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RESUMO 
 
A presente obra consiste na análise da eutanásia e o direito à morte digna, visando contrapor 
ideias positivas e negativas acerca da temática, englobando duas situações contrárias: de um 
lado a possibilidade de viver do ser humano, de outro a morte pacífica, sem o doloroso sofrimento 
de uma vida sobre uma cama de hospital. Apesar de existirem algumas obras escritas, a temática 
deste trabalho ainda se trata de assunto pouco abordado pela doutrina atual, havendo vários 
entendimentos e discussões distintos acerca do tema. Assim sendo, o assunto em questão torna-
se imprescindível para o Direito, já que se busca a elucidação sobre a legalidade, consequências 
e possível adoção da Eutanásia no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o respectivo trabalho 
analisa as questões que norteiam o assunto, examinando a legislação atual e a de outros países, 
bem como a viabilidade ou não da implantação da eutanásia, abordando os aspectos históricos 
que envolvam o tema, tais como seu surgimento e os povos que praticavam a eutanásia na 
antiguidade. Para tanto será utilizada pesquisa exploratória, empregando a técnica de pesquisa 
bibliográfica em fontes secundárias, sendo desenvolvido com base em doutrinas, artigos 
científicos, leis, jurisprudências, revistas, jornais impressos e eletrônicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eutanásia. Morte. Dignidade. Direito Penal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado, em sua função de normatizar e direcionar os passos da 

sociedade, elegeu a vida como bem mais valioso a ser protegido, criminalizando 

qualquer ato ou prática que tenha por finalidade ceifá-la, mesmo que o indivíduo 

não tenha as mínimas expectativas de recuperação. Assim, tipificando qualquer 

ação ou omissão que impeça a manutenção da vida como crime, inclusive a 

eutanásia, enquadrando-se o agente no crime de homicídio, na forma simples 

ou privilegiada. 

Vários são os institutos que protegem a vida no ordenamento jurídico 

brasileiro, em especial o art. 121 do Código Penal e o Princípio do Direito à Vida, 

que é um direito absolutamente indisponível. Por outro lado, neste mesmo 
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ordenamento, ora vigente, existem outros institutos e princípios que abrem 

espaços para a interpretação à defesa da morte por opção do paciente. 

Dentre esses institutos e princípios, destacam-se o Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, que defende a vida e a morte digna; o artigo 15 do Código 

Civil, onde o legislador consagrou o princípio da liberdade de escolha do 

indivíduo, podendo este se recusar a se submeter a certos tratamentos; entre 

outros institutos jurídicos. 

Vez ou outra surgem casos na mídia televisiva, normalmente criticando 

atos de eutanásia praticados contra pacientes, principalmente em hospitais. Na 

maioria destes episódios, os jornais tendem a levar para o lado negativo, não 

analisando aspectos subjetivos da situação, como por exemplo, o sofrimento do 

paciente e sua escolha pela morte ou pela tentativa de sobreviver.  

O presente trabalho visa contrapor ideias positivas e negativas acerca da 

Eutanásia, englobando duas situações contrárias: de um lado a possibilidade de 

viver do ser humano; de outro a morte pacífica, sem o doloroso sofrimento de 

uma vida sobre uma cama de hospital. 

Diante de tais circunstâncias, surgem as indagações: a não 

regulamentação da eutanásia não seria uma violação ao Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana e ao direito de escolha? Nessa perspectiva, sua inserção no 

sistema jurídico brasileiro violaria o Princípio do Direito à Vida ora indisponível, 

ou ao contrário? A sua proibição seria afronta ao Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana?  

A temática desse trabalho torna-se polêmica, uma vez que surgem 

doutrinadores no ordenamento jurídico brasileiro que defendem a Eutanásia, 

alegando ser uma maneira de diminuir o sofrimento daquele que se encontra em 

estado degradante e agonizante, e os que a repudiam, na maioria das vezes, 

utilizam-se como base conceitos morais e religiosos. 

Apesar de existirem algumas obras escritas, a temática deste trabalho 

ainda se trata de assunto pouco abordado pela doutrina atual, havendo vários 

entendimentos e discussões distintos acerca do tema. Assim sendo, o assunto 

em questão torna-se imprescindível para o Direito, já que se busca a elucidação 
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sobre a legalidade, consequências e possível adoção da Eutanásia no sistema 

jurídico brasileiro. 

