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RESUMO 
 
 
 
ISNAR, José Guimarães. Eutanásia: Porque Abreviar a Vida?Trabalho de Conclusão 
de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde – FCV, 
2016.  
 
 
O objetivo principal do presente trabalho é apresentar o tratamento do ordenamento 
jurídico brasileiro no que concerne a prática da eutanásia, a fim de demonstrar a 
eminente violabilidade do Estado ao permitir a possibilidade de abreviar a vida. Para 
tanto, partindo de um método hermenêutico, apresentou-se noções conceituais e 
históricas acerca da eutanásia para que fosse capaz de compreender o tratamento 
dado a esta no Brasil, esclarecendo as diferentes noções do que se conhece por 
eutanásia e ortotanásia. Por derradeiro, buscou-se apresentar a relação entre 
eutanásia, bioética e o princípio da dignidade da pessoa humana, expondo a 
autonomia de cada indivíduo ao tomar suas decisões. Não obstante, apresentou-se 
os aspectos jurídicos da prática eutanásica no ordenamento jurídico brasileiro, em 
especial no campo penal. Por fim, pretendeu-se expor como a legislação pátria vem 
tratando do tema, bem como a influência da Resolução nº 1995 de 2012 do 
Conselho Federal de Medicina na qual, frente às carências de normas jurídicas que 
regulamentem o tema, aponta a flexibilização das penalidades que poderiam incorrer 
infrator.   
 
 
Palavras-chave: Eutanásia; dignidade da pessoa humana; direito à vida. 
 

 
ABSTRACT: The main objective of this paper is to present the treatment of Brazilian 
law regarding the practice of euthanasia in order to demonstrate the eminent 
violability the state to allow the possibility of shortening life. Therefore, from a 
hermeneutical method, demonstrated at conceptual and historical notions about 
euthanasia, thought to be able to understand the treatment given to this in Brazil, 
explained it the different notions of what is known as euthanasia and orthothanasia. 
For last, the it tried to present was the relationship between euthanasia, bioethics 
and the principle of human dignity, exposing the autonomy of each individual to make 
their decisions. Lastly, presented the legal aspects of euthanistic practice in the 
Brazilian legal system, particularly in the criminal scope. Finally, sought to expose 
how the Brazilian legislation treats the issue as well as the influence of Resolution 
No. 1995 of 2012 of Federal Council of Medicine in which, front the needs of legal 
rules governing the theme, indicate the easing of the penalties that could be incurred 
offender. 

 
 

Keywords: Euthanasia; dignity of human person; Right to life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar o tratamento do ordenamento 

jurídico brasileiro no que concerne a prática da eutanásia, instigando o leitor à 

reflexão do sentido da vida e o porquê de abreviá-la.  

Para tanto, no primeiro capítulo buscou-se apresentar as noções conceituais 

e históricas da eutanásia, o posicionamento dos autores com relação a sua definição 

e, também, os diferentes institutos que influenciam ou não sua prática, como a 

moral, a religião, a antropologia, a bioética e, por óbvio, o direito. 

No restante do trabalho, pretendeu-se expor o tratamento da eutanásia no 

campo da bioética, apresentando, ainda, a intrínseca relação destes com o princípio 

da dignidade da pessoa humana insculpido no artigo 1º, inciso III da Constituição 

Federal de 1988, bem como demonstrar os reflexos da prática eutanásica na vida 

humana.  

Por fim, buscou-se explicitar os aspectos jurídicos da eutanásia não só na 

legislação pátria, em especial no âmbito penal, mas, também, nas previsões legais e 

costumeiras internacionais comparando-as com as do Brasil. Ademais, analisou-se o 

teor da Resolução n.º 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, na qual 

possibilitou, a partir da diretiva de vontade antecipada do paciente, a prática da 

ortotanásia, evidenciando, no fundo, a forte influência desta para a prática da 

eutanásia, apontando, então, a flexibilização das penalidades que poderiam incorrer 

ao infrator que por conta da omissão da legislação brasileira passa-se, aos poucos, 

a aprovar o chamado “testamento vital”.  
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2 NOÇÕES CONCEITUAIS E HISTÓRICAS 

 

 

2.1 CONCEITO 

 

 

O conceito de Eutanásia provém do termo grego euthanatos, em que o eu 

significa bom (boa) e thanatos, morte. Em uma interpretação puramente etimológica, 

é a morte boa, a morte calma, a morte piedosa e humanitária.1 A ela associa-se 

também a Ortotanásia, que poderia ser apresentada como a morte na hora certa, ou 

seja, sem que se realizem procedimentos para prolongar a vida sem necessidade e, 

ainda, retirando toda a dor do paciente para que este tenha qualidade de vida até o 

momento exato da sua morte2; e à Distanásia, que seriam os procedimentospara 

provocar o retardamento da morte que, com o avanço da Medicina, tornaram-se 

possíveis, mas que não necessariamente trazem qualidade de vida ao paciente, 

como, por exemplo, permanecer ligado a aparelhos que somente com estes se tem 

vida. 

Além destes, tem-se aindarelacionado ao termo, a Mistanásia3 ou Eutanásia 

social,que seria uma espécie de morte miserável, que se dá antes da hora e é 

associada às questões sociais e a pobreza, como por exemplo, “violência, droga, 

                                            
1ALVARENGA, Dílio Procópio Drummond de. Anencefalia e aborto. InJus Navigandi , Teresina, ano 
8, n. 324, 27 maio 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5167>. Acesso 
em 25/05/20160 
2 PESSINI, Leocir. Bioética : um grito por dignidade de viver. São Paulo: Centro Universitário São 
Camilo e Loyola, 2004, 139. Segundo o autor, por Ortotanásia, tem-se a “síntese ética entre o morrer 
com dignidade e o respeito à vida humana, que se caracteriza pela negação da eutanásia 
(abreviação da vida) e da distanásia (prolongamento da agonia e do processo de morrer). A 
ortotanásia permite, ao doente que se encontra diante da morte iminente e inevitável, bem como 
àqueles que estão ao seu redor – sejam familiares, sejam amigos, sejam profissionais da saúde -, 
enfrentar com naturalidade a realidade dos fatos, encarando o fim da vida não como uma doença 
para qual se deva achar a cura a todo custo, mas sim como condição que faz parte do nosso ciclo 
natural”. 
3 “O Termo Mistanásia foi cunhado por Márcio Fabri dos Anjos, eminente Teólogo da Moral e 
bioeticista brasileiro, já em 1989, num artigo publicado no Boletim ICAPS (Instituto Camiliano de 
Pastoral da Saúde), intitulado: ‘Eutanásia em chave de libertação’” (junho de 1989, p.6). PESSINI, 
Leocir. Sobre o Conceito Ético de ‘Mistanásia’. In A12 Artigos , publicado em 02/10/15 Disponível em: 
http://www.a12.com/artigos/detalhes/sobre-o-conceito-etico-de-mistanasia acesso em  25/05/2016 
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chacinas, falta de infraestrutura e condições mínimas de se ter uma vida digna, entre 

outras causas”4-5;bem como o termo Suicídio assistido6, o qual pode ocorrer quando 

uma pessoa, por questões de incapacidade física, não consegue, por si só, realizar 

o ato do suicídio e pede a ajuda de outra pessoa, como apresentado no filme “Mar 

Adentro”7. 

Cabe destacar acerca do tema, que “a abreviação do momento da morte” 

poderia acontecer de diferentes maneiras, no que se refere à ação propriamente 

dita: eutanásia ativa por abreviação da vida do paciente através de meios 

humanitários, (ex.: injeção letal); eutanásia passiva por redução da vida do paciente 

por omissão de socorro (ex.: negar um aparelho respiratório a um paciente que não 

está conseguindo respirar sozinho);eutanásia de duplo efeito ou conclusão da vida 

com procedimentos médicos que tem por intenção a diminuição do sofrimento do 

paciente, e que acabam ocasionando sua morte.8 

Existe, ainda, outra forma de se classificar as espécies de eutanásia, de 

acordo com o consentimento do paciente9: 

a) eutanásia voluntária, que obedece a vontade do doente (suicídio assistido); 

b) eutanásia involuntária, quando o ato ocorre sem a anuência do enfermo 

(homicídio); 

c) eutanásia não voluntária, quando se mata o paciente, mesmo sem o 

conhecimento dele. 

Deste modo, restou demonstrado, de forma singela, uma síntese das 

espécies de eutanásia. 

 

 

 

                                            
 
5 PESSINI, Leocir. Eutanásia : por que abreviar a vida? São Paulo: Centro Universitário São Camilo e 
Loyola, 2004, 201. 
6GOLDIM, José Roberto. Suicídio Assistido . Disponível em: http://www.ufrgs.br/bioetica/suicass.htm 
acesso em  25/05/2016 
7 Filme Mar Adentro  (2004), Espanhol, Drama, dirigido por Alejandro Amenábar. Disponível em: 
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=FILME+MAR+ADENTROacesso em  25/05/2016 
8BATISTA, Rodrigo Siqueira.  SCHRAMM, Fermin Roland. Eutanásia: pelas veredas da morte e da 
autonomia Scielo – Ciência & Saúde Coletiva,  vol.9, no.1, Rio de Janeiro  2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232004000100004 Acesso em 
04/06/2016 
9Ibidem. 
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2.2 BREVE HISTÓRICO 

 

 

A Eutanásia é uma prática que advém desde os tempos antigos, tendo em 

vista que já entre os gregos e romanos a mesma era realizada. Vários estudiosos, 

ao comentar sobre o tema, indicam os usos destes e de outros povos antigos, cuja 

sensibilidade ética tanto se afastava de muitos modelos contemporâneos. 

A eutanásia que os gregos entendiam, e praticavam, é a que se chama falsa 

eutanásia, isto é, uma eutanásia de fundamento e finalidade objetivamente 

eugênica.  Na cidade de Esparta, a título de exemplo, era ato comum, e até mesmo 

imposto, o lançamento de bebês recém-nascidos malformados do alto do monte 

Talgeto.Em Atenas, 400 A.C., Platão aconselhava no terceiro livro de sua República 

o abate de velhos, fracos e inválidos, sob o fundamento de interesse do 

fortalecimento do bem-estar e da economia coletiva.  Os filósofos Platão, Sócrates e 

Epicuro entendiam “que o sofrimento resultante de uma doença dolorosa justificava 

o suicídio”;contudo, o mesmo era condenado por Aristóteles, Pitágoras e Hipócrates, 

o qual, em seu juramento, refutou tal prática.10 

Em Roma, os enfermos, cansados de viver, buscavam os médicos para 

aliviarem o sofrimento por intermédio da morte; bem como os cidadãos disformes ou 

monstruosos deveriam ser eliminados, porque o próprio Estado tinha direito de não 

permitir a presença dessas pessoas na sociedade11.  

