a 

morrer. Foi o cristianismo que baniu essa ideia, ao sacralizar a vida. [...] A religião da 

ressurreição priorizou a vida. E a vida autêntica era aquela após a morte. A vida eterna.”  

As três maiores religiões do mundo – cristianismo, islamismo e hinduísmo20 – se 

pautam na ideia de que a vida é divina, já que ela foi dada por Deus, de modo que Ele é o 

único que pode retirá-la. Esses ensinamentos religiosos prelecionam que o indivíduo não tem 

autonomia em relação à sua própria vida, já que não tem o direito de escolher se vive ou não, 

uma vez que Deus é quem tem o poder de tomar essa decisão.  

Essa realidade é importante na medida em que a religião se mostra presente na 

cultura geral, ou seja, está presente na formação do Estado. Por exemplo, apesar de se tratar 

de um país laico, as leis e o legislativo brasileiro têm grande cunho religioso, principalmente 

considerando-se a força da bancada religiosa no Congresso Nacional. Esse fenômeno é 

observado em escala mundial, já que em um espectro histórico a separação entre Estado e 

religião só se seu recentemente e de forma parca.21 

Outro fator relevante é que a evolução da interferência humana no momento da 

morte fez com que, na atualidade, seja possível prolongar artificialmente a vida humana de 

um doente, mesmo em casos nos quais a medicina não lhe possa oferecer nenhuma 

expectativa de cura ou mais conforto nesse fim de vida prolongado. Esse fenômeno é fruto da 

evolução biotecnológica ocorrida na segunda metade do século XX. 

Com relação ao sofrimento incontrolável e à condição de terminalidade, é 

algumas vezes defendido que esse sofrimento não precisa ser físico, sendo admitido também, 

por exemplo, o sofrimento moral do tetraplégico, o sofrimento por antecipação dos 

                                                 
18 BARROSO, Melina Chagas. Direito à morte: autonomia para morrer com dignidade. 2014. 77 f. TCC 

(Graduação) - Curso de Direito, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto - Fdrp, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: <http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/89/890010/tce-10062015-

140252/?&lang=br>. Acesso em: 24 out. 2018. 
19 NALINI, José Renato. Pronto para partir?: Reflexões jurídico-filosóficas sobre a morte. 2. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 42. 
20  VILAVERDE, Carolina. As 8 maiores religiões do mundo. 2016. Disponível em: 

<https://super.abril.com.br/blog/superlistas/as-8-maiores-religioes-do-

mundo/?fbclid=IwAR2XeKhcAvflDQ5akrSnKXAN8E1yBWgJUSDCeA9TNxw5wnXUV1n6vjrv0f8>. Acesso 

em: 15 nov. 2018. 
21 BARROSO, Melina Chagas, op. cit.  
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diagnosticados com Alzheimer ou o sofrimento presumido do indivíduo em estado vegetativo 

permanente que declarara previamente a preferência de não continuar a viver nesse estado.22 

Ao tratar desse prolongamento da vida humana, Ronald Dworkin23 questiona:  

 

Os médicos dispõem de um aparato tecnológico capaz de manter vivas – às vezes 

por semanas, em outros casos por anos – pessoas que já estão à beira da morte ou 

terrivelmente incapacitadas, entubadas, desfiguradas por operações experimentais, 

com dores ou no limiar da inconsciência de tão sedadas, ligadas a dúzias de 

aparelhos sem os quais perderiam a maior parte de suas funções vitais, exploradas 

por dezenas de médicos que não são capazes de reconhecer e para os quais já 

deixaram de ser pacientes para tornar-se verdadeiros campos de batalha. Situações 

desse tipo nos aterrorizam a todos. Também temos muito medo – alguns mais do que 

outros – de viver como um vegetal inconsciente, mas escrupulosamente bem 

cuidado. Cada vez mais, nos damos conta da importância de tomar uma decisão com 

antecedência: queremos ou não ser tratados desse modo? 
 

Nesse sentido, surgem grandes discussões no campo da Bioética e do Biodireito 

sobre até que ponto a vida deve ser protegida quando esta proteção vai de encontro a aspectos 

que dizem respeito à dignidade. De modo similar questiona-se até que ponto a vontade do 

sujeito deve ser respeitada e a possibilidade de manifestar essas vontades com antecedência 

como forma de prever ações em casos futuros. São esses questionamentos que a vida e a 

sobrevida moderna provocam e que precisam ser discutidos de modo amplo. 

 

2.4 Morte 

 

Para José Renato Nalini, a morte pode ser definida simplesmente como a ausência 

de vida. Toda concepção de morte pressupõe a vida: só morre quem viveu. Ela é, portanto, o 

antônimo de vida. Costuma ainda ser qualificada, de modo que é comum a utilização de 

termos como morte aparente, morte legal, morte presumida, morte civil, morte clínica, morte 

cerebral, morte natural e morte agônica. 

Ensina o autor que o contato dos primeiros homens com a morte física foi o 

primeiro impulso para investir na ciência e para envolver-se com a religião.24 Na Antiguidade 

não só a morte, mas também os restos corporais dos falecidos, eram muito cultuados. Por 

exemplo, observa-se que os egípcios mumificavam seus mortos e os romanos construíam suas 

casas ao lado das tumbas. Havia dentro das casas o culto aos ancestrais: os deuses-lares. 

                                                 
22 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. A ortotanásia e o Direito Penal brasileiro. Revista Bioética, Brasília, v. 16, n. 1, 

p.61-83, 2008. Trimestral. Disponível em: 

<http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/56/59?fbclid=IwAR371r4rY2M4

_szREWdSwHZpeSoPn7lZbICcmbmcSo4_5JVaOu3AMbRNu4I>. Acesso em: 29 out. 2018. 
23 DWORKIN, Ronald. Domínio da Vida: Aborto, Eutanasia e Liberdades Individuais. 2. ed. São Paulo: Wmf 

Martins Fontes, 2009. p. 252. 
24 NALINI, José Renato, op. cit., p. 15-16. 
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O autor também defende que, na contemporaneidade, a morte é um paradoxo. Por 

um lado, vivencia-se a sua banalização, já que ela está presente em todos os lugares. É um 

fenômeno biológico, social e demográfico, bem como letal para a medicina. É constantemente 

objeto de estudo, discussão e exposição. O avanço das civilizações não poupou a humanidade 

de atentados, chacinas, acidentes, guerras e desastres naturais. Há, portanto, uma banalização, 

na medida em que a instantaneidade das comunicações a torna um fato presente: há uma 

situação de permanência da morte. 

Essa exposição constante, entretanto, não impede que a morte continue causando 

horror e curiosidade. Aí reside o paradoxo.25 Como preleciona José Renato Nalini:26 

 

De um lado está o fato que o médico atesta, o biólogo investiga, o registrador encara 

naturalmente ao lavrar o assento, o coveiro enterra, o funcionário do crematório 

submete à combustão. De outro, o fato que não se assemelha a nenhum outro. 

Destemido, incomensurável. É um mistério. [...] Cada morte é sempre um fato novo 

irrepetível. Não aprendemos com a morte. Não nos sentimos próximos dela, mas 

também não nos vacinamos contra a morte. É irremediável. Novidade para quem 

vive, nada obstante ninguém escape dela.  

 

Em meio a este paradoxo, a religião tem poder de satisfazer a mente inquieta, já 

que retira da morte a sua morbidez para considerá-la ocorrência natural e necessária para o 

alcance de outro estágio existencial. 27 A fé representa conforto para quem sabe que terá que 

morrer; todas as religiões procuram aplainar a rota de angústias que permeia esta temática.28 

A medicina cristã, por exemplo, define a morte como a separação da alma do 

corpo em que habita. Esse processo é necessário para que haja o ingresso do ser humano no 

seu destino transcendental: a vida eterna, liberada de dores, sofrimentos, angústias e 

incertezas.29 

Ernest Becker30 defende que “de todas as coisas que movem o homem, uma das 

principais é o terror da morte.” Além disso, trata do heroísmo e das atitudes que são 

admiradas pelos seres humanos: 

 

O heroísmo é, antes de qualquer coisa, um reflexo do terror da morte. O que mais 

admiramos é a coragem de enfrentar a morte; damos a esse valor a nossa mais alta e 

mais constante adoração. Ele toca fundo em nossos corações porque temos dúvidas 

sobre até que ponto nós mesmos seríamos valentes. Quando vemos um homem 

                                                 
25 Ibid., p. 42-43. 
26 Ibid., p. 43-44. 
27 Ibid., p. 66.  
28 Ibid., p. 73. 
29 Ibid., p. 66.  
30 BECKER, Ernest. A negação da morte: Uma abordagem psicológica sobre a finitude humana. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2007. p. 31-32. 
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enfrentando bravamente a sua extinção, ensaiamos a nossa própria vitória. E assim, 

o herói tem sido alvo de honra e aclamação desde, provavelmente, o início da 

evolução humana.  
 

Essa valorização do heroísmo por meio da luta contra a morte ainda é bastante 

presente na contemporaneidade na medida em que de pessoas acometidas por doenças graves 

espera-se uma batalha incessante pela vida. Cada vez mais, porém, questiona-se até que ponto 

a morte precisa ser adiada a qualquer custo; sem qualquer intenção de ser exemplo ou 

representar heroísmo, busca-se o direito de decidir aceitar a morte como uma forma de 

preservar a sua dignidade. 

 

2.5 Estado terminal, coma e estado vegetativo persistente 

 

Os conceitos de estado terminal, coma e estado vegetativo são basilares para o 

momento da morte e fundamentais para o entendimento da relação axiológica que se 

estabelece nos momentos situados entre a vida e a morte. Tendo em vista essa importância, 

Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus trata da diferenciação desses institutos nos termos 

abaixo tratados.  

Uma doença em estado terminal é aquela cujo estágio não apresenta mais 

possibilidade de cura, pois tem como previsão a insuficiência dos órgãos e a iminência de 

morte. Embora o estado terminal geralmente se relacione com doenças crônicas, também pode 

ocorrer em doenças agudas (que têm um curso acelerado) ou subagudas. As doenças terminais 

diferenciam-se entre si: enquanto no processo da morte algumas causam dores, outras podem 

levar ao estado vegetativo ou ao coma.  

À pessoa que se encontra nesse estado denomina-se paciente terminal; um 

paciente terminal não tem cientificamente chances de sobreviver, pois é iminente a sua morte. 

São recomendados nessas situações os cuidados paliativos, assim chamados por não serem 

curativos, que melhoram a qualidade de vida, com medidas como o alívio da dor e o 

tratamento da depressão. 

O coma, por sua vez, é o estado no qual uma pessoa ou um animal perde completa 

ou parcialmente a consciência, reage pouco ou nada a estímulos externos ou não tem reações 

cerebrais cognitivas espontâneas. De modo geral, ocorre um rebaixamento do nível da 

consciência do indivíduo por várias causas. A identificação da causa geradora do estado de 

coma é importante para que o médico possa elaborar o prognóstico do paciente. Existem 
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diferentes graus de coma: em um coma profundo, em que é necessário o uso de um respirador, 

podem aparecer complicações mais frequentes. 