Destarte, é preciso pacificar tais conflitos, na medida do possível, dirimir 

as lacunas em tema tão polêmico, já que envolve vida e morte, assinalando 

pontos positivos e negativos de tal prática e, mais que isso, esclarecê-los com o 

fim de que a sociedade como um todo possa entender melhor tal matéria para 

assim opinar e decidir se correto ou não o encerramento da vida daqueles que o 

pedem ou encontram-se em situação de saúde degradante. 

Sendo assim, este trabalho busca analisar as questões que norteiam o 

tema, examinando a legislação atual e a de outros países, bem como a 

viabilidade ou não da implantação da eutanásia no ordenamento jurídico 

brasileiro. Assim, abordando também os aspectos históricos que envolvam o 

tema, tais como seu surgimento e os povos que praticavam a eutanásia na 

antiguidade. Todavia, também busca classificar a eutanásia de acordo com os 

seus requisitos, diferenciando seus diversos tipos, bem como verificando os 

conflitos entre o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio do 

Direito à Vida.  

A Eutanásia deve ser vista como uma possibilidade, analisando o caso 

concreto, tendo como base a situação do indivíduo em estado terminal, 

verificando, principalmente, as chances de recuperação, se havendo alguma, a 

Eutanásia deve ser descartada; o grau de sofrimento do paciente com a moléstia 

e/ou seu tratamento; e principalmente a opinião do doente acerca da antecipação 

de seu óbito. Após analisados estes aspectos é que se deve optar pelo 

cerceamento da vida, abraçando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

ou pelo prolongamento desta, adotando, o Princípio do Direito à Vida. 

O presente trabalho fora realizado no ramo do Direito Penal Brasileiro, 

delimitando-se pela análise do ordenamento jurídico brasileiro acerca do tema, 

assim como a possibilidade de inserção da eutanásia no Direito Brasileiro como 

forma de garantir a Dignidade da Pessoa Humana, comparando o sistema 

jurídico brasileiro a outros que já se utilizam deste instituto.  
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2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 CONCEITO, ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO DA EUTANÁSIA 

 

Desde o momento em que o homem conscientizou-se de sua finitude, a 

ideia de abreviar a morte do doente incurável ou de torná-la menos dolorosa e 

sofrida sempre esteve posta em debate. No entanto, apesar da prática da 

Eutanásia ser realizada milenarmente por diversos povos, só foi no século XVII, 

em 1623, que o filósofo inglês Francis Bacon, chanceler inglês e Barão de 

Verulamio, em sua obra “História da vida e da Morte” utilizou modernamente a 

expressão eutanásia. 

Nesse passo, o professor Marcello Guimarâes (2011, p. 92), compreende 

que Francis Bacon mais do que haver cunhado a expressão, tornou-se 

efetivamente o precursor da hodierna tese eutanásica, entendendo ser o função 

da ciência enriquecer a vida humana com constantes novas invenções, não 

hesitando em escrever acerca da ciência médica que reputava ser o ofício do 

médico aliviar o sofrimento e a dor. 

Ainda de acordo com o Marcello Guimarães (2011), em certos momentos 

históricos, em determinadas épocas e certas sociedades, tal ato era 

recomendado pelo regramento social, para eliminar ou abreviar o sofrimento do 

doente terminal ou para evitar que o declínio físico final atingisse a dignidade da 

pessoa, normalmente quando o indivíduo em padecimento fosse o o chefe ou 

um dos líderes da comunidade. Nesta diapação, de acordo com o professor e 

escritor constitucionalista André Ramos Tavares (2020) a eutanásia:  

Distingue-se, aqui, entre o chamado homicídio por piedade (“morte 
doce”) e o direito à morte digna. No Brasil, não se tolera a chamada 
“liberdade à própria morte”. Não se pode impedir que alguém disponha 
de seu direito à vida, suicidando-se, mas a morte não é, por isso, um 
direito subjetivo do indivíduo, a ponto de poder exigi-la do Poder 
Público. Assim, de um lado, não se pode validamente exigir, do Estado 
ou de terceiros, a provocação da morte para atenuar sofrimentos. De 
outra parte, igualmente não se admite a cessação do prolongamento 
artificial (por aparelhos) da vida de alguém, que dele dependa. Em uma 
palavra, a eutanásia é considerada homicídio. Há, aqui, uma 
prevalência do direito à vida, em detrimento da dignidade. (TAVARES, 
2020, p. 542). 
 