Cabe citar que os antigos eliminavam a vida de crianças aleijadas ou débeis. 

As mesmas eram vítimas da eutanásia em nome de um programa de salvação 

pública de uma sociedade sem comércio, sem letras e sem artes. O objetivo era a 

fornecer de homens fortes para a guerra12. 

Já os birmaneses, em contrapartida, enterravam vivos os idosos e os 

enfermos graves, e os germanos eliminavam os enfermos incuráveis. Os indivíduos 

rurais sul-americanos, nômades por fatores ambientais, sacrificavam pessoas anciãs 

e enfermas, para não os abandonar ao ataque de animais selvagens.13 

Á respeito do assunto dispõe Deivid Junior Diniz: 

                                            
10GOLDIM, José Roberto. Breve histórico da Eutanásia . Disponível em: 
https://www.ufrgs.br/bioetica/euthist.htm acesso em  25/05/2016 
11 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em defesa da vida , São Paulo: Saraiva, 1995, p 43. 
12  Ibidem. 
13 PESSINI, Leocir. Eutanásia : por que abreviar a vida? op. cit. p. 103. 
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[...]  A última vitória da Medicina – frente a sua impotência científica – 
quando é impossível triunfar sobre o mal incurável, será adormecer o 
agonizante na tranquila sonolência medicamentosa que leva ao 
letargo e à morte total, suavemente. Será uma bem triste vitória, em 
verdade, porém, por seu conteúdo de altruísmo, sua profunda 
generosidade humana, chega a adquirir o valor das vitórias 
espirituais de uma religião (Ariosto Licurzi) [...].14 

 
 

O termo fora tratado por Francis Bacon, filósofo, político e ensaísta inglês, em 

1623, em sua obra Historia vitae et mortis, como sendo o "tratamento adequado às 

doenças incuráveis". Bacon aceitava a prática da eutanásia pelos médicos, quando 

estes não mais tivessem forma para curar um enfermo. Ele pensava que "a função 

do médico é de curar e de aliviar as penas e as dores, não somente quando esse 

alívio possa conduzir à cura, mas também quando possa trazer uma morte calma e 

fácil"15.Segundo Goldim, ao longo da história a Eutanásia foi ainda discutida por 

“Lutero, Thomas Morus (Utopia), David Hume (On suicide), Karl Marx (Medical 

Euthanasia) e Schopenhauer”.16 Em inteligentes palavras, José Ildefonso Bizatto 

insta que “o silêncio da morte se cala no papel, mas voa no infinito o reconhecimento 

da vida que pulsa da alma humana”.17 

Defensores da ideia da prática da eutanásia, em sua defesa, podem recorrer 

ao que está expresso na Bíblia18 em I Samuel 31.4-6, no instante que Saul foi 

duramente ferido em guerra, e pede a morte ao seu pajem de armas, que não o fez 

e, por isso, Saul acabou por suicidar-se, lançando-se sobre a espada. Contudo, tal 

situação não é aceita como forma de eutanásia no contexto teológico. É importante 

relembrar que o Cristo foi submetido aos suplícios da crucificação. Conforme Cícero, 

citado por Paulo Lucio Nogueira19, mataram sua sede com vinagre e fel “o vinho da 

morte”, porém ele não tomou. Embora a terminologia fosse vinho da morte, há quem 

diga que o ato dos guardas judeus de oferecerem a Jesus uma esponja umedecida 

de tal mistura, antes de começar o ato de zombaria e crueldade, teria sido uma 

forma piedosa de mitigar seu sofrimento.   

                                            
14 DINIZ, Junior Deivid. In Revista Consulex, nº 155/2008. Acesso em 25/05/2016 
15 PESSINI, Leocir. Eutanásia : por que abreviar a vida? op. cit, p. 106. 
16GOLDIM, José Roberto. Breve histórico da Eutanásia . op. cit. 
17 BIZATTO, José Ildefonso. Eutanásia e Responsabilidade Médica , 2 Ed. Leme: LED, 2003, pág 
56.  
18Bíblia Sagrada , trad. João Ferreira de Almeida. São Paulo: SBB, p 362-363. 
19 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. op. cit. p 43. 
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Ademais, o Cristianismo20 traz uma nova visão acerca do assunto já que inclui 

conceitos como igualdade e dignidade e, como desde o Gênesis, o ser humano é 

concebido como um ser feito à imagem e semelhança de Deus, a todos devem ser 

aferidos àquele tratamento.21 Acerca do tema, Flademir Martins22 aduz que: 

 
 
em menor ou maior grau, na filosofia cristã, a humanidade ocidental 
passou a buscar, como expressão de respeito à sua dignidade, a 
igualdade entre os seres humanos. O ser humano passa a ser 
considerado, não obstante as múltiplas diferenças, em sua igualdade 
essencial.  

 
 
Outro caso que pode ser relacionado ao tema, é o caso de Freud, pai da 

psicanálise, que escolheu o momento de sua morte, injetando veneno nas veias.23 

De acordo com Goldim, na Europa o tema fora associado com a eugenia, 

tendo em vista que sua prática tinha por fim eliminar “deficientes, pacientes terminais 

e portadores de doenças consideradas indesejáveis”, sendo, portanto, utilizada 

como “um instrumento de ‘higienização social’”, com o objetivo de “buscar a 

perfeição ou o aprimoramento de uma ‘raça’, nada tendo a ver com compaixão, 

                                            
20 “O vocábulo pessoa vem de persona, sendo esta, na Antiguidade Clássica, a máscara com que 
atores realizavam os espetáculos teatrais, a qual, posteriormente, passou a ser entendida como 
sinônimo de personagem, até chegar ao significado de representar o ser humano, em si. Mas, este 
último, decorreu, principalmente, da valoração conferida pelo Cristianismo à pessoa, eis que somente 
a partir dos ensinamentos deixados por Cristo sobre amor ao próximo e a cada pessoa em si 
considerada – os quais, posteriormente, foram amplamente divulgados, principalmente, pelo apóstolo 
Paulo – foi que se deu ao termo pessoa conotação mais humana, voltada ao ser. E esta pessoa, a 
partir do Cristianismo, foi amplamente estudada por Tomás de Aquino (1225-1274), o qual 
desenvolveu o conceito de pessoa ligado à ideia de dignidade, eis que o ser humano não é somente 
aquele criado pela divindade à sua imagem e semelhança para habitar a terra, mas sim, foi concebido 
para fazer parte da família de Deus, atuando nesta como seu filho amado, que fora redimido através 
de Jesus Cristo. A visão tomista de pessoa, então, demonstra-se, principalmente, no fato de que o 
homem se compõe de matéria e espírito, os quais formam uma unidade substancial que não impede 
a alma humana de ser imortal, não sendo a noção de pessoa apenas uma exterioridade, como era na 
Antiguidade Clássica, mas sim a própria substância que dá a cada indivíduo a característica de ser 
único, individual, permanente e invariável. Este ser, portanto, distingue-se dos outros seres por sua 
racionalidade e intelectualidade que lhe dão a condição de se relacionar com o seu Criador e, com 
isto, aperfeiçoar-se, sendo, contudo, responsável por seus atos e seu destino, o que se considerava 
como sendo “o que há de mais perfeito em todo o universo e constituindo um valor absoluto, um fim 
em si”. (GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. Direito à Vida e Direto a Viver Melhor : um 
conflito de direitos fundamentais.  2 ed. Maringá: Humanitas Vivens, 2014). 
21 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. A Eutanásia sob o prisma Bioético e do Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana. In Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, Vol 14, n. 2, jul./dez. 
2014, p. 531 – 556, Maringá: UniCesumar, 2014, p. 533. 
22 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana  – Princípio Constitucional 
Fundamental. Curitiba: Juruá Editora, 2003, p. 22. 
23 BIZATTO, José Ildefonso. Eutanásia e Responsabilidade Médica , 2 Ed. Leme: LED, 2003, pág 
56. 
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piedade ou direito para terminar com a própria vida”24. Foi dessa forma que esta 

prática foi realizada pelos Nazistas. 

Em sendo assim, pode-se perceber que a prática da eutanásia foi e vem 

sendo utilizada por diferentes culturas, como os gregos, romanos, germanos, sul-

americanos, indianos, celtas, eslovenos, entre outros25. 

Muitos países discutiram a possibilidade de legalização da eutanásia em seus 

ordenamentos, masfoina Holanda e, logo em seguida na Bélgica, onde o tema foi 

devidamente recepcionado pelo sistema legal, sendo admitida se executada por 

médicos desde 2002, bem como também a prática do suicídio assistido. Cabe 

destacar que na Holanda, desde 2005, se realiza, outrossim, a chamada sedação 

paliativa, prática na qual os médicos deverão induzir o coma e, posteriormente, 

retirar a hidratação e nutrição do paciente, desde que este tenha expectativa de vida 

inferior a duas semanas26. 

Analogicamente ao proposto anteriormente, acontece nos estados 

americanos do Oregon, Washington e Vermont, os quais aprovaram leis que autorizam 

a prática do suicídio assistido em pacientes terminais. Em Montana e no Novo México, 

o mesmo tem sido realizado por meio de decisões judiciais27. 

Suíça e Alemanha não permitem a eutanásia em si, mas permitem o suicídio 

assistido, “desde que o paciente não tenha ajuda de terceiros no momento da morte”.  

No Uruguai, desde 1934, os juízes podem isentar quem comete o que é 

conhecido como “homicídio piedoso”, mas criminaliza o suicídio assistido. A Colômbia, 

desde 1997, tem adotado o mesmo procedimento desde que exista “consentimento 

prévio e inequívoco” do paciente em estado terminal, mas legalmente falando, o ato 

continua sendo crime28.  

Por fim, cabe acrescentar que em milhares de países a prática sofre redução 

de pena, e em outros, como na França e na Noruega, ocorre isenção de pena.  