Por fim, o estado vegetativo persistente é aquele em que somente permanece a 

parte automática do funcionamento cerebral, ou seja, a pessoa não tem mais função voluntária. 

Não há qualquer contato com o mundo exterior, embora permaneça o reflexo ao estímulo. 

Teoricamente, não existe melhora do paciente nesse estado. Também não é possível afirmar 

que esse paciente sinta o reflexo da dor.  

Explica ainda a autora que, se adequadamente alimentado e cuidado, um paciente 

em estado vegetativo pode sobreviver por muito tempo. Muitas vezes um respirador artificial 

não é necessário, já que existe um condicionamento automático para essa função. Entretanto, 

as chances de recuperação da consciência de pessoas vegetativas por mais de três meses são 

muito pequenas. São exceções raras os casos esporádicos de recuperação conhecidos pela 

literatura médica.  

O prognóstico do estado vegetativo permanente depende de fatores como a 

extensão do dano primário e a extensão desse dano nas duas semanas subsequentes, a idade 

do paciente e a presença de dano em zonas cerebrais específicas. A determinação médica de 

que um paciente apresenta um quadro improvável de recuperação da consciência representa o 

início das deliberações sobre a retirada ou não dos meios de subsistência da vida vegetativa.31 

Essas situações de terminalidade da vida levam a questionamentos e conflitos 

referentes a práticas diferentes para situações específicas. Em algumas situações o indivíduo 

ainda tem a capacidade de expor sua vontade. Em outras, a decisão já havia sido tomada com 

antecedência. Entretanto, muitas vezes a vontade de um paciente terminal não pode ser 

respeitada tendo em vista a inexistência de regulamentação da prática requisitada. 

 

 

                                                 
31 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, op. cit., p. 430-432. 
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3 DIGNIDADE E AUTONOMIA 

 

A dignidade da pessoa humana é um dos pilares do Biodireito e do ordenamento 

jurídico brasileiro. A Constituição Federal de 1988, além de positivar a dignidade humana 

como fundamento da República e do Estado Democrático de Direito, criou meios para a 

garantia da sua plena efetivação. 

Entretanto, esse instituto é de difícil conceituação, além de receber múltiplos 

tratamentos por parte de juristas e pesquisadores. Um ponto relevante para o direito à morte, 

porém, é o uso da dignidade humana como um norteador de interpretação; um parâmetro para 

situações de conflitos de direitos.  

Além disso, as inclinações modernas de interpretação da dignidade, baseadas no 

pluralismo também defendido pelo Texto Constitucional, apontam a autonomia como 

conteúdo nuclear desse princípio. Nos termos das discussões desenvolvida nesse tópico 

conclui-se que a dignidade deve ser analisada sob a ótica da liberdade e da autonomia. Essa 

autonomia pode ser pública ou privada; quando privada, trata de questões econômicas ou 

existenciais.  

É fundamental, portanto, a análise ora realizada do instituto da dignidade da 

pessoa humana sob a ótica da autonomia privada e da liberdade. Por fim, observa-se a 

tendência de interpretação da saúde como um direito de liberdade, de modo a respeitar a 

vontade dos pacientes sempre que possível.  

 

3.1 A dignidade da pessoa humana 

 

O vocábulo dignidade possui raiz etimológica no latim “dignus”, termo que 

designa aquele merecedor de estima e honra, ou seja, aquele que pode ser considerado 

importante.32 O princípio da dignidade da pessoa humana é não apenas um dos pilares do 

Biodireito, mas também do próprio ordenamento jurídico brasileiro.33 

Momentos marcantes da História, como o aparecimento do Cristianismo e a 2ª 

Guerra Mundial, foram ocasiões propícias para a evolução do conceito de dignidade humana. 

As reflexões sobre a dignidade humana ganham força exatamente nos momentos mais 

                                                 
32 SERTÃ, Renato Lima Charnaux. A Distanásia e a Dignidade do Paciente. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 

56. 
33 Ibid., p. 58. 
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dramáticos da história da humanidade e se transformam, ainda que de modo aquém do 

desejado, em providências palpáveis para que o princípio seja respeitado. 34  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos35 considera em seu preâmbulo que 

“...o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus 

direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo”. Infelizmente, mesmo após a 2ª Guerra Mundial, outros flagrantes da história recente, 

tão ou mais trágicos, trazem relatos de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, de povos 

dizimados e de populações massacradas.36 

A primeira referência ao tema da dignidade da pessoa humana no 

constitucionalismo brasileiro ocorreu na Constituição de 1934, a qual referia-se, no seu artigo 

115, à necessidade de que a ordem econômica fosse organizada de modo que possibilitasse a 

todos uma “existência digna”. 

A Constituição de 1988, por sua vez, foi a primeira a tratar a dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República e do Estado Democrático de Direito, 37 de modo a 

transformar a dignidade da pessoa humana em valor supremo da ordem jurídica. Os trabalhos 

constitucionais que resultaram na sua promulgação foram uma franca reação ao período 

autoritário que se findava.38 In verbis39: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (grifou-se) 

 

De fato, a Constituição de 1988 representa para a ordem jurídica brasileira um 

marco de ruptura e de superação de padrões no que tange à defesa e promulgação da 

dignidade da pessoa humana. O constituinte não se preocupou apenas com a positivação, mas 

                                                 
34 Ibid., p. 61. 
35  ONU. Declaração Universal De Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por . Acesso em: 6 nov. 2018. 
36 SERTÃ, Renato Lima Charnaux, op. cit., p. 61. 
37  MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana: Princípio Constitucional 

Fundamental. Curitiba: Juruá, 2003. p. 47. 
38 Ibid., p. 50 
39  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 11 nov. 2018. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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também com a estruturação da dignidade da pessoa humana de modo a lhe atribuir plena 

normatividade, projetando-a por todo o sistema político, social e jurídico instituído. 

Atribuiu-se a função de princípio fundamental: base, alicerce e fundamento da 

República e do Estado Democrático de Direito. Esta opção confere ao valor expresso na 

dignidade da pessoa humana uma proeminência axiológica sobre os demais valores acolhidos 

pela Constituição. Mesmo assim, a dignidade também é mencionada, direta e indiretamente, 

em outras passagens constitucionais.40 

Como destaca Jussara Maria Moreno Jacintho41: 

 

Ao expressar as contradições que a sociedade brasileira de então revelava, a 

Constituição disse a que veio: queria ser o instrumento não apenas fundador de um 

novo Estado, mas, sobretudo, o elemento instituidor de uma nova sociedade. E a 

Constituição de um novo Estado em tudo de Direito e em tudo Democrático não 

prescinde da inclusão de uma estrutura antropológica a partir da qual todos os 

regimes constitucionais fossem pensados, interpretados e aplicados.  
 

Existe, porém, uma grande dificuldade de se obter uma conceituação clara do que 

efetivamente seria esta dignidade, inclusive para efeitos de definição do seu âmbito de 

proteção como norma jurídica fundamental. É questionável inclusive a viabilidade de se 

alcançar um conceito satisfatório para a dignidade da pessoa humana na atualidade.42 

Essa dificuldade é ainda maior tendo em vista os múltiplos significados atribuídos 

ao princípio pela doutrina nacional; pode ser interpretado como um valor absoluto, um critério 

interpretativo, um direito fundamental em si mesmo, um direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade humana ou uma mera referência filosófica desprovida de maior 

normatividade.43 

Adotar a dignidade da pessoa humana como valor basilar do Estado Democrático 

de Direito é reconhecer o ser humano como o centro e o fim do próprio direito. Essa 

prerrogativa, constitucionalmente falando, é o valor máximo; o valor supremo absoluto da 

Constituição Federal.44 

                                                 
40 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati, op. cit., p. 51-52. 
41 JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Dignidade Humana: Princípio Constitucional. Curitiba: Juruá, 2009. p. 

47.  
42 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2002. p. 38. 
43 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati, op. cit., p. 53. 
44 AWAD, Fahd. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Justiça do Direito, Passo Fundo, v. 

20, n. 1, p.111-120, 2006. Disponível em: 

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwj_5oTX2NfeAhXq

zVkKHUx6Bz8QFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fseer.upf.br%2Findex.php%2Frjd%2Farticle%2Fview

File%2F2182%2F1413&usg=AOvVaw0z8_APYOiVYcO6XGjEzEAn>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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Para a análise das questões relacionadas ao fim da vida, a abordagem mais 

relevante com relação à dignidade da pessoa humana é a de que, enquanto valor fonte do 

sistema constitucional, este conceito foi elevado ao papel de elemento que confere unidade 

axiológica co-normativa ao sistema constitucional. Ou seja, dentre os valores expressos no 

Texto Constitucional, sobressai o da dignidade da pessoa humana, dotado de proeminência 

axiológica sobre os demais.45 

Nos termos de Renato Lima Charnaux Sertã46, “...parece natural que a dignidade 

humana torne-se mais que um simples princípio; que sirva, sobretudo, como elemento 

aglutinador de todas as regras e princípios insertos no texto constitucional; e ainda, como 

norteador da interpretação adequada dos ditames ali inscritos”. Nesse mesmo sentido, entende 

Flademir Jerônimo Belinati Martins47 que 

 

...o expresso reconhecimento da dignidade da pessoa humana como princípio 

fundamental traduz, em parte, a pretensão constitucional de transformá-lo em 

parâmetro objetivo de harmonização dos diversos dispositivos constitucionais (e de 

todo o sistema jurídico), obrigando o intérprete a buscar uma concordância prática 

entre eles, na qual o valor acolhido no princípio, sem desprezar os demais valores 

constitucionais, seja efetivamente preservado. Por óbvio que a dignidade não será o 

único parâmetro, mas, sem dúvida alguma, por força de sua proeminência axiológica, 

será o principal. 

 

 

Por fim, resta analisar qual seria o significado dessa dignidade. Para essa análise 

na contemporaneidade – tendo em vista os novos conflitos que surgem com os avanços da 

medicina – é importante destacar que a Constituição de 1988 também adotou o pluralismo 

como um dos seus fundamentos. 

Isso implica a aceitação, pelo Texto Constitucional, da existência de uma 

multiplicidade de visões de mundo, o que acarreta a possibilidade de cada pessoa construir 

uma concepção própria do que seja bom para si. Essa situação era bem diferente na Idade 

Média, quando a concepção religiosa unificava as individualidades. Nessa época as diferenças 

entre as pessoas ameaçavam a ordem posta, de modo que tais divergências precisavam ser 

neutralizadas; os valores eram, por isso, compartilhados, de modo a não permitir que as 

diversidades imperassem.  