É certo porém que em alguns casos históricos aqui elencados, havia uma 

excessiva preocupação com a perfeição da raça ou com o custo daqueles que 
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não mais podiam contribuir para o êxito da sociedade, sendo tais situações, 

apesar de serem tidas em primeira análise como eutanásia, na verdade não 

compartilham do verdadeiro sentido do termo. Nesse sentido, o professor 

Fernando Capez (2019) conceitua a Eutanásia explicando que: 

Eutanásia ou homicídio piedoso: significa boa morte. É o antônimo de 
distanásia. Consiste em pôr fim à vida de alguém, cuja recuperação é 
de dificílimo prognóstico, mediante o seu consentimento expresso ou 
presumido, com a finalidade de abreviar-lhe o sofrimento. Troca-se, a 
pedido do ofendido, um doloroso prolongamento de sua existência por 
uma cessação imediata da vida, encurtando sua aflição física. Pode 
ser praticada mediante um comportamento comissivo (eutanásia ativa) 
ou omissivo (forma passiva). (CAPEZ, 2019, p. 111). 
 
 

Nesse sentido, para ser considerada eutanásia, o ato deve englobar todos 

os requisitos descritos: provocação da morte piedosa, determinando o 

encurtamento da vida de pessoa com doença incurável, em estado terminal e 

que sofra profundo sofrimento, podendo ser por ação (eutanásia em sentido 

estrito – ativa) ou inação de terceiro (eutanásia passiva). Em relação a 

provocação da morte, se a morte não foi provocada, mas adveio de causa natural 

(parada cardíaca, por exemplo), não há que se falar em eutanásia.   

Já a ação de terceiro, diferentemente, se  além de todos os requisitos, a 

morte foi provocada por uma ação, ausente somente a conduta de terceiro, 

estará presente a figura do suicídio, que pode ser ainda assistido, induzido, 

auxiliado ou instigado. Todavia, a ação positiva de terceiro, se a morte foi 

provocada por terceiro, com todos os outros requisitos, mas não por uma ação, 

mas por inação ou omissão, trata-se de eutanásia passiva. 

A motivação, piedade/compaixão, mesmo que a morte seja praticada por 

terceiro, aliada aos demais pressupostos, não haverá eutanásia se ausente a 

motivação humanística, por piedade ou compaixão, normalmente, proveniente 

de parentes, médicos de família ou amigos do doente.  

A eutanásia própria inexiste, no caso de morte provocada por outros 

motivos, tais como o de purificar a raça, como foi utilizado pelo nazismo alemão 

ou para fins sócio-econômicos, no caso de se livrar dos doentes que não mais 

produzem ou trazem despesas ao Estado. 

A enfermidade incurável, ainda que ocorra por ação de terceiro, por motivo 

piedoso, é necessário para afigurar a eutanásia a irreversibilidade do mal, com 

inexistência de esperança de cura, diante dos avanços tecnológicos. Caso haja 
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possibilidade de reversão da moléstia, mesmo que a conduta estiver motivada 

pela compaixão, não estaria presente a eutanásia, restando eventualmente 

homicídio privilegiado, já que a conduta fora praticada por relevante valor social 

ou moral.  

O estado de terminalidade do enfermo, a situação em que mesmo a 

doença seja incurável, ainda assim, é preciso que tal enfermo se encontre em 

estado terminal, pois ao contrário, mesmo que a doença seja incurável, poderia 

o doente ter sobrevida, às vezes com qualidade de vida, recebendo ou não 

medicamentos, o que afastaria a eutanásia. 

 Já em relação ao profundo sofrimento do enfermo, a morte é provocada 

piedosamente, por ação de outrem, dirigida a doente incurável em estado 

terminal, mas que não padeça de forte dor ou sofrimento, não configuraria a 

eutanásia. A vítima deve apresentar sofrimento que torne intolerável a 

continuação da vida.  