 

 

                                            
24 GOLDIM, José Roberto. Breve histórico da Eutanásia . op. cit. 
25 BIZATTO, José Ildefonso. op. cit. p. 56. 
26Ao menos 5 países permitem suicídio assistido ou eutanásia; veja quais são. In SiteG1 – Ciência e Saúde ,  de 
03/11/2014, Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/11/ao-menos-5-paises-
permitem-suicidio-assistido-ou-eutanasia-veja-quais-sao.htmlacesso em  25/05/2016  
27Ibidem. 
28Ao menos 5 países permitem suicídio assistido ou eutanásia; veja quais são. In SiteG1 – Ciência e Saúde ,  de 
03/11/2014, Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/11/ao-menos-5-paises-
permitem-suicidio-assistido-ou-eutanasia-veja-quais-sao.htmlacesso em  25/05/2016.  
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2.3. EUTANÁSIA NO BRASIL 

 

 

Para o historiador Von Martins, consoante uma das citações de Lameira 

Bittencourt, no Brasil existia tribos as quais deixavam à morte seus idosos, 

mormente aqueles que já não mais frequentavam as festas e as caças. Estas tribos 

indígenas acreditam que a vida era poder participar de festas, caças, pescas, e os 

que eram tolhidos de tais ações não teriam mais razão para viver.29 

Neste diapasão, a morte seria uma benção, pois viver sem poder fazer as 

atividades festivas implicaria em uma espécie de morte presumida para o indígena 

integrante da tribo. Nos tempos do Brasil colônia, a tuberculose foi causa da prática 

da eutanásia, porque naquela época não havia cura para esta doença e os enfermos 

imploravam pela morte, uma vez que a dor que sentiam era desumana e 

insustentável. 

Hodiernamente, ainda há casos de eutanásia, mas não são expostos para 

não incentivar a prática, pois a lei penal brasileira pune quem auxilia a eutanásia, 

mas este tem a pena mitigada, isto é, qualifica-se como crime de homicídio 

privilegiado (art. 121, § 1º Código Penal). Há quem afirme que médicos ao assistirem 

a agonia de pacientes em estado de sofrimento imenso são provocados a praticar tal 

ato30. 

O Código Penal brasileiro, que data de 1940, tipifica como crime quem instiga, 

induz ou auxilia o suicídio, em seu artigo 122 ou quem comete homicídio 

privilegiado, no artigo 121, §1º.31 Contudo, há no anteprojeto do CP, o qual vem 

sendo discutido, tipificação para a Eutanásia com uma pena menor do que a já 

existente para o homicídio citado, tendo ainda a possibilidade de deixar de aplicar a 

pena para parentes, pessoas que tenham relação de afeto com doente em estado 

terminal que tenha sua vida abreviada. O mesmo se aplicaria ao profissional de 

saúde que agir autorizado pela família. Ou seja, seria uma forma de perdão judicial 

que o juiz poderia aplicar no caso concreto.32 

                                            
29 BIZATTO, José Ildefonso. op. cit. p. 56. 
30SILVA, Sônia Maria Teixeira da. Disponível em: www. jus.com.br Acesso 04/06/2016 
31 FRANÇA, Genival Veloso de. Eutanásia. In Revista Residência Médica , Vol. 13, nº 4, São Paulo, 
Junho de 1984, pág 32. 
32Proposta para novo Código Penal diminui pena para aborto e eutanásia. In Site G1 – Jornal Nacional,  de 26/07/12, 
Disponível em:http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/07/proposta-para-novo-codigo-penal-diminui-pena-para-
aborto-e-eutanasia.html. Acesso em  25/05/2016  
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3 ASPECTOS BIOÉTICOS ACERCA DA EUTANÁSIA 

 

 

3.1 PRINCÍPIOS BIOÉTICOS 

 

 

O termo, Bioética, tem sido amplamente usado, nos últimos vinte anos, para 

descrever a investigação e estudo das diversas formas e apontamentos realizados 

no campo das ciências da saúde e da vida, em especial analisando os avanços da 

Medicina, bem como também da sua influência sobre a sociedade e o meio 

ambiente. Segundo Heloisa Helena Barbosa, foi Van R Potter, oncologista 

estadunidense, um dos pioneiros na utilização da terminologia posto que em seu 

artigo intitulado The science of survival e, também em sua obra Bioethics, brigde to 

the future (Bioética, ponte para o futuro), de 1971, se referiu a ela como “uma nova 

disciplina que deveria permitir a passagem para uma melhor qualidade de vida”.33 

Contudo, posteriormente, isto fora modificado, adquirindo a expressão um 

novo significado a fim de proporcionar nova dimensão à pesquisa acadêmica 

relacionada às ciências da vida, o que permitiu que, em menos de dez anos, 

passasse a ter existência como disciplina autônoma, além de terem sido criadas 

instituições específicas para seus estudos.34 

De certa forma, a Bioética está preocupada com questões que envolvem os 

valores humanos mais básicos e fundamentais, tais como os direitos à vida e à 

saúde, e à correção ou incorreção de certos desenvolvimentos nas instituições que 

                                            
33 BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios da Bioética e do Biodireito. In:Simpósio Princípios da 
Bioética e do Biodireito , 2000, Bioética – Revista publicada pelo Conselho Federal de Medicina, 
Brasília, v. 8, n. 2, p. 209 –  216, 2000, p. 209. 
34 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. ARMELIN, Priscila Kutne. Bioética e Direito: uma 
interseção pelo Biodireito. In Políticas Públicas e Bioética:  Estudos em Homenagem à professora 
Dra. Valéria Silva Galdino Cardin. (GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. GOMES, Luiz 
Geraldo do Carmo. ARMELIN, Priscila Kutne – Coord). p. 63-83, Maringá: Massoni, 2014, p. 70.  
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cuidam dessas áreas, os efeitos da tecnologia na vida, na medicina, na ação dos 

profissionais de saúde e, ainda, trava discussões sobre a responsabilidade da 

sociedade com relação à vida e à saúde de seus membros.  

Em sendo assim, ela aborda dilemas, como por exemplo, os relacionados 

com o início e o fim da vida humana, da eutanásia e dos cuidados paliativos, da 

fertilização in vitro, doaborto entre outros.35 Além disso, a Bioética tem um impacto 

em todos os níveis da comunidade humana, que partem desde questões locais até 

às grandes conferências internacionais sobre o Genoma Humano. Nesse sentido, 

Maria Helena Diniz apresenta acerca do tema: 

 
 

A bioética seria então uma nova disciplina que recorreria às ciências 
biológicas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, 
permitindo a participação do homem na evolução biológica e 
preservando a harmonia universal. Seria a ciência que garantiria a 
sobrevivência na Terra, que está em perigo, em virtude de um 
descontrolado desconhecimento da tecnologia industrial, do uso 
indiscriminado de agrotóxicos, de animais em pesquisas ou 
experiências biológicas e da sempre crescente poluição aquática, 
atmosférica e sonora.36 

 
 

Trata-se, portanto, de um ramo da “ética aplicada”37 e requer a experiência 

de pessoas que trabalham em uma ampla faixa de disciplinas, que incluem: o direito, 

a filosofia, a teologia, a medicina, as ciências humanas, a área da enfermagem e 

das ciências sociais. Diante do exposto, Heloisa Helena Barbosa aduz acerca da 

bioética que esta, “em sua concepção alargada passou a designar os problemas 

éticos gerados pelos avanços nas ciências biológicas e médicas”38, buscando, dessa 

                                            
35 De acordo com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), em 2002, os Cuidados 
Paliativos foram definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma abordagem ou 
tratamento que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que 
ameacem a continuidade da vida. Dizem respeito, portanto, os cuidados assistenciais oferecidos para 
todo paciente que tenha uma doença fora de possibilidades de cura (que ameace a vida) visando 
melhor qualidade de vida através da prevenção e alivio do sofrimento imposto pela doença. O texto 
completo está disponível em: <http://www.paliativo.org.br/ancp.php?p=oqueecuidados>. Acesso em: 
02 ago 2016 
36DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito . 2.ed. aum. e atual. de acordo com o novo 
Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-01-2002). São Paulo: Saraiva, 2002. p. 09. 
37CLOTET, Joaquim. Bioética como Ética Aplicada e Genética. In Revista Bioética, Conselho 
Federal de Medicina. V. 5, n. 2. Disponível em: 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/381/481 acesso em 09/09/2016. 
38 BARBOZA, Heloisa Helena. op. cit., p. 209. 
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forma, “sistematizar o tratamento das diversas questões surgidas acerca da vida 

humana e tudo o que a cerca”.39 

Há uma gama de questões éticas difíceis que envolvem a todos: famílias, 

hospitais, governos e assim por diante. Valores fundamentais estão em jogo, como a 

vida humana, a dignidade dos idosos, cuidados de saúde, a integridade física e a 

capacidade de tomar decisões que normalmente seriam difíceis a qualquer um. 

A mais antiga subdisciplina da bioética é a ética médica, que tem como 

ponto de partida o Juramento de Hipócrates40 (aproximadamente 500 A.C.). Todavia, 

cumpre ressaltar que a ética médica não se limita ao juramento de Hipócrates, mas 

que se trata do marco que deu início à ética tomada como base de raciocínio e 

decisão na medicina ocidental. O Juramento de Hipócrates é uma compilação de 

textos antigos sobre o comportamento minimamente adequado aos médicos, bem 

como a relação entre médico e paciente. Ele também contém algumas regras éticas 

vinculativas de extrema importância, tais como o princípio bem conhecido da não-

maleficência (primum non nocere) e o princípio da beneficência (salus aegroti 

suprema lex). Além disso, há a confidencialidade entre o médico e o paciente e à 

proibição de exploração do paciente (incluindo a exploração sexual), regras 

importantes que ainda são válidas.41 

Outros elementos críticos do Juramento de Hipócrates, como a estrita 

proibição da eutanásia e do aborto parecem ser bastante discutíveis e levantam a 

questão importantíssima de como distinguir entre princípios valiosos e menos 

valiosos. Na bioética contemporânea, a eutanásia é – de modo geral – amplamente 

considerada como uma decisão autônoma primordial ao paciente, que deve ser 

respeitado.  