O mesmo não ocorre na atualidade, já que não existe mais uma concepção 

religiosa unificadora que una as pessoas ou imponha certas condições de sobrevivência no 

sistema. Em um processo cada vez mais avançado de multiplicidade de valores, cada 

                                                 
45 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati, op. cit., p. 62-63. 
46 SERTÃ, Renato Lima Charnaux, op. cit., p. 64-65. 
47 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati, op. cit., p. 63. 
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indivíduo pode construir seus próprios caminhos com autonomia, de acordo com seus anseios, 

já que são todos agentes da constante construção da sociedade. 

Essa condição de liberdade é fundamental para que o indivíduo possa viver de 

forma digna, com respeito integral à sua identidade. Nesse contexto, estaria implícito na 

defesa da dignidade da pessoa humana o respeito pela identidade da pessoa e pela forma como 

esta se projeta no mundo.48 

Ainda segundo este ponto de vista, defende Ana Carolina Brochado Teixeira49 

que: 

 

...não é possível a construção de um conceito apriorístico e universal de dignidade, 

pois, num mundo plural, todos têm o direito de construir a própria ideia de dignidade 

e viver de acordo com ela. Diante disso, poderíamos já arriscar a afirmação de que, 

não obstante a dignidade seja conformada por vários fatores, seu principal pilar é a 

liberdade.  
 

No mesmo sentido entende Fahd Awad50, ao afirmar que “...é a autonomia que se 

coloca como conteúdo nuclear da dignidade humana” dada a impossibilidade do 

estabelecimento de um conceito concreto e preciso da dignidade da pessoa humana, que seria 

efetivamente um conceito jurídico indeterminado. Entretanto, ressalta o autor que a dignidade 

humana também se presta à limitação da autonomia da vontade. 

Para que um indivíduo se realize em sua dignidade, justifica-se sua tutela pelo 

Estado Democrático de Direito. Essa tutela ocorre por meio do catálogo aberto dos direitos 

fundamentais, que é mais preciso na especificação de aspectos atrelados à dignidade humana 

com o fim de satisfazer necessidades individuais.51 

Destacados todos esses fatores, observa-se que a dignidade da pessoa humana é 

fator primordial para a resolução de questões éticas e jurídicas. Entretanto, por ser um termo 

de difícil definição e que apresenta diversas abordagens possíveis, entende-se, para fins de 

estudo do direito à morte, a necessidade de analisar a dignidade humana sob a ótica da 

liberdade e da autonomia – análise esta mais acertada para os anseios das sociedades 

modernas. 

 

 

                                                 
48 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, Corpo e Autonomia Privada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 

87-91. 
49 Ibid., p. 92. 
50 AWAD, Fahd, op. cit. 
51 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, op. cit., p. 116. 
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3.2 O direito à liberdade 

 

O direito à liberdade está previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal 

de 198852: “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”. 

Essa liberdade perpassa diversos âmbitos, como a liberdade de crença, de ir e vir, 

de pensamento, de trabalho e de imprensa. O conteúdo do artigo 5º consagra a defesa da 

liberdade tanto em conceitos individuais quanto na coletividade. A convivência em sociedade, 

porém, torna a liberdade não absoluta, já que ela é limitada pelas ações que possam trazer 

danos a terceiros.53 

Entende Daniel Sarmento que é natural que uma Constituição cujo advento 

simbolizou a superação do autoritarismo político demonstre intensa preocupação com a 

liberdade. Essa posição acompanha o pensamento jusfilosófico contemporâneo na medida em 

que, para assegurar a proteção jurídica da liberdade humana, se preocupa com a garantia tanto 

da autonomia pública do cidadão quanto com a autonomia privada, bem como com a 

existência de condições materiais mínimas para que as pessoas desfrutem dessa liberdade de 

forma consciente.  

O autor explica que, em relação à autonomia pública, o Texto Constitucional 

consagrou a soberania popular e o voto secreto, universal e periódico. Além disso, adorou 

variados mecanismos de democracia participativa. Do ponto de vista político, apesar das 

graves e crônicas disfunções sociais do país, o Brasil tornou-se, com a Constituição de 1988, 

uma democracia.  

A tutela da autonomia privada também foi significativamente fortalecida, tendo 

em vista a riqueza de direitos fundamentais inscritos no Texto Constitucional. Também é 

evidente a preocupação constitucional com a efetividade da liberdade e com a garantia das 

condições materiais para o seu exercício.  

De fato, ensina o autor que a Constituição reconhece que a miséria e a exclusão 

existentes na esfera social são empecilhos à autonomia do cidadão; não toma, portanto, a 

liberdade como um dado natural que lhe caiba proteger unicamente por meio da limitação do 

                                                 
52  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 11 nov. 2018. 
53 CADORIM, Mayara Jucenilde, op. cit. 
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arbítrio governamental. A liberdade individual não é só limite, mas também tarefa que 

envolve deveres estatais e obrigações importas aos próprios particulares.  

Por este motivo o Texto Constitucional se propõe a reduzir desigualdades, a 

proteger a parte hipossuficiente e a assegurar condições mínimas de assistência para todos, 

para que a liberdade não se limite a uma retórica vazia. Toda essa preocupação com a 

solidariedade e a justiça social não impediu a adoção do regime capitalista de produção e dos 

seus pilares essenciais, como a livre iniciativa, a liberdade de empresa e propriedade privada.  

Dessa forma, o autor chega à conclusão de que a ordem constitucional brasileira 

confere ampla proteção à liberdade. Além disso, preocupa-se com a efetiva garantia aos 

excluídos das condições necessárias para que possam desfrutar dessa liberdade. A liberdade é 

direcionada aos cidadãos tanto no âmbito da autonomia pública quanto no da autonomia 

privada. A autonomia privada, por sua vez, é tutelada tanto na dimensão existencial quanto na 

econômica.54  

É a crescente importância conferida à autonomia privada, com ênfase na sua 

esfera existencial, que permeia o aumento da discussão sobre a possibilidade de um indivíduo 

decidir sobre a interrupção da sua própria vida. 

 

3.3 A autonomia privada da vontade 

 

O conceito de autonomia privada é utilizado em algumas ocasiões, principalmente 

no âmbito do Direito Privado, com uma conotação restritiva que abarca unicamente a 

autonomia negocial. Já a autonomia privada em seu sentido amplo envolve também a 

capacidade do sujeito de direito de determinar seu próprio comportamento individual. Esse 

conceito amplo, aqui adotado, refere-se não somente a questões prosaicas da vida humana, 

como a celebração de contratos ou outros negócios jurídicos de caráter patrimonial, mas 

também aspectos ligados a escolhas existenciais. 55 

De fato, para a concepção mais tradicional de autonomia, que perdurou por muito 

tempo, a liberdade era direcionada à ampla possibilidade de participar de relações jurídicas 

patrimoniais sem a interferência do Estado. Havia, portanto, uma tutela negativa. No Brasil, 

                                                 
54 SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais da liberdade e da autonomia privada. B.cient. ESMPU, 

Brasilia, v. 4, n. 14, p.167-217, jan. 2005. Disponível em: 

<http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-14-2013-janeiro-marco-de-2005/os-

principios-constitucionais-da-liberdade-e-da-autonomia-

privada?fbclid=IwAR29tiHgAeuDbSfODa4EK8HPgW0ITRieaXPJXrsOXUY7-TddhQM3vGe8M9k>. Acesso 

em: 15 nov. 2018. 
55 SARMENTO, Daniel, op. cit. 
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foi apenas na Constituição de 1988 que o ser humano passou a ser tutelado em sua totalidade 

e singularidade, de modo que a autonomia privada ganhou uma tutela positiva, principalmente 

com relação a situações jurídicas existenciais.56 

Daniel Sarmento defende que a liberdade, sob o ponto de vista do jurídico-político 

moderno, tem como um dos seus componentes primordiais a autonomia privada. Essa 

autonomia significa o poder do indivíduo de autogoverno no âmbito da sua esfera jurídica e 

tem como matriz a concepção do ser humano como agente dotado de razão, com valores 

morais e plena capacidade de decidir o que é bom ou ruim para si. Por este motivo deve o ser 

humano ter liberdade para tomar suas próprias escolhas, desde que estas não firam valores 

relevantes para a sociedade ou violem direitos de terceiros.  

Observa-se que para o autor esta é uma ideia essencial à dignidade da pessoa 

humana, sendo a autonomia privada fundamental para a sua proteção, uma vez que negar ao 

homem o poder de decisão sobre o modo de conduzir sua vida privada é frustrar a 

possibilidade da sua realização existencial.  

O autor destaca, entretanto, que a autonomia privada não é absoluta. De fato, 

todas as pessoas têm direito a uma idêntica quota de liberdade, sendo esta a primeira limitação. 

É necessária a conciliação também com outros valores caros ao Estado Democrático de 

Direito, como a democracia (autonomia pública), a igualdade, a solidariedade e a segurança.  

De fato, em certas situações é inevitável que o Estado intervenha de modo a restringir a 

autonomia individual, seja para proteger a liberdade dos outros, seja para proteger a paz 

jurídica ou favorecer o bem comum de toda a sociedade.  

Outro fator importante sobre a autonomia privada destacado pelo autor é que nem 

todas as suas manifestações são valoradas da mesma forma. Algumas manifestações dessa 

autonomia possuem superior importância na medida em que são mais relevantes para a 

garantia da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o foco principal do Estado 

contemporâneo não está na proteção do patrimônio individual e dos direitos a ele correlatos, 

mas sim na garantia das decisões de caráter existencial – afetivo, religioso, sexual, artístico, 

ideológico, por exemplo.  

Corroborando com essa tendência, a Constituição de 1988 confere à autonomia 

privada proteção heterogênea: mais forte para as dimensões existenciais e menos intensas para 

relações de caráter exclusivamente patrimonial. Essa diferença se deve às concepções de 

pessoa e de sociedade adotadas pelo constituinte, que fazem com que as liberdades 

                                                 
56 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, op. cit., p. 127-128. 
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existenciais sejam mais relevantes para o livre desenvolvimento da personalidade humana do 

que as liberdades econômicas.57 

 

3.4 A saúde como direito de liberdade 

 

O direito à saúde é tratado pela Constituição Federal de 1988 como um direito 

social. Conforme previsto no artigo 196, sua satisfação pode estar atrelada a uma prestação do 

Estado. Isso corrobora com a concepção tradicional de saúde, que a compreende como 

ausência de doença. É mais comum o tratamento doutrinário da saúde sob este enfoque: o 

Estado precisa intervir para eliminar a doença, para restabelecer a saúde. Embora esta 

concepção prestacional esteja correta, ela é reducionista e não se presta a uma integral tutela 

da pessoa humana.58 

A proteção à saúde, historicamente, sempre foi entendida como direito subjetivo 

público. Essa condição confere ao seu titular o poder de exigir do Estado as mais diversas 

prestações, tais quais o fornecimento de assistência médica ou a garantia de um ambiente 

sadio. Possui, portanto, inegável componente social, tendo em vista o seu caráter prestacional 

contra o Estado. Entretanto, tendo em vista a tendência moderna de tutelar a pessoa humana, 

esse tipo de proteção se mostra insuficiente para a efetiva proteção da saúde.59   

Por este motivo, Ana Carolina Brochado Teixeira60 defende a necessidade de 

“...uma análise mais aprofundada da saúde como direito de liberdade, não apenas sob a 

perspectiva de uma proteção erga omnes de conteúdo negativo, para que os poderes públicos 

não interfiram em uma esfera de interesse reservada ao gozo do titular.” Defende a autora que 

a análise da saúde unicamente como direito social desconsidera a totalidade da vontade do 

indivíduo na construção da sua própria personalidade, de modo que a relevância da saúde 

como direito de liberdade consiste na vedação do Estado e de particulares de atuarem sem 

autorização da pessoa. O mais importante, portanto, é a possibilidade de se escolher o destino 

da própria saúde. 