 

2.2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O PRINCÍPIO DA 

AUTONOMIA DA VONTADE EM PARALELO COM A EUTANÁSIA 

 

Segundo o Dicionário Michaelis (2020, p. 01), princípio é: “ato de 

principiar; momento em que uma coisa tem origem; começo, início; ponto de 

partida; causa primária; fonte primária ou básica de matéria ou energia”. Assim, 

Princípio é o alicerce para qualquer indivíduo. 

Outrora, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei 

fundamental e suprema do Brasil, é o ordenamento que está hierarquicamente 

acima de todos os outros. A partir da Constituição Federal é que são formuladas 

os demais ordenamentos do país, devendo estes estarem em conformidade com 

esta, sob a pena de incorrerem em inconstitucionais.  

Nessa perspectiva, os princípios constitucionais são o que protegem os 

atributos fundamentais da ordem jurídica. Destarte, os princípios estão no ponto 

mais alto de qualquer sistema jurídico, de forma genérica e abstrata, devendo 

ser respeitados, pois influem no conteúdo e alcance de todos as normas. Os 

princípios estão relacionados em toda a Constituição, seja de forma explícita ou 
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implícita. Nesse sentido, Luis Roberto Barroso (2020), ministro do Supremo 

Tribunal Federal, explica: 

Os princípios – notadamente os princípios constitucionais – são a porta 
pela qual os valores passam do plano ético para o mundo jurídico. Em 
sua trajetória ascendente, os princípios deixaram de ser fonte 
secundária e subsidiária do Direito645 para serem alçados ao centro 
do sistema jurídico. De lá, irradiam-se por todo o ordenamento, 
influenciando a interpretação e aplicação das normas jurídicas em 
geral e permitindo a leitura moral do Direito. (BARROSO, 2020, p. 45) 
 

Em relação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a Constituição 

Federal em seu artigo 1º, inciso III, descreve que:  

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Direito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de Direito e tem como fundamentos:  
III - a dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 1988). 
 

Dentre os fundamentos que se assenta a República, segundo a Carta 

Magna, é destacado o da Dignidade da Pessoa Humana. Nesse sentido, o 

professor Marcello Guimarães (2011) explica que: 

A expressão pessoa humana, em sua acepção ontológica, é o ente 
dotado de vida humana, por sua vez, a essência do Estado e, ao 
mesmo tempo, seu fim permanente, cabendo-lhe garantir a existência 
da pessoa, isto é, da vida, e o desenvolvimento de suas 
potencialidades, com a realização de seus valores, ou seja, a 
dignidade. (GUIMARÃES, 2011, p. 81). 
 

Este princípio é atributo inerente a todos os homens, decorrente da própria 

condição humana. Nesse sentido, o professor de Direito Constitucional, Flávio 

Martins Júnior (2019) explica que: 

Quanto à natureza do princípio, embora essa seja uma grande 
discussão, não apenas no Brasil 194 , concordamos com a maioria da 
doutrina, segundo a qual a “dignidade da pessoa humana” não é um 
direito fundamental ou um direito subjetivo, mas um princípio axial, um 
padrão de interpretação sistemática das normas definidoras de direitos 
fundamentais. Primeiramente, sob um ponto de vista meramente 
formal, no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a “dignidade 
da pessoa humana” não se encontra no rol dos “direitos e garantias 
fundamentais”, mas no art. 1º, de nossa Constituição, sendo um dos 
“fundamentos da República”. (MARTINS, 2019, p. 1.796). 
 

Assim, a dignidade da pessoa é atributo de cada indivíduo, sendo 

destinatário do respeito e proteção por parte tanto do Estado quanto das demais 

pessoas, buscando não somente impedir que o ser humano seja alvo de 

situações desumanas e degradantes, mas garantindo-lhe acesso a condições 

mínimas de vida digna.  

Diante o exposto, a dignidade da pessoa humana possui dois pilares, 

quais sejam, a igualdade (todos os seres humanos são iguais) e a liberdade. Tais 
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pilares são responsáveis pela efetiva dignidade, de modo que se algum destes 

for ignorado, o ser humano terá sua dignidade ameaçada.  