Cabe destacar que, a noção de que o médico é capaz de agir, mesmo contra 

a vontade do paciente, para o benefício deste, se trata de um modelo patriarcal entre 

a relação médico-paciente, a qual se originou nos tempos antigos. A competência do 

médico era demasiadamente grande para a maioria das pessoas, fazendo com que 

                                            
39 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. ARMELIN, Priscila Kutne. op cit p. 71. 
40 Juramento de Hipócrates. In CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado d e São 
Paulo . Disponível em: http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3 acesso em: 09/09/2016. 
41Juramento de Hipócrates.  Disponível em: <http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3>. 
Acesso em: 11 set 2016. 
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elas quase sempre respeitassem o conselho do médico, tomando como verdadeiro e 

absoluto.42 

De certa forma, percebe-se que a ética médica busca se preocupar com a 

questão ética geral que envolve se perguntar “o que se deve fazer" sob as mais 

diversas circunstâncias particulares do campo da medicina. A este respeito, a ética 

médica não é diferente da ética básica, porém ela é limitada à área da medicina e 

lida com o seu estado particular de coisas. Trata-se, para Fermin Roland Schramm e 

Marlene Braz, de uma “’ética prática’, que visa ‘dar conta’ dos conflitos e 

controvérsias morais implicados pelas práticas no âmbito das Ciências da Vida e da 

Saúde do ponto de vista de algum sistema de valores”.43 

Há uma série de questões tradicionais importantes na ética médica que 

ainda precisam ser resolvidas e debatidas. Elas incluem problemas que envolvem 

como considerar o ponto de partida, ou seja, o início e, também, o fim de vida, 

envolvendo nomeadamente o aborto, a eutanásia, e a limitação de tratamentos 

terapêuticos, a relação médico-paciente, a pesquisa com seres humanos (incluindo 

a ética em pesquisa e genética humana). Questões mais recentes incluem a tomada 

de decisão com relação à reprodução, o transplante de órgãos, a justa distribuição 

de recursos de saúde, o acesso aos cuidados médicos e aos sistemas de saúde 

pública a nível global. 44 

No século XX, mesmo não se limitando apenas a isso, a ética médica estava 

focada em duas questões principais: o conceito de personalidade e o princípio da 

autonomia, ou seja, o consentimento individual. O aumento da autonomia no 

contexto da relação médico-paciente pode ser visto como um movimento que vai à 

contramão ao paternalismo na área da saúde, isto é, bate de frente com a tomada 

de decisão unilateral por parte do profissional da saúde, levando em consideração a 

                                            
42Princípios bioéticos: a Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, Justiça e Equidade. In Centro 
de Bioética do Cremesp . Disponível em: 
<http://www.bioetica.org.br/?siteAcao=Publicacoes&acao=detalhes_capitulos&cod_capitulo=53&cod_
publicacao=6>. Acesso em: 02 ago 2016 
43SCHRAMM, Fermin Roland. BRAZ, Marlene. Introdução á bioética. Disponível em: 
<http://www.ghente.org/bioetica/>. Acesso em: 11 set 2016. 
44 JUNQUEIRA. Cilene Rennó. Bioética: conceito, fundamentação e princípios. In Especialização em 
Saúde da Família  – Modalidade à distância da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.  
Disponível em: <http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_bioetica/Aula01.pdf>. 
Acesso em 11 set 2016 
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vontade e a deliberação do paciente45. Ademais, além da autonomia, a Bioética se 

baseia ainda nos princípios da Justiça, Beneficência e Não Maleficência, os quais 

expressam as seguintes características: 

 
 

1) princípio da autonomia ou do respeito às pessoas por suas 
opiniões e escolhas, segundo valores e crenças pessoais; 
2) princípio da beneficência, o qual se traduz na obrigação de não 
causar dano e de estremar os benefícios e minimizar os riscos, 
envolvendo ações do tipo positivo como prevenir ou eliminar o dano 
e promover o bem; 
3) princípio da justiça (ou imparcialidade na distribuição dos riscos e 
dos benefícios), não podendo uma pessoa ser tratada de maneira 
distinta de outra, salvo se houver entre ambas alguma diferença 
relevante.  
(...) princípio da não-maleficência e, segundo o qual, não se deve 
causar mal a outro.46 

 
 
Os princípios citados foram propostos primeiro no denominado “Relatório 

Belmont”47, em 1978, de forma a orientar as pesquisas com seres humanos e, em 

1979, Beauchamps e Childress, em sua obra Principles of biomedical ethics, 

estenderam a utilização deles para a prática médica, ou seja, para todos aqueles 

que se ocupam da saúde das pessoas. Eles são tomados como base para o dia a 

dia dos médicos.48 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 LOCH, Jussara de Azambuja. Metodologia de análise de casos em bioética clínica In: Loch JA, 
Gauer GJC, Casado M. Bioética, interdisciplinaridade e prática clínica . p. 303-317. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2008; p. 316. 
46 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. ARMELIN, Priscila Kutne. op cit p. 75. 
47 A comissão que elaborou o Belmont Report, em 1978, foi denominada de National Commission for 
the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (NCPHSBBR). Uma das 
propostas consistia em elaborar documentos temáticos, abordando pequenos grupos vulneráveis ou 
situações peculiares de pesquisa, outra era a proposta de elaborar um documento abrangente e 
doutrinário. O relatório pode ser conferido na íntegra no seguinte endereço: 
<http://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html>. Acesso em 27 ago 2016. 
48LOCH, Jussara de Azambuja. Princípios da Bioética. In Kipper DJ. (editor) Uma Introdução à 
Bioética . Temas de Pediatria Nestlé, n.73, 2002. p. 12-19. Disponível em: 
www.pucrs.br/bioetica/cont/jussara/principios debioetica.doc Acesso em: 26/07/16. 
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3.2 AUTONOMIA 

 

 

O princípio da autonomia diz respeito à capacidade de uma pessoa de 

deliberar, fazer ou buscar aquilo que ela julga ser o melhor para si mesma. Para que 

ela possa exercer esta autodeterminação são necessárias duas condições 

fundamentais: a) capacidade para agir intencionalmente, havendo a presunção de 

compreensão, razão e deliberação para decidir coerentemente entre as alternativas 

que lhe são apresentadas; b) liberdade de vontade, no sentido de estar livre de 

quaisquer influências controladoras para esta tomada de posição. 49 

Já o respeito à Autonomia significa ter consciência deste direito da pessoa 

de possuir um projeto de vida próprio, de ter seus pontos de vista e opiniões, de 

fazer escolhas autônomas, de agir segundo seus valores e convicções. Respeitar a 

autonomia é, em última análise, preservar os direitos fundamentais do homem, 

aceitando o pluralismo ético-social que existe na atualidade. Este princípio está 

eticamente fundamentado na dignidade da pessoa humana.50 

Kant, em sua proposta ética, explicita que a dignidade das pessoas provém 

da condição de serem moralmente autônomas e que, por isso, merecem respeito. 

Busca argumentar, ainda, que é um dever moral tratar a pessoa como um fim em si 

mesma e, nunca apenas como um meio, sendo cada indivíduo autônomo para tomar 

suas próprias decisões. Sobre o termo autonomia, Leo Pessini argumenta o 

seguinte: 

 
 

O termo tem uma série de usos, de variadas “espessuras” e 
densidades. Um ponto de vista extremamente limitado equipara isso 
com libertarianismo absoluto – cada indivíduo deve ser livre para 
fazer o que lhe agrada, desde que não cause nenhum demonstrado 
dano direto a outrem. Um ponto de vista um pouco mais denso 
menciona os componentes nomos (leis) do termo e argumenta que 
valores particulares, planos de vida e decisões bem pensadas 
deveriam ser respeitados – respeito ao agente moral de 
autocontrole;51 

 
                                            
49 LOCH, Jussara de Azambuja. Princípios da Bioética. In Kipper DJ. (editor) Uma Introdução à 
Bioética . Temas de Pediatria Nestlé, n.73, 2002. p. 12-19. Disponível em: 
www.pucrs.br/bioetica/cont/jussara/principios debioetica.doc Acesso em: 26/07/16. 
50 Ibidem. 
51 PESSINI, Leo. Eutanásia:  Por que abreviar a vida? op. cit. p. 192 
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Dentro dessa perspectiva, Juliana Rui Gonçalves destaca que caberia à 

pessoa, “em virtude de sua emancipação como ser humano e sujeito de direitos, 

decidir sobre as intervenções terapêuticas que deseja sofrer”.52 Ainda sobre o 

princípio da autonomia, Leo Pessini argumenta o seguinte: 

 
 

O princípio da autonomia é o que agora está no centro: o direito de 
cada um à própria morte. As práticas eutanásicas de que temos 
notícia desde os albores da cultura ocidental, na Grécia antiga, até a 
época nazista, basearam-se sempre em motivos sociais, políticos, 
médicos, eugênicos etc., porém nunca levaram em conta a vontade 
dos pacientes. [...] Nesse sentido, a fase atual da polêmica sobre a 
eutanásia pode ser qualificada como da eutanásia autônoma, 
precisamente porque o que marca é o protagonismo do próprio 
enfermo e sua capacidade de decisão sobre seu destino final. A 
enfermidade e mesmo o morrer não ficam nas mãos dos 
profissionais da saúde – reduzido o paciente a algo como um menor 
de idade, alheio às decisões tomadas a seu respeito; o protagonismo 
do homem sobre sua vida se estende agora ao momento de sua 
enfermidade e sua morte. [...] a pergunta pela eutanásia hoje se 
formula de modo distinto do de qualquer outra época. O que nos 
preocupa diretamente não é se o Estado tem ou não o direito de 
eliminar os enfermos e deficientes, mas se existe a possibilidade 
ética de dar uma resposta positiva a quem deseja morrer e pede 
ajuda para tanto. Estamos na era dos direitos humanos e 
descobrimos que entre eles está o direito a decidir, dentro de certos 
limites, é claro, a respeito das intervenções que se realizam no 
próprio corpo, isto é, a respeito da saúde e da enfermidade. No 
âmbito da saúde e da enfermidade, o da clássica relação médico-
doente, hoje se chama de “direito ao consentimento informado”; e no 
âmbito da vida e da morte chama-se de “direito à própria morte”.53 
 

 

Na prática assistencial, é no respeito ao princípio de Autonomia que se 

baseia a aliança terapêutica entre o profissional de saúde e seu paciente com 

relação ao consentimento para a realização de diagnósticos, procedimentos e 

tratamentos. Este princípio obriga o profissional de saúde a dar ao paciente a mais 

completa informação possível, com o intuito de promover uma compreensão 

adequada do problema, condição essencial para que o paciente possa tomar uma 

decisão. Respeitar a autonomia significa, ainda, ajudar o paciente a superar seus 

sentimentos de dependência, equipando-o para hierarquizar seus valores e 

                                            
52 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. A Eutanásia Sob o Prisma Bioético e do Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana, op. cit, p. 538. 
53 PASSINI, Leo. Eutanásia:  Por que abreviar a vida? op. cit, p. 107-108 



23 

. 

preferências legítimas para que possa discutir as opções diagnósticas e 

terapêuticas.54 

Esta é, de maneira muito resumida, a essência do consentimento informado, 

resultado desta interação médico/paciente. O consentimento informado é uma 

decisão voluntária, verbal ou escrita, protagonizada por uma pessoa autônoma e 

capaz, tomada após um processo informativo, para a aceitação de um tratamento 

específico ou experimentação, consciente de seus riscos, benefícios e possíveis 

consequências. Não deve ser entendido, portanto, como um documento firmado por 

ambas as partes – o qual contempla muito mais o aspecto legalista do problema – 

mas sim como um processo de relacionamento onde o papel do profissional de 

saúde é o de indicar as opções, seus benefícios, seus riscos e custos, discuti-las 

com o paciente e ajudá-lo a escolher aquela que lhe é mais benéfica e que lhe trará 

menores riscos.55 

Existem algumas circunstâncias especiais que limitam a obtenção do 

consentimento informado: a) a incapacidade, tanto a das crianças e adolescentes 

como aquelas causadas em adultos, por diminuição da capacidade sensitiva ou da 

consciência, e nas patologias neurológicas e psiquiátricas severas; b) as situações 

de urgência, quando se necessita agir e não se pode obtê-lo; c) a obrigação legal de 

declaração das doenças de notificação compulsória; d) um risco grave para a saúde 

de outras pessoas, cuja identidade é conhecida, obriga o médico a informá-las 

mesmo que o paciente não autorize; e) quando o paciente recusa-se a ser informado 

e participar das decisões.56 

Essas deliberações devem ocorrer em consonância com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, ou melhor, esse princípio sempre é tomado como 

norteador ou ponto de partida no que se refere a qualquer que seja a decisão que 

precisa ser discutida, referindo-se ao ponto a ser analisado a seguir. 