Segundo esta concepção, não é possível definir um padrão universal de saúde, 

tendo em vista as peculiaridades de casa pessoa. Uma definição em abstrato da prevalência 

irrestrita do direito à saúde pode gerar sérios danos aos indivíduos, uma vez que cada pessoa 
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59 Ibid., p. 67. 
60 Ibid., p. 68. 
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deve ser tutelada em todos os seus aspectos, da forma como ela deseja e que melhor contribua 

para sua realização. 61 

Para a construção de uma visão individualizada de saúde é preciso conectá-la com 

a liberdade. De fato, sob a perspectiva pessoal, a saúde só possui sentido dentro do parâmetro 

estabelecido por cada pessoa, tendo em vista suas crenças, experiências de vida, valores, sobre 

o que é bom para si mesma.62 

É por isso que a própria pessoa deve decidir sobre questões relacionadas à sua 

autonomia corporal por meio do consentimento livre e esclarecido: respaldada com todas as 

informações acerca da sua situação de saúde, pode tomar a decisão que melhor corrobore com 

as suas aspirações de vida boa.63 Pode-se afirmar que o consentimento informado é um 

direito fundamental do paciente, já que advém da sua autonomia e da sua integridade 

psicofísica.64 

Decisões ligadas à própria saúde são de âmbito unicamente individual, já que 

estão relacionadas a um espaço autorreferente de liberdade pessoal. Estando o paciente em 

condições de sanidade mental, com capacidade de querer e entender, não é admissível que um 

terceiro, em uma atitude paternalista, decida de forma substitutiva ao paciente, a não ser que 

este assim tenha solicitado. 

Desse modo, o garantia da dignidade – e, por consequência, da autonomia, - tem 

como função limitar a atuação de agentes como o legislador, o juiz, o médico, a família em 

situações existenciais, para que exista a garantia desse espaço único de decisão pessoal, 

principalmente quando trata-se de uma situação de saúde.65 

Dessa forma, à medida em que a Medicina foi perdendo a sua ligação com o 

sagrado e passando a ser entendida como ciência, foi possível a compreensão do paciente 

como centro autônomo de decisão. Busca-se na atualidade uma relação mais aberta, 

informativa e igualitária entre profissionais da medicina e pacientes. O paternalismo clínico, 

que trata o paciente como incapaz de tomar decisões e participar do processo terapêutico, 

poupando-lhe de informações ruins sobre seu estado de saúde ou sobre a evolução da doença, 

deve ser combatido.66 

Daniel Sarmento67 reforça a grande importância da autonomia ao afirmar que:  

                                                 
61 Ibid., p. 71-72. 
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Não cabe ao Estado, a qualquer seita religiosa ou instituição comunitária, à 

coletividade ou mesmo à Constituição estabelecer os fins que cada pessoa humana 

deve perseguir, os valores e crenças que deve professar, o modo como deve orientar 

sua vida, os caminhos que deve trilhar. Compete a cada homem ou mulher 

determinar os rumos da sua existência, de acordo com suas preferências subjetivas e 

mundividências, respeitando as escolhas feitas por seus semelhantes. Essa é uma 

ideia central ao Humanismo e ao Direito Moderno. 
 

O pluralismo do Estado Democrático de Direito impõe o respeito a todos os 

projetos de vida e aos parâmetros autônomos que cada um constrói individualmente com 

relação à própria saúde. Entretanto, é preciso conjugar as exigências impostas em prol do 

interesse público com o objetivo maior da República de garantia da dignidade humana por 

meio da realização do projeto de vida pessoa.68 

De fato, a maioria da doutrina entende que em nome da saúde pública pode-se 

interferir na autonomia privada do indivíduo. A saúde pública é um limite evidente à 

autonomia privada, ou ao direito de permanecer doente, principalmente se a doença for 

contagiosa ou oferecer perigo público. Nesses casos, o solidarismo social preponderaria à 

autonomia individual. O sacrifício da autonomia só se justifica se o estado de saúde do 

indivíduo for potencialmente lesivo a terceiros ou se houver uma efetiva razão de tutela da 

saúde pública.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, op. cit., p. 71-72. 
69 Ibid., p. 82-83. 
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4 O DIREITO À MORTE 

 

Embora o direito à morte seja um tema complexo e polêmico, fato é que em 

diversas situações o Direito é colocado à prova para resolver casos específicos que podem 

refletir o drama de muitas outras pessoas que procuram o poder de dispor da sua vida e, 

portanto, antecipar a morte.  

Poderia uma pessoa ser obrigada pelo Estado a permanecer viva mesmo contra 

sua vontade? Ou tem ela o direito de morrer? São questionamentos como esses que, em 

situações de grande sofrimento físico e psicológico, precisam ser analisados à luz da 

dignidade da pessoa humana e da autonomia da vontade. 

Para tanto, conceitos relacionados ao fim da vida e a práticas que lhe são 

características são apresentados com o objetivo de esclarecer as diversas possibilidades e a 

riqueza de fatores a serem considerados na questão do direito à morte. 

 

4.1 Principais práticas na terminalidade da vida 

 

O estudo das questões relacionadas à terminalidade da vida envolve uma série de 

conceitos específicos e de práticas diversas, algumas destas já enfrentadas pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, outras carentes de um tratamento específico. É fundamental a 

diferenciação desses conceitos teóricos para que se tenha uma visão mais abrangente das 

diferentes práticas possíveis e para o seu estudo no direito brasileiro e no direito comparado. 

A terminalidade da vida é um tema polêmico que apresenta extrema relevância 

social, jurídica e política. São inúmeros os casos relatados na mídia ou representados em 

obras literárias e cinematográficas de situações cotidianas à prática médica. Também cresce a 

busca por um posicionamento jurídico que supere a lacuna legal existente.70 

Algumas práticas possíveis na vida terminal ainda geram confusão em sua 

delimitação teórica. Para que se prossiga ao estudo dos direitos relativos à vida e à morte sob 

a perspectiva da dignidade da pessoa humana e da autonomia da vontade faz-se necessária a 

diferenciação entre os conceitos de eutanásia, distanásia, ortotanásia, mistanásia e suicídio 

assistido.  

 

 

                                                 
70 Ibid., p. 430. 
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4.1.1 Eutanásia e ortotanásia 

 

A eutanásia representa uma grande discussão no campo da Bioética e do 

Biodireito, tendo em vista o conflito entre o princípio do Estado de proteção à vida humana e 

o desejo de alguns cidadãos que, devido ao seu precário estado de saúde, decidem dar fim ao 

seu sofrimento por meio da antecipação da morte.71 

Ensina Maria Elisa Villas-Bôas que, embora seja esse conceito mais conhecido 

sobre a intervenção humana no final da vida, ainda existem dúvidas sobre a sua definição 

precisa. A autora explica que o conceito que prevalece na atualidade define a eutanásia como 

a antecipação da morte de paciente que se encontra com quadro incurável, geralmente 

terminal e em grande sofrimento, movida por compaixão. É polêmica a discussão sobre a 

necessidade de que a conduta eutanásica seja precedida de pedido por parte do interessado; a 

crescente valorização da autonomia e da liberdade individual tornam essa questão ainda mais 

relevante.  

Tendo por base esse conceito de eutanásia, é possível classificá-la das mais 

diversas formas, sendo as mais difundidas: quanto ao modo de atuação do agente (ativa ou 

passiva), quanto à intenção que anima a conduta do agente (direta, indireta ou de duplo efeito), 

quanto à vontade do paciente (voluntária ou involuntária) e quanto à finalidade do agente 

(libertadora, eliminadora ou econômica). 

A classificação mais pertinente para a diferenciação entre a eutanásia e a 

ortotanásia diz respeito ao modo de atuação do agente (ou ao modo de execução). A eutanásia 

é ativa quando decorrente de uma conduta positiva, comissiva; já a eutanásia passiva ocorre 

quando o resultado morte é obtido com uma conduta omissiva. 

Embora seja comum tratar como sinônimos a eutanásia passiva e a ortotanásia, 

defende a autora que sua diferenciação é relevante na medida em que o tratamento jurídico 

das duas situações é diferenciado. Nesse sentido, destaca-se que as condutas médicas 

restritivas não devem ser confundidas com a eutanásia passiva. 

Tanto a eutanásia passiva quanto a ativa têm por finalidade promover a morte a 

fim de pôr termo ao sofrimento, diferenciando-se apenas pelo meio empregado. Já as condutas 

médicas restritivas, que caracterizam a ortotanásia, não têm por objetivo matar, mas sim evitar 

o prolongamento da situação de esgotamento físico. 

                                                 
71 Ibid., p. 434. 
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Dessa forma, na eutanásia passiva omitem-se ou suspendem-se de forma arbitrária 

condutas que ainda eram indicadas e poderiam beneficiar o paciente. As condutas médicas 

restritivas, por sua vez, são lastradas em critérios médico-científicos de indicação ou de não-

indicação de um procedimento, conforme a sua utilidade no caso concreto, optando-se pela 

abstenção quando a medida serviria apenas para prolongar artificialmente a existência 

terminal, sem melhora. 72 

De fato, em alguns casos, o tratamento médico pode significar um sofrimento 

ainda maior por causa do mal-estar e dos efeitos colaterais que pode acarretar. Por isso, pode 

ser melhor para o doente apenas ter acesso a medicamentos contra a dor e não se tratar do que 

se submeter a medidas que, ao seu ver, violem a sua dignidade.73 

A ortotanásia é, portanto, o objetivo médico quando não se pode mais buscar a 

cura: visa promover o conforto do indivíduo sem interferir no momento da morte, sem 

encurtá-lo ou adiá-lo indevida e artificialmente, para que a morte chega na hora certa. 