Elucidando o caráter único e insubstituível da dignidade, o escritor 

Immanuel Kant (2003, p. 65) explica que “quando uma coisa tem preço, pode ser 

substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de 

todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma 

dignidade”.  

Como bem ressalta Immanuel Kant (2003), em sua feliz contraposição, a 

dignidade da pessoa é algo imensurável e constitui um valor universal, sendo 

que mesmo alguém que por algum motivo perdeu a consciência, deve tê-la (a 

dignidade) respeitada, pelo motivo de ser humano. Vislumbra-se no respeito à 

dignidade da pessoa humana quatro importantes consequências. 

Primeiro, a igualdade de direitos entre todos os homens, pois integram a 

sociedade como pessoas e não como cidadãos. Segundo, a garantia da 

autonomia do ser humano, de forma a obstar toda coação externa ao 

desenvolvimento de sua personalidade. Terceiro, a observância e proteção dos 

direitos inalienáveis do homem. Quarto, a garantia dos meios fundamentais para 

o desenvolvimento de alguém como  pessoa; não imposição de condições 

desumanas de vida. 

Em relação ao Princípio do Direito à Vida e os conflitos constitucionais, a 

Constituição Federal, em seu art. 5º caput, que trata dos direitos e garantias 

fundamentais estabelece que: “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”. (BRASIL, 1988).  

Nesta senda, o Direito à Vida é assim como a Dignidade da Pessoa 

Humana, um princípio constitucional e um direito fundamental do ser humano, 

supremo e inviolável, sem o qual não existiriam os demais direitos, já que todos 

dependem da existência do ser humano. Tal direito é protegido pelos princípios 

constitucionais da inviolabilidade e irrenunciabilidade, isto é, não pode 

desrespeitado (violado), muito menos, pode o indivíduo renunciar este direito e 

almejar sua morte.  

É justamente neste ponto que os dois princípios em questão se 
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contrapõem: um defende a irrenunciabilidade da vida, que não pode ser ceifada 

senão de forma natural, e o outro assegura uma vida e, consequentemente, 

morte digna à pessoa. Nesse sentido, Alexandre de Moraes (2018), jurista, 

magistrado e atual ministro do Supremo Tribunal Federal explica que: 

O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se 
constitui em prérequisito à existência e exercício de todos os demais 
direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, 
cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a 
primeira relacionada ao direito de continuar vivo 25 e a segunda de se 
ter vida digna quanto à subsistência. (MORAES, 2018, p. 74). 
 

A discussão mais relevante acerca da eutanásia reside em torno deste 

embate entre princípios. De um lado encontra-se a autonomia da vontade, 

intrínseca à dignidade da pessoa humana, de outro a indisponibilidade da vida. 

O Direito de se manter vivo, é sem dúvida, uma dos mais importantes e 

fundamentais que o ser humano possui.  

Mas sua intocabilidade (indisponibilidade) é relativa, pois mesmo a vida 

pode ser sacrificada dentro dos lindes da legalidade, como no caso da pena de 

morte em caso de guerra, em legitima defesa, em caso de aborto quando não há 

outro meio de salvar a vida da gestante, ou gravidez resultado de estupro, 

ocasiões estas previstas no próprio ordenamento jurídico brasileiro. 

Além do mais, viver bem não é viver muito, não se trata de quantidade, 

tempo, mas de qualidade da vida que leva, isso sim tem haver com dignidade. 

De nada valeria prolongar uma vida com fulcro no respeito ao direito à vida, se 

esta vida não fosse aproveitada pela pessoa, seria assim, mais uma morte em 

vida que a vida propriamente dita.  

Compreende-se que na verdade ocorre um conflito de princípios, onde a 

dignidade da pessoa humana, aliada à autonomia privada sobrepõe-se à vida 

sem qualidade, fundada em tratamentos desumanos e degradantes, os quais 

são vedados pelo texto constitucional. 

Destarte, a Carta Magna enuncia o direito à vida, cabendo ao Estado 

assegurá-lo, zelando e protegendo o direito de continuar vivo, mas, sobretudo 

defendendo a existência de uma vida digna, em harmonia com o respeito devido 

à dignidade da pessoa humana. O direito à vida não pode ser visto isoladamente 

em nosso ordenamento, ele coexiste com tantos outros, devendo haver uma 
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ponderação de princípios, merecendo sempre tratamento hermenêutico como 

forma de harmonização dos mesmos. 