 

 

 

 

                                            
54 LOCH, Jussara de Azambuja. Princípios da Bioética. In Kipper DJ. (editor) Uma Introdução à 
Bioética . Temas de Pediatria Nestlé, n.73, 2002. p. 12-19. Disponível em: 
www.pucrs.br/bioetica/cont/jussara/principios debioetica.doc Acesso em: 26/07/16. 
55 Ibidem. 
56Ibidem. 
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3.3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A BIOÉTICA 

 

 

A dignidade da pessoa humana está diretamente ligada ao contexto do 

debate a qual a bioética se insere. Aliás, podemos afirmar que esse princípio é 

tomado como fundamento jurídico da bioética. Para Alexandre de Morais a 

dignidade da pessoa humana pode ser considerada como: 

 
 

[...] um valor espiritual  e moral inerente a pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 
excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. O 
direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, entre outros, 
aparece como consequência imediata da consagração da dignidade 
da pessoa humana como fundamento da República Federativa do 
Brasil.57 

 
 
No contexto colocado por Alexandre de Morais, o princípio da dignidade da 

pessoa humana liga-se à esfera da bioética, na medida em que a preocupação da 

vida humana deixa de estar centrada na mera subsistência biológica e passa a estar 

reconhecida em toda a sua dignidade. Os princípios de respeito, conservação e 

inviolabilidade da vida devem se adequar à luz dos princípios bioéticos, que se 

pautam justamente pela integridade do indivíduo.58 

A Bioética, cujo objeto é a vida e a ética, passando por reflexões como a 

qualidade de “ser sujeito”, sua autonomia e de sua existência, é caracterizada como 

sendo uma ciência que busca, em suas raízes, aspetos fundamentais referentes à 

existência do ser humano, inclusive à validade da utilização de novas técnicas e de 

novos mecanismos a serem tomados em relação à vida e à morte, em atendimento 

ao funcionamento da sociedade e do direito, sem nunca perder de vista o 

cumprimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tendo em 

vista que este é um pressuposto para toda e qualquer análise bioética.59 

                                            
57MORAIS, Alexandre de. Direito constitucional . 16.ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 129. 
58 Ibidem. 
59Ibidem. 
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Em razão da dignidade intrínseca que possui, o ser humano deve ser 

respeitado em toda sua totalidade, e, como já colocamos anteriormente, é 

justamente a Bioética que estuda e se preocupa com essas questões, frente ao 

avanço das ciências, com o surgimento de novas tecnologias, a possibilidade de 

manipulação genética, pesquisas com seres humanos e assim por diante.  
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4 ASPECTOS JURÍDICOS 

 

 

4.1. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

Considerado um dos indispensáveis princípios ordenadores do direito 

brasileiro, a dignidade da pessoa humana é fundamental para o Estado Democrático 

de Direito e, por assim ser, está tipificado na figura do artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988, destacando-o como um dos fundamentos da 

formação do Estado: 

 
 
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: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana;60 

 
 

De acordo com Flávia Piovesan, ter o princípio da dignidade da pessoa 

humana como fundamento de constituição do Estado, corrobora a importância dos 

direitos fundamentais na proteção a pessoa humana e no fato de que estes 

“exercem uma função democratizadora”.61 E ainda destaca, em alusão aos 

ensinamentos de Jorge Miranda, que “a Constituição confere uma unidade de 

sentido, de valor e de concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais”62,  

a qual “repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que faz a 

pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado”. 

                                            
60 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm acesso em: 26/08/16. 
61 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Apud GONÇALVES, 
Juliana Rui Fernandes dos Reis. Direito à Vida e Direto a Viver Melhor : um conflito de direitos 
fundamentais. p. 52. 
62 Ibidem. 
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Nesse sentido, embora seja historicamente um conceito cristão63, a doutrina 

e a jurisprudência tem insistentemente procurado estabelecer uma definição clara e 

efetiva no que concerne ser a dignidade da pessoa humana, uma vez que, até os 

dias atuais, verifica-se, ainda que haja normativamente uma noção, dificuldades em 

saber no que consiste, de fato, a dignidade humana, eis que só após, saber-se-á 

utilizar mecanismos adequados para efetivá-la64. 

Porém, coroando os entendimentos já concretizados acerca do tema, tem-se 

um dos conceitos mais completos em que a dignidade da pessoa humana pode ser 

declarada como: 

 
 

A qualidade intrínseca e distintiva em cada ser humano e o que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais, que assegurem a pessoa tanto contra e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano como venham a lhe 
garantir condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
no destino da própria vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integrem 
a rede da vida.65 

 
 
Verifica-se, portanto, que o princípio supramencionado vai muito além do 

“ser da pessoa”, vez que representa e sustenta a base de todos os seres humanos 

que compõem a esfera social. Significa dizer que nenhum princípio é mais valioso 

que o da dignidade da pessoa humana, devido ao ser valor absoluto e por ser o 

norteador de todo o ordenamento jurídico.66 

Com efeito, frente ao que restou demonstrado no capítulo anterior deste 

trabalho no que tange a relação do princípio da dignidade da pessoa humana com a 

bioética, bem como a apresentação dos conceitos e entendimentos formados pela 

jurisprudência e doutrina neste subcapítulo, há de se compreender que o princípio 

da dignidade da pessoa humana, em permanente adequação e renovação em face 

da evolução social, é necessário para atender e garantir as necessidades mínimas 
                                            
63 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. São Paulo: 
Martins Fontes, 2016, p. 114.  
64 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição de 1988 . 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 46.  
65 Ibidem.  
66 BONAVIDES, Paulo. Apud SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição de 1988 . (Prefácio ao livro) 7. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009. 
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de todo ser humano, servindo como urgente alicerce do ordenamento jurídico 

preocupado em abordar temas que digam respeito à terminalidade da vivência e, 

principalmente, aspectos jurídicos que respeitam os tratamentos do bem mais 

precioso de todos os direitos, a saber: a vida.   

 

 

4.2.LEGISLAÇÃO PENAL 

 

 

A partir desse momento, analisar-se-á a importância que a legislação penal 

brasileira confere à eutanásia, preocupando-se, no fundo, com o direito fundamental 

à vida na qual se infere como premissa maior. 

Observa-se, desde já, que o legislador brasileiro preocupou-se mais em 

assegurar propriamente a inviolabilidade da vida humana, do que a proteção da 

dignidade, haja vista que o dispositivo legal que, doutrinaria e jurisprudencialmente 

trata da eutanásia, enquadra-a como crime de homicídio.  

Verifica-se que em uma retrospectiva histórica, o ordenamento jurídico, já 

em 1830, abordava a prática do Suicídio Assistido, consoante o artigo 196 do 

Código Criminal do Império do Brasil que tinha o seguinte teor: “Ajudar alguém a 

suicidar-se, ou fornecer-lhe meios para esse fim com conhecimento de causa. Pena  

de prisão por dois a seis anos”.67 

Importante notar que, já no referido código, o legislador entendeu por certo 

inserir a tipificação criminal da Eutanásia no capítulo contra a segurança e a vida da 

pessoa, para ser mais preciso, na seção que tratava de crimes concernentes ao 

homicídio, em que, embora não nominasse diretamente o termo Eutanásia, trazia 

menção do que, até hoje, considera-se crime de Eutanásia. 

Seguindo essa perspectiva, o Código Penal vigente, editado em 1940, 

resguardou disposições próximas ao anterior, conforme segue: 

 
 

Homicídio simples 
Art. 121. Matar alguém: 
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
Caso de diminuição de pena 

                                            
67 BRASIL. Código Criminal do Império do Brasil de 16 de dezem bro de 1830 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em: 26 set. 2016.  
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 § 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. 
 