Mantêm-se os cuidados básicos.74 

Esses tratamentos que visam combater e evitar a dor são chamados de cuidados 

paliativos. Eles consistem em um enfoque terapêutico voltado para a qualidade de vida, o 

controle de sintomas e o alívio do sofrimento humano.75 

Aí reside a diferenciação entre o tratamento jurídico das duas condutas: quando se 

trata da omissão ou da suspensão de suporte vital fútil, as decisões de não-tratamento não são 

nem devem ser consideradas atos de eutanásia, mas sim de exercício médico regular.76 A 

ortotanásia é admitida pelo atual Código de Ética da Medicina e “permite ao terminal morrer 

em paz, cercado de amor e carinho, enquanto se prepara rumo ao mergulho final.”77 Por outro 

lado, a eutanásia ainda é tipificada como crime pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Um caso muito importante para o debate da eutanásia foi o da jovem italiana 

Eluana Englaro, que viveu em estado vegetativo por 17 anos após um acidente de carro. Com 

38 anos, a paciente faleceu três dias depois de ter sua alimentação e hidratação interrompidas. 

Até que se chegasse nesse ponto, no entanto, foram necessários anos de disputa judicial por 

parte de seu pai. 

                                                 
72 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa, op. cit. 
73 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, op. cit., p. 308. 
74 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa, op. cit. 
75 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, op. cit., p. 308. 
76 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa, op. cit. 
77 NALINI, José Renato, op. cit., p. 26. 
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Caso semelhante foi o da americana Terri Schiavo, que morreu em circunstâncias 

semelhantes após passar 15 anos em coma. Também no caso dela houve uma intensa batalha 

judicial e muita polêmica da opinião pública.78 

Casos como esse são especialmente delicados porque a expressão da vontade se 

encontra completamente impossibilitada. Não se pondera, portanto, o respeito ou não à 

autonomia da pessoa em estado vegetativo persistente, a não ser em casos ainda muito raros 

de existência de diretivas antecipadas da vontade. O que se questiona em situações 

semelhantes é se existiria interesse em permanecer nesse estado de sobrevida. Muitas vezes é 

necessário, nessa ponderação, revisitar a personalidade da pessoa e refletir sobre o que teria 

sido a sua vontade; tarefa complexa e imprecisa, já que a todos os seres humanos é comum a 

modificação de valores e ideias.  

 

4.1.2 Distanásia 

 

A distanásia, também conhecida como prolongamento artificial da vida, é o ato de 

prolongar a vida indefinidamente, aumentando a dor e o sofrimento do paciente e de seus 

familiares. Decorrente do desenvolvimento das ciências médicas, faz uso de tecnologia 

sofisticada para desconsiderar o natural processo de morte.  

Etimologicamente, distanásia é o oposto de eutanásia. A distanásia defende a 

utilização de todos os meios para prolongar a vida de um ser humano, ainda que a cura não 

seja mais possível ou que o processo gere grande sofrimento.79 

O verbete distanásia pode ser considerado sinônimo de obstinação terapêutica e 

tratamento fútil. A obstinação terapêutica é o combate intenso, porém fadado à derrota, contra 

a morte.  

Já com relação ao tratamento fútil, Joaquim Antônio César Mota80 afirma que 

uma definição possível seria de uma “...ação médica cujos potenciais benéficos para o 

paciente são nulos ou tão pequenos ou improváveis que não superam os seus potenciais 

maléficos”, mas com a ressalva de que essa definição caracteriza-se pela falta de certeza, já 

                                                 
78 O GLOBO. Eutanásia: morre na Itália Eluana Englaro. 2012. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/mundo/eutanasia-morre-na-italia-eluana-englaro-

3576051?fbclid=IwAR3Y3YTg9qDSqi-sJJpnEODivqG4UMIawxZq5fW4bHhgwaOIOsdYTgQoyZg>. Acesso 

em: 20 nov. 2018. 
79 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, op.cit., p. 437. 
80 MOTA, Joaquim Antônio César. Quando um Tratamento Torna-se Fútil? Revista Bioética, Belo Horizonte, v. 

7, n. 1, 2018. Disponível em: 

<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/291/430?fbclid=IwAR2_WTBgLy0bW

MkgRjXQDt9lZQ6xjor9JuH1Jbn4HKMm37Us7AJrRgfIG0c>. Acesso em: 08 nov. 2018.  
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que “Ao definir um tratamento como útil ou fútil sempre fica uma ponta de dúvida, que tinge 

os limites entre eles: no caso em questão o improvável ocorrerá?”. 

Caso representativo do assunto diz respeito ao estado de saúde de Michael 

Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1 alemão que sofreu um grave acidente enquanto esquiava 

nos Alpes Franceses em dezembro de 2013. Ele sofreu um grave traumatismo craniano ao 

bater a cabeça em uma pedra e foi resgatado de helicóptero, sendo levado com urgência para o 

centro médico de Moutier. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital de Grenoble, onde foi 

submetido a uma cirurgia no cérebro.81 

Desde setembro de 2014, o heptacampeão deixou o hospital e recebe tratamento 

em sua residência, na Suíça. Embora pouco se saiba sobre o seu verdadeiro estado de saúde, já 

que a família prefere manter a questão em sigilo, estima-se que Schumacher gere um gasto 

semanal de pelo menos 140 mil euros. Em quatro anos, teriam sido gastos mais de 28 milhões 

de euros com cuidados médicos.82 Apesar dos valores elevados, esse gasto constitui uma 

parcela mínima do patrimônio do ex-piloto.  

Outro caso de emprego de todos os meios médicos possíveis para prolongas a vida 

é o da brasileira Leide Moreira. Diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica, doença 

neuromotora conhecida como ELA, a advogada se viu privada de todas as formas usuais de 

comunicação por perder todos os movimentos do corpo, com exceção do globo ocular, menos 

de um ano após os primeiros sintomas da doença.  

Leide não pisca e, apesar de todas as suas limitações físicas, está totalmente 

consciente. Ela vive em seu apartamento em sistema de home care, com uma UTI instalada 

em seu dormitório, na cidade de São Paulo. Está tetraplégica, se alimenta por sonda gástrica 

ligada ao estômago, respira por aparelhos e é monitorada a todo momento por auxiliares de 

enfermagem e cuidadoras.  

Apesar desse quadro de saúde, Leide não apenas se comunica por meio dos 

movimentos do globo ocular, mas também faz poesia. Ela já publicou dois livros: “Letras da 

                                                 
81 IG SÃO PAULO. Michael Schumacher mostra reação e chora ao ver belezas naturais, diz familiar. 2018. 

Disponível em: <https://esporte.ig.com.br/automobilismo/2018-08-24/michael-schumacher-chora-beleza-

natural.html?fbclid=IwAR1c7Ib0DY69TfSSP5nG7a6Vtl2zXvmqNV1dpFP6l9sx8WAWXuZ1qIux7gQ>. Acesso 

em: 20 nov. 2018. 
82 IG SÃO PAULO. Quatro anos após acidente, família de Schumacher gastou mais de R$ 110 milhões. 

2018. Disponível em: <https://esporte.ig.com.br/automobilismo/2018-01-03/schumacher-gastos-quatro-

anos.html?fbclid=IwAR2l344FaNvP_cjnSnpsz7iDmK9Er6zTEDkf1V1I6J1UQqg1aNXrNk_EXrU>. Acesso em: 

20 nov. 2018. 
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Minha Emoção” (2006) e “Poesias para me sentir viva” (2008). A forma pioneira de sua 

produção artística atesta o seu amor pela vida e o seu apreço pela qualidade de vida.83 

 

4.1.3 Mistanásia 

 

A mistanásia ocorre em relação a doentes e deficientes vítimas da omissão de 

socorro estrutural que ocorre não apenas nas fases terminais da enfermidade, mas também 

durante sua vida toda. Essas pessoas podem ser vítimas de erro médico e más práticas. 

Referente situação ocasiona morte precoce, miserável e sem dignidade. A prática também 

pode revestir a forma cruel de se retirar órgão vital do doador antes da morte do doador.  

Embora seja comum usar a expressão “eutanásia social” como um sinônimo, essa 

escolha é muitas vezes criticada na medida em que o significado etimológico da palavra 

eutanásia, que busca uma boa morte, uma morte misericordiosa, é o exato oposto do que 

acontece na mistanásia.84 

A mistanásia é, portanto, uma morte miserável que transcende o contexto médico-

hospitalar e atinge as pessoas que não chegam a receber um atendimento médico adequado, 

seja por carência social ou por falta de condições ou de oportunidades econômicas e políticas. 

Também pode ser defendido que há mistanásia quando o paciente moribundo é abandonado a 

sua própria dor, já que não se pode confundir a omissão do suporte artificial de vida com uma 

situação de descuido com o enfermo ou de interrupção dos cuidados básicos.  

A mistanásia difere-se dos termos anteriormente apresentados porque não é a 

antecipação proposital da morte, como ocorre na eutanásia; não chega aos recursos excessivos 

dos hospitais modernos para a prática da distanásia, habitando na verdade a superlotação dos 

hospitais públicos, e tampouco pode ser considerada uma morte na hora certa, como na 

ortotanásia, pois a morte vem antes do tempo, fruto do tratamento insuficiente de doenças 

evitáveis.85 

 

 

 

                                                 
83 BIOGRAFIA: Leide Consuelo Quereza Moreira. Leide Consuelo Quereza Moreira. 2013. Disponível em: 

<http://www.leidemoreira.com.br/site/biografia/?fbclid=IwAR1pNiA74Oo6ftsql9z_dg49UAqCj7fRCg7GXfuzl

YNe1ek6QMEbw_0LD48>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

 
84 NALINI, José Renato, op. cit., p. 26-27. 
85 ROGUET, Patricia. Ortotanásia: A morte no tempo certo. In: FREITAS, Aline da Silva. Estudos Avançados 

de Biodireito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. Cap. 2. p. 38-39. 



 

43 

4.1.4 Suicídio assistido 

 

O suicídio é o ato de provocar a morte em si mesmo. O suicídio assistido, por sua 

vez, é proveniente da vontade própria do paciente em solicitar auxílio ou orientação para pôr 

fim à própria vida. Esse auxílio pode ser praticado tanto por um médico quanto por outro 

indivíduo. 

O suicídio assistido não está necessariamente ligado a uma doença terminal, 

podendo decorrer de problemas psíquicos, físicos ou sociais que fazem com que a pessoa 

busque na ação o alívio para os tormentos da mente.86 Luís Roberto Barroso87, entretanto, 

especifica que o debate geralmente envolve o suicídio com assistência médica e presume que 

os indivíduos em questão estão em fase terminal, em meio a grande dor e sofrimento. 