Princípio da Autonomia. A autonomia provém do grego, autos, eu, e 

nomos, lei, consolidando no fatos de que a pessoa tem capacidade e direitos 

para decidir sobre si próprio. Para Maria Helena Diniz (2002), tal princípio 

reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida e o respeito à sua 

dignidade, limitando a intromissão alheia na vida de quem se submete a 

tratamento. Aquele que tiver sua vontade reduzida deverá ser protegido. 

Segundo tal princípio, o profissional da saúde deve acatar a vontade do 

paciente ou de seu representante levando em consideração seus  valores e 

crenças. Entretanto, quando se envolve vida e morte e, consequentemente 

pedido de eutanásia, outros fatores devem ser considerados, já que existem 

outros interessados, haja vista, a família e a sociedade, devendo entre outros 

cuidados, atentar para a real capacidade de decisão da pessoa enferma. Sendo 

assim, fundamentada nos ensinamentos de Christian de Paul de Berchiofontaine 

e Léo Pessini, Maria Helena Diniz (2002) ressalta que: 

Autonomia seria a capacidade de atuar com conhecimento de causa e 
sem qualquer coação ou influência externa. Desse princípio decorrem 
a exigência do consentimento livre e informado e a maneira de como 
tomar decisões de substituição quando uma pessoa for incompetente 
ou incapaz, ou seja, não tiver autonomia suficiente para realizar a ação 
de que se trate, por estar preso ou ter alguma deficiência mental. 
(DINIZ, 2002, p. 15). 

O princípio em questão impõe o respeito aos direitos fundamentais do 

homem, assegurando sua dignidade e autodeterminação. No entanto, para que 

o paciente exerça esta autonomia, é necessário que o médico informe-o sobre 

as reais possibilidades que o tratamento lhe trará. Eis que surge o consentimento 

informado, que é o ato de escolha, baseado em informações precisas fornecidas 

pelo médico. 

 

2.3 O CONSENTIMENTO DO PACIENTE EM CONSONÂNCIA COM A 

LEGISLAÇÃO PÁTRIA SOBRE A EUTANÁSIA 

 

O termo ortotanásia deriva do grego orthós: normal, correto e tlianatos: 

morte. Parte da doutrina vincula o termo ao da eutanásia passiva, que indica a 
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omissão voluntária de terceiro (normalmente médico) em aplicar tratamento a 

doente acometido de doença incurável, em estado terminal e que sofre de dores 

insuportáveis.  

Diferentemente, na ortotanásia a omissão do médico é irrelevante para o 

encurtamento da vida, sendo que o processo natural da morte já encontra-se 

instalado. Nesse sentido, o professor Marcello Guimarães (2011) explica que:  

A conduta do médico, nesse caso, não seria típica frente ao Código 
Penal, eis que não se consubstancia como causa da morte da pessoa, 
estando o processo natural da morte já instalado. Nesse diapasão, a 
ortotanásia seria utilizada para evitar a distanásia. A conduta do 
médico, dessa maneira, seria lícita sempre que ocorresse a omissão 
ou a suspensão das manobras médicas sem que, por tal fato, houvesse 
encurtamento da vida. (GUIMARÃES, 2011, p. 127). 

A distanásia é compreendida como o prolongamento artificial da vida, que 

naturalmente já atingiria seu declínio através de todos os meios terapêuticos 

possíveis.  Sobre o tema, Maria Júlia Kovács (2003) relata que a distanásia, 

chamada por ela de “obstinação terapêutica” ou ainda “futilidade médica” é 

definida como a manutenção de tratamentos invasivos em pacientes sem a 

possibilidade de recuperação, levando-os a uma morte lenta e dolorosa, sendo 

a suspensão desses tratamentos uma questão de bom senso e racionalidade. 

Em resumo, se a eutanásia acolhe a ideia de morte antes do tempo natural, a 

ortotanásia a morte no seu tempo certo, a distanásia indica a morte após o prazo 

naturalmente tido como certo. 