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe 
auxílio paraque o faça: 
Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio se 
consumou, oureclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se da tentativa de 
suicídio resulta lesãocorporal de natureza grave.68 

 
 
Conforme o disposto vê-se que o Código Penal brasileiro considera crime o 

induzimento, instigação ou auxílio no suicídio, chamado, segundo Cabette69, de 

“suicídio assistido”. Ademais, o autor segue no sentido de dizer que embora o 

suicídio assistido aproxime-se da eutanásia, não há como considerá-los sinônimos, 

pois: 

 
 

Na eutanásia, o médico age ou omite-se. Dessa ação ou omissão 
surge, diretamente, a morte. No suicídio assistido, a morte não 
depende diretamente da ação de terceiro. Ela é consequência de 
uma ação do próprio paciente, que pode ter sido orientado, auxiliado 
ou apenas observado por terceiro.70 

 
 
A prática da eutanásia corresponde, então, diretamente ao crime de homicídio 

e/ou suicídio tipificado na legislação penal, ambos por serem crimes contra a vida da 

pessoa. Nesse entendimento, é nítida a influência cristã no que concerne a vida do 

ser humano, uma vez que a prega como sendo dada por Deus e, portanto, repudiaa 

conduta de matar. Ainda, importante não só para os pilares morais, éticos e 

religiosos, mas, também, à política criminal no sentido de que diminuir a proteção da 

vida humana, acabaria por influenciar o crescimento desregrado de ações contra o 

maior bem tutelado pelo ordenamento jurídico, que é a vida.71 

                                            
68 BRASIL. Código Penal. DECRETO-LEI N o 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 26 set. 2016 
69 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Eutanásia e ortonásia: comentários à Resolução 1.80 5/06 
CFM Aspectos Éticos e Jurídicos.  Juruá: Curitiba, 2013. p. 20. 
70 RIBEIRO, Diaulas Costa. Apud,CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Id.  
71 FLORENÇO, Elis Regina de Oliveira; CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídico-Penais da 
Eutanásia. In Anais Eletrônico da VII Mostra Interna de Trabalhos  de Iniciação Científica 
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá . Maringá – Paraná, 2014, p. 10. Disponível em: 
<http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/mostras/sete_mostra/elis_regina_oliveira_florenco.pdf>. 
Acesso em: 03 out. 2016. 
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Verifica-se, logo, que as normas pátrias tutelam em sua plenitude o direito 

indisponível, irrenunciável e inalienável da vida, não podendo o ser humano dispor 

deste direito, razão pela qual proíbe-se a prática da eutanásia, mas que, ao mesmo 

tempo, possibilita o homicídio piedoso previsto no  §1º do art. 121 do Código Penal, 

que determina, caso o crime seja impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação 

da vítima, a redução da pena de um sexto a um terço, cuja pena prevista é de 

reclusão, de seis a vinte anos.72 

Observa-se que o disposto acima configura, então, um dos motivos que 

proporcionam a diminuição da pena, tendo em vista ser uma situação na qual o 

homicídio corresponderá à compaixão ante ao inevitável sofrimento da vítima, à luz 

do previsto no item 39 da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, 

poderia ser analisado a questão da eutanásia73, entendendo-se esta conduta como 

conduta típica, antijurídica e culpável.74 Neste sentido, o item 39 sugerido diz que:  

 
 

Por “motivo de relevante valor social ou moral”, o projeto entende 
significar o motivo que, em si mesmo, é aprovado pela moral prática, 
como, por exemplo, a compaixão ante o irremediável sofrimento da 
vítima (caso do homicídio eutanásico), a indignação contra um traidor 
da pátria etc.75 

 
 
Nesse diapasão, deve-se ter a frente que o tipo objetivo do homicídio 

eutanásico é o comportamento de quem dá causa à morte de outrem, um ato que 

visa diminuir o tempo de vida de outra pessoa. O sujeito passivo pode ser qualquer 

ser humano vivo, mas, em sua maioria, são pacientes em estado de coma ou 

vegetativo persistente, enfermos em fase terminal ou doentes incuráveis.76 

Nesse sentido, homicídio eutanásico se forma a partir da configuração de três 

elementos essenciais, sendo eles: “estado de enfermidade terminal incurável do 

                                            
72 Ibid, p. 2.  
73 BRASIL. Exposição de motivos da parte especial do Código Pe nal.  Decreto-lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940.  Disponível em: 
<http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmecp_parte_especial.pdf>. Acesso em: 
03 out. 2016.  
74 BUZAGLO, Samuel Auday. Eutanásia. Carta Mensal.  Rio de Janeiro, v. 52, nº 615, junho 2006. p. 
14. 
75 BRASIL. Exposição de motivos da parte especial do Código Pe nal.  Decreto-lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940.  op. cit. item 39. 
76 BOMFIM, Luane Rodrigues. Eutanásia: questões éticas e jurídico-penais releva ntes.  Revista do 
CEPEJ. Salvador, nº 11, jul/dez 2009. p. 309. 
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enfermo ou situação de invalidez irreversível; o motivo piedoso que leva o agente a 

cometer o delito e o consentimento validamente prestado pelo enfermo”.77 

Entretanto, não há nenhuma previsão legal que assegurem direitos nos casos em 

que a pessoa esteja em situação de enfermidade terminal incurável e o 

consentimento do ofendido (vítima) e, embora haja uma dedicação doutrinária a 

tratar desse estado em específico, por não haver uma lei prevendo, os problemas na 

prática da eutanásia são cada vez maiores.  

Não obstante os entendimentos supra, alguns doutrinadores pensam em um 

tratamento jurídico diferenciado para os casos de eutanásia. Marcello Ovídio Lopes 

Guimarães enfatiza que: 

 
 

Existe ainda, por evidência, de tempos em tempos, com mais ou 
menos força, quem defenda a aplicação de excludentes ou 
dirimentes para os casos de eutanásia. A fórmula da excludente de 
tipicidade foi defendida, dentre outros argumentos, porque ausente o 
dolo homicida propriamente dito. Também houve posicionamento 
que enxergava, na hipótese, uma causa excludente de ilicitude, ou 
então, uma situação em que estivesse excluída a culpabilidade, ou 
ainda uma circunstância de isenção de pena, chegando-se às 
escusas absolutórias, à graça ou ao perdão judicial.78 
 
 

Assim, considerando a rigor os dispositivos legais que tratam do tema, 

constata-se que apenas a culpabilidade do agente que se atenua é que reflete na 

pena a ele imposta, não levando em consideração a disposição de vontade do 

doente/ofendido em querer estar vivo ou não, pois seu consentimento é inválido, já 

que o Estado não protege a vida somente individual, mas de um todo social. Ora, 

excêntrico não levar em conta o consentimento daquele que mais sente e sofre.79 

Ainda que haja uma proteção destinada pelo Estado à vida do ser humano, 

por não haver uma legalização típica da eutanásia no ordenamento jurídico penal, 

compreende-se que o direito à vida passa a ser mitigado, pois, com base nos 

elementos essenciais para sua prática eutanásica, a dignidade da pessoa humana 

vai de encontro com o sofrimento físico e psíquico insuportável do paciente, por uma 

série de acontecimentos que o fazem chegar ao extremo. Por essa razão, denota-se 

que a prática da eutanásia deve urgentemente ter uma regulamentação penal, uma 

                                            
77 FLORENÇO, Elis Regina de Oliveira; CARVALHO, Gisele Mendes de. op. cit. p. 2-3. 
78 GUIMARÃES, Marcello Ovidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais . Leme: J.H. 
Mizuno, 2011. p. 225 
79 FLORENÇO, Elis Regina de Oliveira; CARVALHO, Gisele Mendes de. op. cit. p. 3. 
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vez que só assim tornar-se-á possível verificar quando, de fato, houve o 

consentimento da vítima, de sua família, da equipe médica, seus motivos e, por 

derradeiro, o enquadramento em uma tipificação criminal.80 

Há, portanto, uma linha tênue entre a prática e a teoria, vez que embora seja 

configurada homicídio, por vezes com a possibilidade de redução da pena, por não 

haver uma concreta ordem legal que resguarde o que se caracteriza, ou não, crime 

de eutanásia, os fins da sociedade podem ser invertidos sem a observância do 

consentimento ou recusa, de forma livre, voluntária e esclarecida, dos serviços de 

saúde, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos que serão realizados.81 

Por essa razão, doutrinadores como Deivid Junior Diniz debruçaram-se a 

encontrar alguns pré-requisitos básicos que poderiam ser utilizados para servir como 

fundamento à possível regulamentação da eutanásia no ordenamento jurídico 

brasileiro, sugerindo: 

 
 

Ocorrência de decisão voluntária e consciente de paciente com 
informações precisas sobre seu estado, que a solicitação seja 
ponderada por um indivíduo com lúcida compreensão de sua 
condição, o desejo pela morte deve perdurar por determinado tempo, 
deve existir um sofrimento físico ou mental considerado insuportável, 
o diagnóstico da enfermidade precisa indicar sua incurabilidade e 
que haja parecer por parte de uma junta tríplice, formada por dois 
médicos especialistas na patologia e um psicólogo.82 
 
 

O que o autor enfatiza, no fundo, é a observância ao princípio da dignidade 

da pessoa humana que, como descrito em linhas anteriores, é a premissa 

fundamental do ordenamento jurídico brasileiro e, por derradeiro, do direito à vida. 

Porém, a discussão acerca do tema vem sendo feita pela minoria doutrinária e 

legislativa, uma vez que a maioria dos estudiosos dedica-se a elaborar conteúdos 

referentes à ortotanásia e, enquanto isso, trata da eutanásia como sendo algo 

excepcional, quando por certo não é. 

 

 

 

                                            
80 FLORENÇO, Elis Regina de Oliveira; CARVALHO, Gisele Mendes de. op. cit. p. 4. 
81 NERY, Daniel Christianni. Matar ou morrer? Aborto e eutanásia. 2006, p. 21. Disponível em: 
<http://www.revistaautor.com.br/index.php?option=com_conten&task=view&id=388&Itemid=44>. 
Acesso em: 03 out. 2016. 
82 DINIZ, Deivid Junior. Eutanásia.  2003. op cit., p. 65. 
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4.3.A EUTANÁSIA EM OUTROS PAÍSES 

 

 

A análise doutrinária sobre a temática da eutanásia há tempos vem sendo 

discutida e, hodiernamente, não há nenhum tipo de diferença, tendo em vista que, 

apesar de haverem muitos livros e artigos acerca desta discussão que envolve 

pessoas dos mais diversos campos da ciência, não há qualquer possibilidade de se 

pacificar o assunto, existindo assim, tanto opiniões favoráveis quanto contrárias a 

sua ação.  

No que se refere a sua prática e finalidade, aconteceram revoluções 

conceituais e morais com o passar do tempo e, contemporaneamente, a Eutanásia 

tem sido mais aceita em vários países que já a permitem nas suas mais diferentes 

formas, ocorrendo estas mudanças, especialmente, em função do fato de que todas 

as pessoas estão sujeitas a enfermidades incuráveis não interessando assim, 

costume, etnia ou cultura.  

Nos termos do filosofo Hans Jonas “é preciso, antes de tudo, proteger a 

vulnerabilidade da humanidade e ao dever de viver, acrescer e direito de morrer”. 

Nos tempos hodiernos, a Eutanásia tem tido uma extensão mundial, em todos os 

sentidos em se tratando da expansão do assunto e sua prática.83 

É notório que a vida é um bem jurídico, assim, o conceito de vida não pode 

limitar-se simplesmente à mecanicidade dos movimentos respiratórios e cardíacos. 