Dessa forma, no suicídio assistido a morte acontece por meio de ato praticado 

pelo próprio paciente que foi orientado ou auxiliado por um terceiro; o suicida está consciente 

e recebe o instrumento ou medicamento para que ele próprio pratique o ato. A eutanásia, por 

sua vez, não exige que o paciente esteja consciente; o ato é praticado pelo terceiro, não pelo 

próprio paciente.88 

O suicídio assistido é atualmente autorizado na Bélgica, Suíça, Holanda, 

Colômbia e em cinco estados dos Estados Unidos da América.89  

Na Suíça o suicídio assistido é legal desde 1941 e muitas pessoas vão até lá para 

abreviar a vida, geralmente por problemas de saúde insolúveis. Por isso, fala-se de um 

“turismo” para esse fim. O país conta com duas clínicas de suicídio assistido: a “Exit”, de 

                                                 
86 CADORIM, Mayara Jucenilde. DIREITO À MORTE DIGNA: TESTAMENTO VITAL E OS PRINCÍPIOS 

DA DIGNIDADE DA PESSOA E AUTONOMIA DA VONTADE HUMANA. 2015. 100 f. TCC (Graduação) - 

Curso de Direito, Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2015. Disponível em: 

<https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/1008/110919_Mayara.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Acesso em: 8 nov. 2018. 
87 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 3. Reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 

2014. p. 106. 
88 PRATA, Sônia Elisa Carvalho. O DIREITO A UMA MORTE DIGNA E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

HIPÓTESE DA EUTANÁSIA. 2016. 58 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Escola de Direito 

de Brasília - Edb, Instituto Brasiliense de Direito Público - Idp, Brasilia, 2016. Disponível em: 

<http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2108/Monografia_Sonia%20Elisa%20Carval

ho%20Prata.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 24 out. 2018. 
89 MARTINEZ, Sergio. BERSOT, Livia. Análise crítica da proibição do suicídio assistido no Brasil. 

Argumenta Journal Law, Jacarezinho–PR, Brasil, n. 23. p. 283-311. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/593-2513-1-

pb.pdf?fbclid=IwAR3NlRgmhkvu00V6BJYi4i58B1OpqHVC585SYnTjgM5WAU3HmSEZ9X79fwY>. Acesso 

em: 20. nov. 2018. 
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1982, e a “Dignitas”, de 1998, sendo que nesta última os pacientes estrangeiros se consultam 

com um médico da clínica e morrem em 24 horas.90 

Um caso emblemático para a discussão do direito ao suicídio assistido foi o do 

espanhol Ramon Sampedro, marinheiro que aos 25 anos ficou tetraplégico após trágico 

mergulho no mar da costa da Galícia. Ao pular na água num momento em que a maré havia 

baixado, comprometeu irreversivelmente a coluna vertebral devido ao choque da cabeça com 

a areia.  

Após o acidente Ramon viveu mais de 28 anos lutado convictamente na justiça 

pelo direito de morrer. Estava impossibilitado de dar fim à sua vida sem auxílio, apesar da sua 

determinação férrea de terminas a sua vida. Seu caso foi levado aos tribunais em 1993, em 

uma tentativa de conseguir a legalização da eutanásia na Espanha, mas seu pedido foi negado.  

Em carta redigida aos juízes em 1996, Sampedro apresenta o argumento de que 

viver é um direito, não uma obrigação. Apenas em 1998 conseguiu, em segredo, o auxílio 

necessário para interromper a sua vida. Sua amiga Ramona Maneiro admitiu sete anos depois, 

quando o delito já estava prescrito e o julgamento inviabilizado, ter ajudado Sampedro a 

tomar cianureto para morrer. Sua história foi retratada no filme Mar Adentro91, vencedor do 

Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2005. 

 

4.2 Normas vigentes e avanços legislativos no Brasil 

 

O Brasil ainda necessita de regulamentação específica com relação a diversos dos 

institutos relacionados à terminalidade da vida. Entretanto, o ordenamento jurídico como um 

todo precisa apontar respostas para as situações vividas pelos brasileiros mesmo quando 

inexiste lei específica. Dessa forma, analisam-se as normas vigentes e os avanços legislativos 

no Brasil. 

 

 

 

                                                 
90 PATROCINIO, Andre Herrera. Suicídio Assistido no Direito Brasileiro: Aspectos Gerais. 2014. Disponível 

em: <https://herreraalemao.jusbrasil.com.br/artigos/185634010/suicidio-assistido-no-direito-

brasileiro?fbclid=IwAR2Yprxre4RPOZUgDNdN6f8bYERzncNUk9IqG7Zn-JR_4_UZ4XYicoxRkZQ>. Acesso 

em: 18 nov. 2018. 
91 PESSINI, Léo. Morte, solução de vida?: Uma leitura bioética do filme Mar Adentro. Revista Bioética, 

Brasília, v. 16, n. 1, p.51-60, mar. 2008. Disponível em: 

<http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/55/58?fbclid=IwAR3pLdUk-

kHGeZv2e738n5NDgN1yX6Gtr6LLJxl6b_gmAj_-xDHbS-fORPk>. Acesso em: 20 nov. 2018. 
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4.2.1 Aspectos penais  

 

A análise dos possíveis aspectos penais de uma conduta relacionada ao direito à 

morte é fundamental. Isso se deve ao fato de que o temor por uma responsabilização criminal 

pode ser fator decisivo na tomada de decisões de profissionais da saúde e familiares que 

prestam assistência a um doente terminal.  

O Código Penal brasileiro, de 1940, é anterior à revolução tecnológica da segunda 

metade do século XX. Não havia como se prever nessa época, portanto, questões como a 

distanásia e a demanda por atitudes como a eutanásia, a ortotanásia e o suicídio assistido. É a 

interpretação promovida pelos atuais aplicadores do Direito a resposta que se deve buscar, não 

sendo possível recorrer apenas ao formalismo legal.92 

A eutanásia não possui tipificação específica no atual Código Penal brasileiro. O 

entendimento atual com relação a esta prática é o seu enquadramento no crime de homicídio, 

mais especificamente o homicídio privilegiado, com a possibilidade de imposição da pena 

minoritária, caso entenda-se que o agente agiu “por motivo de relevante valor social ou 

moral”.93 

O Código Penal94, em seu artigo 121, tipifica a conduta do homicídio simples 

como o ato de “matar alguém” e estabelece a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Já o homicídio 

privilegiado surge com a causa de diminuição de pena do § 1º: “Se o agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, 

logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço.” 

Preleciona Rogério Greco95 que relevante valor moral “é aquele que, embora 

importante, é considerado levando-se em conta os interesses do agente. Seria, por assim dizer, 

um motivo egoisticamente considerado”.  

Para o autor, as hipóteses de eutanásia se amoldam à primeira parte do § 1º do art. 

121 do Código Penal, já que o ato de causar a morte de um paciente já em estado terminal, 

movido por um sentimento de compaixão pela pessoa que não suporta mais as dores causadas 

                                                 
92 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa, op. cit. 
93 PATROCINIO, Andre Herrera, op. cit. 
94 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto-lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de 

Janeiro, RJ: Diário Oficial da União, 31 dez. 1940. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm?fbclid=IwAR0INYYP-3OM0jN82qS5tYru-

Ju5oSk6XjvhXMyE-KQbBRI5FSzm8vqB71c>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
95 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume 2: introdução à teoria geral da parte 

especial: crimes contra a pessoa. 8. ed. Niterói: Impetus, 2011. p. 145-146. 
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pela doença, deve ser considerado movido por um motivo de relevante valor moral. Essa 

situação imporia, portanto, a redução obrigatória da pena em decorrência do menor juízo de 

censura que recai sobre a conduta do agente nessas situações. 

No mesmo sentido, entende Celso Delmanto96 que a eutanásia pode configurar, 

no ordenamento jurídico brasileiro, o crime de homicídio privilegiado. Também Guilherme de 

Souza Nucci97 afirma que “se alguém matar o paciente em agonia, levando em conta esse 

estado, cometerá homicídio privilegiado.”, ressaltando, porém, que nada que se afirme sobre 

essa questão é definitivo, havendo a necessidade do caso concreto.  

Dessa forma, observa-se que a falta de previsão específica da eutanásia no Código 

Penal brasileiro – embora projetos de lei se proponham a modificar esta realidade – faz com 

que este instituto seja tratado como homicídio. Mesmo na hipótese de homicídio privilegiado 

a pena é reduzida apenas em no máximo um terço. Mas haveria algum meio de não considerar 

crime a eutanásia quando praticada à pedido do paciente? 

Uma saída possível para adequar o Direito Penal às novas necessidades surgidas 

com a modernidade poderia ser a tentativa de afastar um dos elementos do conceito analítico 

de crime. Sendo o crime fato típico, ilícito e culpável, algumas situações do caso concreto 

podem resultar no afastamento de um desses elementos e, consequentemente, da própria 

existência do crime.  

Nesse sentido, uma criação doutrinária vem admitindo como causa supralegal de 

exclusão da ilicitude (ou antijuridicidade) o consentimento do ofendido. Ensina Cezar 

Roberto Bitencourt98 que, embora o ordenamento jurídico brasileiro não mencione causas 

supralegais de justificação, o legislador não pode prever todas as hipóteses e que as 

modificações produzidas pela evolução ética e social de um povo passam a autorizar ou 

permitir a realização de condutas inicialmente proibidas. Por esse motivo, deve-se admitir a 

existência de causas supralegais de exclusão da antijuricidade.  

Para o autor, o caso típico é o consentimento do ofendido. Entretanto, o 

consentimento não pode ser confundido com situações em que a presença do consentimento 

afasta a própria tipicidade da conduta que, para configurar crime, exige o dissenso da vítima. 

Aqui trata-se do consentimento justificante, que “poderá existir quando decorrer de vontade 

juridicamente válida do titular de um bem jurídico disponível.”  

                                                 
96 DEMANTO, Celso et al. Código Penal comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 434. 
97 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18. Ed. rev, atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2018. p. 762. 
98 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte geral 1. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 

405-407. 
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Aí reside a problemática desse instituto para servir como excludente de ilicitude 

nas situações de eutanásia a pedido do doente: a exigência sempre apontada pela doutrina de 

que o bem seja disponível. Nucci99 afirma que “... a vida não tem mais o caráter absoluto de 

tempos atrás. Se, em 1940, a tutela ao bem jurídico vida tendia ao absoluto, o mesmo não se 

pode dizer dos dias de hoje.” Entretanto, apesar dos posicionamentos recentes que questionam 

a indisponibilidade do bem da vida, a vida ainda é amplamente entendida como um bem 

indisponível pelo Direito Penal. 

Nesse sentido, Rogério Greco100 expõe que caso o bem seja indisponível, mesmo 

com um consenciente capaz, o consentimento não será levado em consideração. Para o autor, 

enquanto os bens patrimoniais são disponíveis por natureza, a vida é um bem indisponível por 

excelência. Ao tratar de exemplo que retrata especificamente a eutanásia, o autor é categórico:  

 

...se determinado doente em fase terminal sofrendo intensas dores, pedir o auxílio de 

terceira pessoa para que desligue os aparelhos que o mantêm vivo, e se tal pessoa 

desliga-los, embora tenha havido um pedido do consenciente, ainda assim sua 

conduta será ilícita, devendo responder, pois, pelo delito de homicídio, se não 

houver, no caso, qualquer causa dirimente de culpabilidade, haja vista que a vida é 

um bem indisponível.  
 

A proteção máxima à vida também é exposta no Código Penal101 por meio do 

artigo 146, § 3º, incisos I e II. O caput do artigo 146 tipifica o crime de constrangimento 

ilegal como “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe 

haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei 

permite, ou a fazer o que ela não manda”. Já o § 3º afirma que não se compreendem nas 

disposições deste artigo: “I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do 

paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida; II - a coação 

exercida para impedir suicídio.” 

Embora trate-se de um crime de menor potencial ofensivo, com previsão de pena 

de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, o que de demonstra aqui é a proteção do ato de 

constranger alguém, mesmo que mediante violência ou grave ameaça, quando o objetivo é 

proteger contra iminente perigo de vida – vida esta que, supostamente, é um valor supremo e 

um bem indisponível.  

                                                 
99 NUCCI, Guilherme de Souza, op. cit., p. 798. 
100 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral, volume 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 

369. 
101 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto-lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de 

Janeiro, RJ: Diário Oficial da União, 31 dez. 1940. Disponível em: 
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O próprio impedimento do suicídio, que de um modo geral é um ato nobre, pode 

gerar conflitos éticos quando se trata de um paciente terminal. Por exemplo, um idoso 

entubado, incapacitado de levantar da cama, vê como única saída para interromper a própria 

vida retirar o tubo que o mantém respirando. Entretanto, este ato não resulta na sua morte e, 

para impedir que volte a fazer a mesma coisa, a pessoa tem seus braços amarrados. Dessa 

forma, sua vida está protegida. Isso, contudo, fere a dignidade e a autonomia do paciente.  

Ana Carolina Brochado Teixeira102, que defende a saúde como uma construção 

pessoal, opõe-se ao paternalismo e à ideia de que as pessoas precisam ser protegidas mesmo 

contra a sua vontade nos seguintes termos:  

 

É comum entender que o direito à autonomia concorre com o direito à vida, à saúde 

e à integridade física, razão pela qual a melhor solução para esta concorrência de 

direitos fundamentais seria, supostamente, que este último bloco de direitos 

fundamentais prevalecesse, pois seria necessário proteger a pessoa mesmo contra a 

sua vontade. [...] De acordo com as diretrizes apontadas nesta tese, ousamos 

discordar dessa conclusão de cunho marcantemente paternalista, que impõe uma 

máxima como se ela constituísse a verdade universal. Ora, se a saúde é uma 

construção pessoal, fruto das vivencias individuais e de um projeto de vida edificado 

por cada pessoa em um mundo globalizado, plural e multicultural, cada um pode 

eleger os valores que são essenciais para si. Nesse contexto, é totalmente possível 

que a autonomia seja um valor prioritário em relação à vida e/ou à intangibilidade 

física. Caso contrário, o direito à vida se tornaria um dever, o que poderia lesar uma 

serie de princípios constitucionais, como a dignidade e a liberdade. 
 

Apesar das críticas e dos questionamentos ao tratamento penal conferido à 

eutanásia aqui existentes, há um considerável consenso sobre a forma como o instituto é 

encarado pelo ordenamento jurídico brasileiro na atualidade. Questão mais polêmica, 

entretanto, diz respeito à prática da ortotanásia. 

A ortotanásia é tratada pelo atual Código de Ética Médica como um procedimento 

ético.103 Em tópico específico será examinado o processo que levou a esta atual concepção 

por parte do Conselho Federal de Medicina. Embora um entendimento do Conselho Federal 

de Medicina não tivesse em si mesmo o poder de afastar a tipicidade de um fato na seara 

penal, entende-se que a ortotanásia, em sua concepção, já não constitui um fato típico. 

Entende-se no meio jurídico conservador, movido por valores morais e religiosos, 

que também a ortotanásia deve ser tratada como um homicídio privilegiado, com base no 

relevante valor moral. Entretanto, este é um equívoco na medida em que não cabe ao Direito 

regrar o momento da morte natural.104 

                                                 
102 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, op. cit., p. 301-302. 
103 NUCCI, Guilherme de Souza, op. cit., p. 760. 
104 Ibid, p. 760. 
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De fato, a ortotanásia não pode configurar qualquer tipo penal porque a finalidade 

de um médico que interrompe um tratamento ineficaz é reduzir o sofrimento do doente sem 

chances de cura, o que difere da atitude de agir com o fim específico de eliminar a vida da 

vítima desconsiderando qualquer benefício que a morte possa lhe trazer.  

De fato, sob o ponto de vista da dignidade humana, a autonomia do paciente 

terminal deve ser respeitada. Apenas quem sofre de uma doença grave e incurável sabe o 

melhor desfecho para a sua vida: algumas pessoas preferem insistir no tratamento, enquanto 

outras desejam interromper o sofrimento intenso em que se encontram, mesmo que isso as 

leve à morte. Deve-se considerar a qualidade de vida do indivíduo, e não apenas a dimensão 

biológica da vida humana.105 

Também entende Celso Delmanto106 que a ortotanásia não configura crime de 

homicídio, já que “... na ortotanásia não há o animus necandi, o dolo de matar, mas sim de 

abreviar o sofrimento de pessoa que é mantida artificialmente viva; a sua morte é que deixa 

de ser prolongada”. 

Além disso, o autor defende que, também pela ausência de dolo, a ortotanásia não 

configura o crime de omissão de socorro qualificado pela morte, uma vez que não se deixa de 

prestar socorro, no sentido de acudir uma pessoa necessitada. Na verdade trata-se de uma 

pessoa em estado terminal, portadora de uma doença incurável, cuja vida vem sendo 

artificialmente prolongada com o uso de aparelhos.  

O crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal107, tipifica 

a conduta de “Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 

criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave 

e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública”. A pena é de 

detenção de 1 ano e 6 meses, ou multa, e “é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão 

corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.”, como determinado no parágrafo 

primeiro.  

A ortotanásia, no entanto, não pode ser encarada como uma omissão, já que é uma 

atitude que tem como objetivo trazer a morte na hora certa, sem o prolongamento artificial da 
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vida, quando o próprio paciente entende ser esta a melhor maneira de proceder. É, então, um 

ato pensado para melhorar a qualidade de vida, não uma atitude que leva ao “desamparo” ou a 

“grave e iminente perigo”.  

Por fim, outro ponto relevante para o direito penal diz respeito à prática do 

suicídio assistido. No Brasil, o autor da tentativa de suicídio não é punido por motivos 

humanitários: quem atentou contra a própria vida não merece punição, mas sim compaixão.108 

O ato de induzir, instigar ou auxiliar o suicídio, porém, é tipificado no artigo 122 do Código 

Penal109:  

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o 

faça: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a 

três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. 

Parágrafo único - A pena é duplicada: 

Aumento de pena 

I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 

II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de 

resistência. 

 

Este crime possui uma pena bastante significativa, principalmente considerando-

se a possibilidade de duplicação da pena quando a vítima tem diminuída a capacidade de 

resistência. O Código Penal é bastante claro ao criminalizar a conduta de auxiliar o suicídio 

de outrem.  

Mesmo assim, levanta Nucci110 a possibilidade de incorrer em fato atípico quem 

auxilia um indivíduo a cometer suicídio, desde que este esteja gravemente enfermo e inexista 

prognóstico de vida útil, ressalvado o caso de menores de 14 anos e ou de pessoas com 

capacidade de resistência diminuída por remédios ou drogas:  

  

Em primeiro plano, quem induz (dá a ideia), pratica conduta ínfima, passível de ser 

considerada mera bagatela. Em segundo, quem instiga ideia de suicídio já existente 

em determinado indivíduo, nada mais faz do que opinar; conduta essa que nos soa 

bagatela. Resta o auxílio, como fornecer o veneno ou a arma de fogo para o suicídio 

se realizar. Pode-se argumentar que depende: a) auxiliar quem deseja morrer porque 

está gravemente enfermo, sem chance de cura (ortotanásia) não pode ser 

considerado fato típico; b) auxiliar quem está gravemente enfermo, mas ainda há 

como lutar contra a doença, é questão delicada, pois cada ser humano age e reage de 

um jeito. Pode o Estado forçar o ser humano a lutar, com dor, perda, angústia etc., a 

tentar vencer certa doença? Não cremos.  

 

                                                 
108 NUCCI, Guilherme de Souza, op. cit., p. 795. 
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Apesar de reconfortante a existência de entendimento doutrinário que corrobora 

com a importância da liberdade e da autonomia, com o objetivo de garantir a dignidade 

humana, em casos de suicídio assistido, fato é que o tipo penal é bastante claro na delimitação 

da conduta. Além disso, a proteção suprema à vida que ainda permeia o âmbito penal abre 

dúvidas sobre até que ponto um entendimento similar poderia ser proferido em juízo. Por 

segurança jurídica, é necessária a reformulação da previsão penal para abarcar situações 

modernas relacionadas à terminalidade da vida.  

Nas situações de incidência do Direito Penal em conflito com o direito de decidir 

sobre a própria morte, corrobora-se com Nucci111 quando este afirma, por fim, que “estamos 

vivando em outros tempos. O período consagrador da autonomia da vontade de quem é maior 

e capaz. Não há mais como retroceder.” 

 

4.2.2 O tratamento médico de risco 

 

O artigo 15 do Código Civil112 consagra o seguinte direito de personalidade: 

“Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica.” 

A regra obriga os médicos a, em casos graves, não agirem sem prévia autorização 

do paciente, já que este tem a prerrogativa de recusar a submissão a um tratamento perigoso. 

O objetivo é proteger a inviolabilidade do corpo humano.  

Vale ressaltar, nesse caso, a importância e a necessidade do fornecimento de 

informações ao paciente sobre o seu estado de saúde e o tratamento a ser observado. É 

necessário que o agente tenha pleno conhecimento dos riscos existentes antes de conceder a 

autorização.  

 Na impossibilidade de manifestação da vontade do doente, entende-se, por 

analogia ao artigo 4º da Lei n. 9.434/97, que deve ser obtida a autorização escrita de qualquer 

parente maior, da linha reta ou colateral até o 2º grau, ou do cônjuge. Essa lei cuida da retirada 

de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoa falecida. 

Em caso de não haver tempo hábil para ouvir o paciente ou para tomar suas 

providências e de constituir uma emergência que exige pronta intervenção médica, entretanto, 
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o profissional da saúde tem a obrigação de realizar o tratamento, independentemente de 

autorização. Exime-se, nesse caso, de qualquer responsabilidade por não conseguir a 

autorização do paciente. Além disso, como já visto, o constrangimento ilegal não é 

configurado em caso de risco iminente de vida.113  

Ressalte-se que a interpretação literal dessa previsão legal poderia dar a entender, 

erroneamente, que apenas em caso de risco de vida a pessoa poderia escolher pela submissão 

ou não a uma determinada atividade terapêutica. Entretanto, deve haver uma ampliação da 

interpretação para que a escolha seja facultada a todas as pessoas que já tenham sido 

informadas e estejam aptas a fazer uma opção por meio do consentimento livre e 

esclarecido.114 Afinal, sob o ponto de vista da saúde como direito de liberdade, esse é um 

exercício de liberdade e governo corporal.115 

 

4.2.3 A Resolução CFM nº 1.805/2006 e a ortotanásia 

 

A Resolução nº 1.805116 do Conselho Federal de Medicina, datada de 2006, foi 

um importante avanço para a regulamentação da prática da ortotanásia no Brasil. Ao tratar de 

pacientes em fase terminal, o documento passou a prever a prática da ortotanásia e a garantia 

do oferecimento de cuidados paliativos:  

 

Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos 

que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e 

incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. 