Deve-se compreendê-la atrelada a valores de cunho eminentemente subjetivos 

como liberdade, qualidade e dignidade.84 

Quando analisados os países que admitem a impunidade da eutanásia, 

conclui-se que o assunto ainda é pouco abordado, vez que, na América Latina, por 

exemplo, apenas as legislações do Peru, Uruguai e Colômbia mencionam a hipótese 

do perdão judicial para homicídio eutanásico.85 

De acordo com Cabette, na Holanda, com a aprovação da “Lei relativa à 

Eutanásia e ao Suicídio Assistido” em 28 de novembro do ano de 2000, passou-se a 

                                            
83 JONAS, Hans. Técnica, Medicina e Ética: sobre a prática do princípio da responsabilidade. Apud 
BARROS, Flávio Augusto M. Crimes contra a Pessoa. Saraiva: Rio de Janeiro, 1997, p. 103. 
84NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 1994. 
85 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Eutanásia e Ortotanásia: comentários à Resolução 1.805/06 
CFM Aspectos Éticos e Jurídicos. op. cit., p. 20. 
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instituir a legalidade da eutanásia, tratando minuciosamente do tema.86 Nesse 

sentido, segundo Ricardo Barbosa Alves, a lei holandesa estabeleceu que: 

 
 

A eutanásia só é aplicável a doentes adultos, acometidos por 
enfermidades incuráveis e que solicitarem, voluntariamente, a própria 
morte. Ao médico é imposto o dever de informação ao paciente 
quanto à evolução da doença, bem como a conclusão da inexistência 
de alguma opção médica alternativa. Também é exigida a opinião de 
um outro médico diverso daquele envolvido no tratamento do 
doente.87 
 
 

Observa-se, de pronto, que a lei holandesa preocupa-se em assegurar o 

consentimento/vontade da vítima para que seja ou não praticada a eutanásia, 

diferente do que atenua a legislação brasileira, eis que, como visto em linhas 

anteriores, nada fala acerca da manifestação do doente. 

Ademais, a Bélgica, em maio de 2002, depois de uma intensa discussão 

com cristãos e leigos, aprovou a lei que tem como escopo tirar a eutanásia da 

clandestinidade. De acordo com o pronunciamento de Jacqueline Herrermans, 

presidente da Associação pelo Direito de Morrer com Dignidade (ADME), na Bélgica: 

 
 

A lei foi positiva porque permitiu grandes mudanças nas relações 
entre pacientes e médicos. Vários tabus sobre o fim da vida puderam 
ser levantados [...]. Também permitiu às famílias preparar-se melhor 
e aceitar a morte de seus próximos. Vimos que fazem rituais, como 
as cerimônias de despedida ou da última ceia.88 

 
 
A lei penal portuguesa trabalha o tema quando, em seu artigo 134, do 

homicídio a pedido da vítima, permitindo que tal ato seja apenado com pena de 

prisão de até três anos, punindo, nesse caso apenas quando está é praticada com a 

intenção de matar a pessoa que a requer, sendo a mesma pena de incitação ou 

auxílio ao suicídio. De acordo com a jurista Inês Godinho, um ato realizado por uma 

pessoa ou um profissional de saúde no sentido de tirar a vida de alguém que assim 

                                            
86 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Eutanásia e Ortotanásia: comentários à Resolução 1.805/06 
CFM Aspectos Éticos e Jurídicos. op. cit., p. 20. 
87 ALVES, Ricardo Barbosa. Eutanásia, bioética e vidas sucessivas.  Sorocaba: Brazilian Books, 
2001, p. 45. 
88 Matéria publicada no site da revista Veja em março de 2012. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/brasil/legalizacao-da-eutanasia-faz-dez-anos-na-holanda-e-na-belgica/>. 
Acesso em: 03 out. 2016. 
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o requer seria punível dessa forma. Contudo, a mesma autora afirma que não 

haveria na justiça portuguesa um caso que já tenha sido apenado por força desta 

tipificação, esclarecendo que,em sua opinião, isso ocorreria porque o tema é “uma 

matéria muito cinzenta”.89 Mas lá é plenamente aceito os casos de ortotanásia. 

Também na Itália, o ordenamento jurídico penal delimita os requisitos 

específicos para a validade do consentimento e, por consequência, a legalidade da 

prática eutanásica, quais sejam: “vítima maior de 18 anos, mentalmente sã, 

consciente (não podendo estar narcotizada, bêbada etc.), não obtido mediante 

violência, ameaça ou fraude”90, entendimento que foi adotado, embora não por uma 

legislação específica, aos países da Alemanha e da Suíça. 

Nota-se, mais uma vez, o especial tratamento das legislações penais 

estrangeiras acerca do consentimento da vítima, diferente, como supra-aludido, do 

Brasil. 

Na Espanha, o legislador ocupou-se em assegurar como crime a 

participação em suicídio, mas previu que, em havendo o inequívoco pedido da vítima 

em morrer, reduzir-se-ia a pena do autor que o ajudou.91 Ainda, em março de 2011, 

o governo espanhol decidiu por regulamentar as situações em que o paciente tem o 

direito de se recusar a realizar determinado tratamento.92 

O que se percebe, de maneira similar, são ordenamentos jurídicos 

preocupados em atender, até certo ponto, a vontade das vítimas doentes, maiores 

de 18 anos que, devido à complexidade do tratamento e o sofrimento extremo, 

possam vir a se encontrar desenganadas e, ainda, tratando-se de forma livre as 

situações de ortotanásia quando as terapias já se mostram inúteis, pelo fato de não 

haver qualquer possibilidade de melhora, resguardando a autorização da eutanásia.  

Há de se verificar, portanto, a complexidade das legislações que reprovam 

totalmente qualquer prática eutanásica e equiparam o sujeito infrator como um 

homicida comum, passando pela possibilidade de atenuantes que diminuem a pena, 

                                            
89Só há uma forma de eutanásia que é crime. In Site Observador . 06/03/16. Disponível em: 
http://observador.pt/2016/03/06/so-ha-forma-eutanasia-crime/ acesso em 11/10/16. 
90 ALVES, Ricardo Barbosa. op. cit. p. 48. 
91 Ibid,p. 49.  
92Projeto de lei espanhol garante 'morte digna' para pacientes terminais. In Site G1 Ciência e Saúde.  19/11/10. 
Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/11/projeto-de-lei-espanhol-garante-morte-digna-para-
pacientes-terminais.html acesso em: 03 out. 2016. 
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até chegar na exclusão total da punibilidade ou da ilicitude por não configurar tipo 

penal.93 

Assevera-se, no entanto, o problema eminente da falta de explicitude da 

legislação brasileira, que dá margem as discussões doutrinárias e jurisprudenciais 

capazes de estabelecer critérios que privilegiem determinadas situações e, por ser 

um conteúdo aberto, podem, eventualmente, serem encaixadas a depender do caso 

concreto e da relevância moral deste, o que causaria uma insegurança jurídica e 

social.94 

 

 

4.4.APLICABILIDADE NO BRASIL 

 

 

Como pode se verificar no transcrever do último capítulo, a legislação penal 

brasileira não especifica detalhadamente a eutanásia, todavia, é contra sua prática e 

a caracteriza como crime, à luz de alguns dispositivos que abordam o tema, como se 

demonstrará a seguir. De acordo com D’Urso, a legislação hoje existente trata como 

crime a eutanásia punindo-a de várias formas:  

 
 

Hoje, no Brasil a eutanásia é crime, podendo caracterizar o ilícito 
penal de várias formas, vejamos uma delas; caso um terceiro, 
médico ou familiar do doente terminal lhe dê a morte, estaremos 
diante do homicídio, que, eventualmente teria tratamento penal 
privilegiado, atenuando-se a pena, pelo relevante valor moral que 
motivou o agente, assim o juiz poderia reduzir a pena de um sexto a 
um terço.Esse homicídio, mesmo privilegiado, não leva em conta, se 
houve ou não consentimento da vítima para descaracterizar o crime, 
aliás, mesmo em havendo tal consentimento, se haveria de 
desconfiar sobre sua lucidez e independência para decidir sobre a 
própria vida.(...) 
Outra forma de crime eutanásico é quando o terceiro auxilia o próprio 
doente para que este se lhe dê a própria morte. Trata-se da 
modalidade criminosa do auxílio ao suicídio, pois pune-se alguém 
que estimulando, induzindo ou auxiliando, colabora para que o 
doente se mate. Neste exemplo, as formas de colaboração são as 
mais diversas, desde o fornecimento de uma arma, até a colocação 
de equipamentos vitais, ao alcance do doente, que ao desligá-lo vem 
a falecer. A instigação e o induzimento, embora de prova difícil, 
poderá ser determinante para que a eutanásia se consume. 

                                            
93 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. op. cit. p. 44. 
94 Ibid, p. 45. 
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Assim, a única forma que a legislação atual brasileira não pune, é 
quando o doente, absolutamente sozinho se mata, por iniciativa e 
vontade própria, neste caso, nem mesmo a tentativa pode ser 
punida, uma vez que se o agente quer se dar a pana máxima, de 
nada adiantaria lhe atribuir uma punição para que não reitere nessa 
conduta. Seria absurdo se pensar contrariamente. No mundo todo 
existem gigantescas resistências à aprovação de lei que autorize a 
eutanásia, isto porque os interesses mundanos que poderiam estar 
revestidos de piedade, teriam um verdadeiro salvo conduto, para que 
o agente cometesse o crime e fosse perdoado, talvez até 
parabenizado por sua piedade extrema.95 
 

 
Em cumprimento à portaria 1.265 de 16 de dezembro do ano de 1997, a 

comissão de juristas brasileiros elaborou um anteprojeto de Código Penal, cujo texto 

foi publicado em 1998 pelo mesmo órgão, em que abordou a questão da ortotanásia 

de forma mais minuciosa, possibilitando “a exclusão da ilicitude” desta, conforme § 

4º do artigo 121.96 No referido anteprojeto, a eutanásia encontra-se prevista no § 3º 

do mesmo artigo, incluindo-a como uma forma de homicídio privilegiado, porém, 

assevera-se, trata-se de um anteprojeto. 