§ 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante legal 

as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação. 

§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário.        

§ 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar uma 

segunda opinião médica. 

Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os 

sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto 

físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta 

hospitalar. 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
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 Essa resolução, porém, foi questionada pelo Ministério Público Federal junto à 

14ª Vara Federal do Distrito Federal na Ação Civil Pública nº 2007.34.00.014809-3117. Foi 

requerida a suspensão da Resolução sob o argumento de que a conduta estaria em desacordo 

com o Código Penal. A Resolução chegou a ser suspensa por meio da concessão de medida 

liminar com a fundamentação de que a ortotanásia não encontraria amparo na legislação.  

Em dezembro de 2010, porém, nova decisão judicial derrubou a liminar 

suspensiva, de modo que a Resolução voltou a ser aplicada. Foi durante esse período de 

suspensão que o CFM editou seu novo Código de Ética Médica, com nova previsão de 

interrupção do tratamento.118 

Em sua contestação, o Conselho Federal de Medicina afirmou que a ortotanásia 

não é crime, pois não elimina a vida, mas sim garante um desfecho digno. Interessante 

observar que, embora o Ministério Público Federal tenha ingressado com a demanda, ele 

mesmo se manifestou, nas alegações finais, pela improcedência do pedido. A decisão do 

magistrado Roberto Luis Luchi Demo, por fim, corroborou com a tese de que a Resolução não 

ofende o ordenamento jurídico posto.119 

Sobre a Resolução nº 1.805, agora com plena aplicação, cabe destacar que esta 

preza pela vontade do paciente ou de seu representante legal em situações de terminalidade. O 

tratamento a ser suspenso deveria servir para prolongar a vida – logo, o objetivo de 

interrupção não é provocar a morte, mas sim deixar que esta ocorra com naturalidade. A 

enfermidade precisa ser grave e incurável. 

Além disso, a obrigação de esclarecimento é garantida, tendo o enfermo o direito 

de solicitar uma segunda opinião médica. Todos esses procedimentos precisam ser registrados 

em prontuário. Ainda que suspenso o tratamento, cuidados paliativos devem estar à disposição 

do paciente, sendo possível também a escolha pela alta hospitalar.  

 

4.2.4 A Resolução CFM nº 1.995/2012 e as diretivas antecipadas de vontade 

 

As diretivas antecipadas de vontade, também conhecidas como declarações 

antecipadas de vontade, são uma modalidade de negócio jurídico existencial na qual uma 

pessoa faz escolhas a serem efetivadas no futuro, caso, naquela época, ela não tenha 

                                                 
117 NUCCI, Guilherme de Souza, op. cit., p. 760. 
118 MARTINELLI, João Paulo Orsini, op. cit. 
119 NUCCI, Guilherme de Souza, op. cit., p. 760-761. 
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competência para efetuá-las. Essa pessoa precisa ser detentora de discernimento, ou seja, de 

capacidade de querer e entender.120 

A Resolução nº 1.995/2012121 do Conselho Federal de Medicina tem por objetivo 

regulamentar as diretivas antecipadas de vontade no contexto da ética médica brasileira. 

Define esse instituto como “o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo 

paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 

incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade”. 

Apesar da regulamentação constante na Resolução, a ausência de lei que 

expressamente trate do assunto e valide as diretivas antecipadas de vontade ainda causa 

insegurança jurídica. Por isso, é natural que profissionais de saúde prefiram se resguardar e 

realizar todos os procedimentos que garantam a sobrevivência dos pacientes, mesmo com a 

existência de documento prévio que vede uma determinada prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, Corpo e Autonomia Privada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 

87-91. 
121  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos 

pacientes. Resolução CFM n 1995/2012. Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2012/1995_2012.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Bioética, enquanto estudo interdisciplinar de diversas áreas do conhecimento, 

busca apontar respostas para questões relacionadas à vida que ainda não são um consenso 

moral. Um dos seus princípios básicos é a autonomia, que deve buscar respeitar, sempre que 

possível, as concepções morais e religiosas dos interessados. 

Já o Biodireito é um novo ramo do estudo jurídico que advém do encontro entre a 

Bioética e o Direito. Estuda as relações jurídicas entre o Direito e os avanços tecnológicos 

relacionados à medicina e à biotecnologia, principalmente no que se refere às peculiaridades 

relacionadas ao corpo e à dignidade da pessoa humana.  

O uso do conceito vida vem causando conflitos entre os que defendem o princípio 

da sacralidade da vida e os que sustentam o princípio da qualidade de vida. Assim, delineia-se 

um campo de conflitos morais que vem levando a verdadeiras crises e controvérsias, 

principalmente com relação a assuntos extremos referentes ao fim da vida. 

Na medida em que os anseios sociais se adaptam às novas realidades de acordo 

com os diversos momentos históricos, os conceitos como vida e liberdade ampliam-se ou se 

restringem. É necessário, portanto, estabelecer limites éticos-jurídicos para a preservação da 

dignidade humana.  

A vida enquanto direito é protegida em diversos dispositivos de âmbito nacional e 

internacional. Essa proteção teve impulso como consequência da Segunda Guerra Mundial e 

das múltiplas violações que nela ocorreram.  

Na busca pela sua proteção, a vida é muitas vezes tratada como um direito 

indisponível, muito embora não exista previsão constitucional neste sentido. O 

posicionamento de que a vida é um direito indisponível, sem maiores questionamentos, 

apenas vincula decisões jurídicas sensíveis cada vez mais comuns. 

A defesa da proteção da vida a qualquer custo encontra como base a concepção 

histórica das sociedades sobre o valor da vida. A vida enquanto valor, bem como a sua 

valorização, é uma construção cultural e social. Cada sociedade, dotada de seus credos e 

costumes, passa a respeitar a vida de formas diferentes. Nesse sentido, grande influência 

possui o pensamento religioso. 

Entretanto, a evolução da interferência humana no momento da morte fez com que, 

na atualidade, seja possível prolongar artificialmente a vida de um doente, mesmo em casos 

nos quais a medicina não lhe possa oferecer nenhuma expectativa de cura ou mais conforto 

nesse fim de vida prolongado. Por esse motivo, surgiram grandes discussões no campo da 
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Bioética e do Biodireito sobre até que ponto a vida deve ser protegida quando esta proteção 

vai de encontro a aspectos que dizem respeito à dignidade. 

Existe na atualidade uma grande valorização do heroísmo por meio da luta contra 

a morte na medida em que de pessoas acometidas por doenças graves espera-se uma batalha 

incessante pela vida. Cada vez mais, porém, questiona-se até que ponto a morte precisa ser 

adiada a qualquer custo; sem qualquer intenção de ser exemplo ou representar heroísmo, 

busca-se o direito de decidir aceitar a morte como uma forma de preservar a sua dignidade. 

A Constituição Federal de 1988, além de positivar a dignidade humana como 

fundamento da República e do Estado Democrático de Direito, criou meios para a garantia da 

sua plena efetivação. Entretanto, esse instituto é de difícil conceituação, além de receber 

múltiplos tratamentos por parte de juristas e pesquisadores. Um ponto relevante para o direito 

à morte, porém, é o uso da dignidade humana como um norteador de interpretação; um 

parâmetro para situações de conflitos de direitos.  

Os entendimentos mais modernos de dignidade da pessoa humana dão grande 

importância para a autonomia privada, principalmente no que tange às questões existenciais. 

Privar uma pessoa de decidir sobre aspectos relacionados à própria saúde e à própria vida 

atesta contra a autonomia, e, consequentemente, contra a própria dignidade da pessoa.  

Entretanto, a falta de regulamentação específica de institutos como a eutanásia e o 

suicídio assistido cria uma insegurança jurídica que faz com que profissionais da saúde 

prefiram se resguardar a praticar atos que possam ser questionados judicialmente.  

De fato, situações de terminalidade da vida levam a questionamentos e conflitos 

referentes a práticas diferentes para situações específicas. Em algumas situações o indivíduo 

ainda tem a capacidade de expor sua vontade. Em outras, a decisão já havia sido tomada com 

antecedência. Entretanto, muitas vezes a vontade de um paciente terminal não pode ser 

respeitada tendo em vista a inexistência de regulamentação da prática requisitada. 

Em verdade, a eutanásia é majoritariamente enquadrada como homicídio 

privilegiado, enquanto o auxílio ao suicídio constitui tipificação penal específica. Como a 

vida é amplamente encarada como um bem indisponível pela doutrina penal, não haveria 

causa excludente da ilicitude nem com o consentimento do paciente. 

Dessa forma, condutas piedosas, que busquem por meio da morte cessar o 

sofrimento e a dor de um paciente terminal, continuam sendo crime no Brasil. O ato de 

auxiliar o suicídio de um tetraplégico que expõe indiscutivelmente o seu desejo de morrer 

também constitui um fato típico.  
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Está evidente, em situações como essa, a vida protegida como um bem supremo, 

que deve ser preservada mesmo em situações de dor, sofrimento e indignidade. Esse 

entendimento, defende-se, está ultrapassado. Os seres humanos precisam sim ter sua 

individualidade e suas vontades preservadas. 

Situação diferente observa-se com relação à ortotanásia. Anteriormente também 

defendida, por setores mais conservadores, como um possível crime, atualmente constitui 

conduta ética para a medicina. Embora com grande resistência, a regulamentação da prática 

hoje é uma realidade.  

Dessa forma precisam ocorrer os avanços dessa área: de modo a garantir o bem-

estar e a realização pessoal dos seres humanos como o objetivo primordial. Atualmente, 

graças às resoluções do Conselho Federal de Medicina, uma pessoa portadora de doença 

grave e incurável pode escolher, se assim lhe parecer melhor, não prolongar sua vida 

artificialmente e voltar para casa, onde pode ser acompanhada com cuidados paliativos.  

É com esse objetivo que se deve discutir a questão entre jovens, juristas médicos e 

a sociedade em geral: para que todos saibam a importância de pensar sobre o que seria 

preferível em situações de terminalidade e deixar mecanismos para que sua vontade seja 

respeitada, como as diretivas antecipadas de vontade.  

O pluralismo do Estado Democrático de Direito deve ser respeitado na medida em 

que diferentes visões de mundo sejam contempladas para agir com liberdade, nos limites que 

naturalmente são impostos à autonomia. Algumas pessoas podem preferir lutar até o fim pela 

vida. Outras podem achar mais digno morrer sob determinadas condições. É preciso que haja 

previsão legal para essas ocasiões, de modo a proteger pacientes, médicos e familiares. 
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