 
 

 Art. 121, § 3.º: Se o autor do crime é cônjuge, companheiro, 
ascendente, descendente, irmão ou pessoa ligada por estreitos laços 
de afeição à vítima, e agiu por compaixão, a pedido desta, imputável 
e maior de dezoito anos, para abreviar-lhe sofrimento físico 
insuportável, em razão de doença grave e em estado terminal, 
devidamente diagnosticados: 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos 

§ 4.º: Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por 
meio artificial, se previamente atestada por dois médicos a morte 
como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do 
paciente ou, em sua impossibilidade, de cônjuge, companheiro, 
ascendente, descendente ou irmão. 97 

 
 
Acerca do tema, o jurista Luiz Flávio Borges D’Urso comenta: 

                                            
95 D’URSO. Luíz Flávio Borges. A Eutanásia no Brasil. In Âmbito Jurídico.com.br . 12/10/16. 
Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sta_artig
os_leitura&artigo_id=5440 acesso em 12/10/16 
96 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. op. cit. p. 45. 
97 MARCÃO, Renato. Eutanásia e ortotanásia no anteprojeto de Código Penal brasileiro.  In Direito Net.  27/05/05.  
Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1997/Eutanasia-e-ortotanasia-no-
anteprojeto-de-Codigo-Penal-brasileiro>. Acesso em: 03 out. 2016. 
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Estes dispositivos revelam que a tendência da comissão é manter 
criminalizada a eutanásia, excetuando quando o agente deixar de 
manter a vida de alguém por meio artificial, ou seja, ligado à 
aparelhos, desde que previamente atestada por dois médicos a 
morte como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento 
do paciente ou, de parentes.98 
 
 

Ocorre, todavia, que por força dessa falta de regulamentação específica no 

ordenamento jurídico brasileiro acerca do assunto, as práticas apontam para uma 

situação bem diferente, abarcando aspectos médicos, sociológicos, antropológicos, 

além de religiosos, quando se trata de definir a eutanásia.  

Por esse motivo, ou seja, em decorrência da falta de legislação específica 

sobre o tema, aplicando-se, assim, de forma subsidiária os dispositivos apregoados 

no Código Penal a depender de caso a caso (que não necessariamente tratam com 

o nomen juris eutanásia), o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou a 

Resolução nº 1.995/2012 que veio como ratificação da Resolução nº 1805/2006 do 

CFM, e dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Já início da 

resolução, o CFM decidiu por responder as vicissitudes do tema, conforme segue: 

 
 

CONSIDERANDO a necessidade, bem como a inexistência de 
regulamentação sobre diretivas antecipadas de vontade do paciente 
no contexto da ética médica brasileira; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a conduta do médico 
em face das mesmas;  
CONSIDERANDO a atual relevância da questão da autonomia do 
paciente no contexto da relação médico-paciente, bem como sua 
interface com as diretivas antecipadas de vontade; 
CONSIDERANDO que, na prática profissional, os médicos podem 
defrontar-se com esta situação de ordem ética ainda não prevista 
nos atuais dispositivos éticos nacionais;  
CONSIDERANDO que os novos recursos tecnológicos permitem a 
adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do 
paciente em estado terminal, sem trazer benefícios, e que essas 
medidas podem ter sido antecipadamente rejeitadas pelo mesmo. [...] 
RESOLVE: 
Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de 
desejos, prévia eexpressamente manifestados pelo paciente, sobre 
cuidados e tratamentos que quer, ounão, receber no momento em 

                                            
98 D’URSO. Luíz Flávio Borges. A Eutanásia no Brasil. In Âmbito Jurídico.com.br . 12/10/16. 
Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revi%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sta_artig
os_leitura&artigo_id=5440 acesso em 12/10/16 
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que estiver incapacitado de expressar, livre eautonomamente, sua 
vontade.99 

 
 
O escopo da resolução supra é, de forma geral, na esfera de atuação moral 

e ética da medicina, estabelecer critérios básicos que cuidem em atender as 

diretivas antecipadas de vontade do paciente no próprio exercício da profissão, 

significa dizer, portanto, que a referida resolução não trouxe regras que devem ser 

observadas por todos os cidadãos, tão somente as direções pelas quais os médicos 

devem seguir ao exercer a profissão.100 

Desta forma, o objetivo da resolução n.º 1995/2002 busca relevar a 

autonomia de vontade do paciente que só pode ser manifestada quando a pessoa 

estiver apta a praticar todos os atos da vida civil, portanto, maior de 18 anos. 

Ademais, a resolução preocupou-se em atribuir a família participação na decisão de 

manifestação de vontade do paciente, todavia, deixa claro que não se considerará a 

opinião dos familiares no que tange a continuidade ou não do tratamento, quando 

ambos se posicionarem de forma contraditória. Portanto, uma vez que o paciente 

exponha sua vontade, as intenções não poderão ser revogadas posteriormente pela 

família. Ademais, prepondera-se que o paciente poderá expressar sua diretiva 

antecipada de vontade por qualquer meio idôneo e que tenha validade jurídica101, 

apenas estabelecendo que o médico informe no prontuário qual foi a vontade 

manifestado pelo paciente, senão vejamos: 

 
 

Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que 
se encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de 
maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em 
consideração suas diretivas antecipadas de vontade.  
§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de 
vontade que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente.102 

 
 

                                            
99Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM nº 1.995/2012. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf>. Acesso em: 03 out. 2016. 
100 RIBEIRO, Rafael Leandro Arantes. Competência para edição, âmbito de aplicação e 
legalidade/constitucionalidade da Resolução n.º 1.9 95/2012 do CFM sobre diretivas 
antecipadas de vontade do paciente.  2014. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/27787/competencia-para-edicao-ambito-de-aplicacao-e-legalidade-
constitucionalidade-da-resolucao-n-1-995-2012-do-cfm-sobre-diretivas-antecipadas-de-vontade-do-
paciente>. Acesso em: 04 out. 2016. 
101Id. 
102 RESOLUÇÃO CFM nº 1.995/2012. Op. cit.  
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Incorre-se, assim, a delimitar especificamente o objeto dessa norma 

administrativa, noutras palavras, constata-se que se a Resolução n.1995/2012 

estipula apenas a possibilidade da paciente em estado terminal decidir previamente, 

em seu pleno discernimento, se pretende ou não submeter-se aos tratamentos 

extraordinários que prolongarão inutilmente sua vida, logo, não se aplica à 

eutanásia.103 

Ocorre, porém, que embora seja a única resolução dispositiva que trate 

efetivamente da eutanásia no Brasil, como dito, sua aplicabilidade, por ser norma 

administrativa, concerne e restringe-se apenas a classe médica, não resolvendo, 

portanto, a problemática da falta de disposição legal jurídica sobre o assunto. 

É inegável que a Resolução n.1995/2012 trouxe à tona reflexões acerca do 

assunto eutanásia, mas, como visto, não a regulamentou. Assim sendo, as normas 

legais e regulamentares – principalmente no campo penal – precisam, 

urgentemente, dispor de redações restritivas e objetivas que observem as 

imprecisões e implicações que possam surgir, indo, por óbvio, se lapidando aos 

poucos. O fato é que, atualmente no Brasil, a prática da eutanásia está, de longe, 

sendo tratada de forma séria. 

O que se percebe, então, frente à Resolução supramencionada e as 

omissões veementes do Estado no que concerne à conservação ou extinção da vida 

humana, é que o Brasil analisa a possibilidade de eliminar a sanção penal da 

eutanásia.  

O que não se pode afirmar como certo ainda, mas que gera preocupações em 

doutrinadores no sentido de que esta eliminação possa gerar brechas à 

comercialização ou ao tráfico de órgãos com vistas à transplantação.104 

Por fim, a omissão da legislação brasileira tem permitido várias mudanças na 

análise de questões próximas ao tema, podendo-se destacar a aprovação do 

chamado “testamento vital ou biológico”, onde o paciente incurável e em estado 

terminal manifesta de modo escrito, específico e legítimo os tratamentos médicos de 

que ele prefere se abster. Note, seu conceito está praticamente transcrito nos 

                                            
103 DUARTE, Evangelina Castilho. O Direito de Morrer a propósito da Resolução nº 1.9 95/2012 do 
Conselho Federal de Medicina.  2013. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-
direito-de-morrer-prop%C3%B3sito-da-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-19952012-do-
conselho-federal-de-medicina>. Acesso em: 04 out. 2016. 
104 FARAH, Elias. Eutanásia, ortotanásia e distanásia – reflexões bás icas em face da ciência 
médica e do Direito.  Revista do Instituto dos advogados de São Paulo. São Paulo, v. 14, nº 28, 
jul/dez 2011. p. 143-144. 
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manifestos do Conselho Federal de Medicina ao aprovar a Resolução que ora se 

analisou. A dignidade da pessoa humana, então, estaria por, espontaneamente, ser 

suavizada pela possibilidade de delimitar quais são os momentos finais da vida.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
105 FARAH, Elias. Eutanásia, ortotanásia e distanásia – reflexões bás icas em face da ciência 
médica e do Direito.  Revista do Instituto dos advogados de São Paulo. São Paulo, v. 14, nº 28, 
jul/dez 2011. p. 158-161. 



42 

. 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Frente ao que foi apresentado, o que se chamou de “Eutanásia: porque 

abreviar a vida”, teve por objetivo apresentar os assuntos relacionados a prática da 

eutanásia, bem como apresentar como o ordenamento jurídico brasileiro abarca 

esse tema. 

Ao longo deste trabalho, pode-se constatar a importância de que se defina, 

urgentemente, se a ideia atrelada ao conceito que trata a eutanásia como a 

possibilidade de se ter dignidade de morrer está flexibilizando o princípio da 

inviolabilidade da vida. 

Conclui-se, então, que o Projeto de Lei de reforma do Código Penal bem 

como a atual Resolução n.1995/2012, voltadas para a matéria, sinalizam um 

pensamento voltado à aceitação da ortotanásia, com o fulcro de preocupar-se com o 

bem estar e a dignidade do paciente que se encontra sem a menor possibilidade de 

vida, prática está que já se realiza nos hospitais e que conta, na atualidade, com o 

testamento vital como forma de sua implementação mais segura. 

Ocorre, porém, que as previsões limitam-se a dizer apenas sobre ortotanásia 

que, como fora descrito, não se confunde com a prática eutanásica e, portanto, 

possibilitam inúmeros entendimentos, decisões, julgados que só aumentam a 

discussão. Equiparar a prática da eutanásia como crime hediondo institui o grau de 

complexidade e o quão gravoso seria sua descriminalização. Assim como o aborto, 

a pena de morte, dentre tantos outros impasses doutrinários e jurídicos 

propriamente, a eutanásia é instigante e polêmica, e as opiniões se divergem não só 

numericamente quanto qualitativamente. Mas, no fundo, deve-se pensar se abreviar 

a vida é um ato piedoso ou de auxílio ao suicídio. 

Não há que se considerar razoável excluir a conduta da eutanásia do tipo 

penal, mas, por óbvio, deve-se reconhecer que, em virtude de tantas peculiaridades, 
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a prática deve receber um tratamento jurídico diferenciado, sempre atentando para 

as consequências sociais e no âmbito das políticas públicas que uma mitigação ou 

legalização da prática poderá ensejar. 
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