O Código Civil Brasileiro, em seu art. 15 estabelece que “ninguém pode 

ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica” (BRASIL, 2002). Deste modo, resta implícito em tal 

ordenamento o Princípio da Autonomia da Vontade, segundo o qual toda pessoa 

capaz tem a liberdade de decidir acerca de sua vida, inclusive, dependendo do 

caso, sobre a continuidade ou não desta. Nesse sentido, o doutrinador Pedro 

Lenza (2020) explica que: 

Finalmente, conforme já sinalizamos, deve ser destacada a Res. n. 
1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina, que permite 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, 
garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que 
levam ao sofrimento. Apesar de todas essas perspectivas, entendemos 
que a decisão individual terá de ser respeitada. A fé e a esperança não 
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podem ser menosprezadas e, portanto, a frieza da definição não 
conseguirá explicar e convencer os milagres da vida. A Constituição 
garante, ao menos, apesar de ser o Estado laico, o amparo ao 
sentimento de esperança e fé que, muitas vezes, dá sentido a algumas 
situações incompreensíveis da vida. (LENZA, 2020, p. 771). 
 

A Resolução nº 1.805/2006trata da prática da ortotanásia pelos médicos. 

Sendo assim, o médico autorizado pelo paciente ou seu responsável legal pode 

limitar ou suspender tratamentos exagerados e desnecessários que prolonguem 

a vida do doente em fase terminal de enfermidades graves e incuráveis. 

Contudo, a prática da eutanásia, não está adstrita apenas à vontade do doente, 

mas é sempre resultado de uma série de pressuposto, que resultam em um juízo 

de valor sobre a qualidade de vida do enfermo. 

Desta forma, diferente significado deve se dar ao pedido de um doente 

em estado terminal de doença incurável, que sofre de dores terríveis, do de um 

jovem depressivo ou um desempregado desesperado. Tais pedidos não devem 

ser considerados, uma vez que a eutanásia não é uma escolha puramente 

privada. A morte de um ser humano impacta a sociedade como um todo. Além 

do mais, a pessoa que comete tal delito, a pedido de outrem responde por 

homicídio ou suicídio assistido, dependendo do caso.  

Destarte, o doente deve ser ouvido sobre morte, esta é direito do mesmo, 

respeitando, assim a autonomia da vontade, analisando, logicamente o caso 

concreto, os pressupostos do consentimento ou pedido, garantindo assim, o 

respeito à dignidade da pessoa. Nesse sentido, Pedro Lenza (2020) explica: 

Atualmente, não tendo ainda o STF apreciado a matéria, a eutanásia 
enseja a prática do crime previsto no art. 121, § 1.º, CP, qual seja, 
homicídio privilegiado, já que praticado por motivo de relevante valor 
moral e, por esse motivo, a prescrição normativa da causa de 
diminuição de pena. Alguns autores o denominam “homicídio por 
piedade”. Nesse sentido, o item 39 da Exposição de Motivos do Código 
Penal estabelece 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)”. 
(LENZA, 2020, p. 771). 
 

Por outro lado, o instituto da eutanásia, não é aceito atualmente em nosso 

ordenamento jurídico, já que Constituição Federal consagra o direito à vida como 

o mais fundamental dos direitos, sendo inviolável e irrenunciável. Desta forma, 

ninguém poderá ser privado de sua vida sob pena de ser responsabilizado 
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criminalmente pelo crime de homicídio. 

Destarte, a pena de morte é vedada, sendo admitida somente em caso de 

guerra, conforme preceitua o art. 84, inciso XIX e o art. 5º, inciso XLVII, alínea 

“a”. Atualmente, a maior parte da doutrina considera a eutanásia como sendo 

homicídio privilegiado, por conta do relevante valor moral e social inerente ao 

ato. Nessa perspectiva, o Código Penal, em seu artigo 121, parágrafo primeiro 

prevê que: 

Art 121. Matar alguém: 
Pena - reclusão, de seis a  vinte anos. 
Caso de diminuição de pena:  
§ 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, ou juiz pode reduzir a pena de um sexto 
a um terço. (BRASIL, 1940). 
 

Desta forma, o Código Penal não admite a impunibilidade do homicídio 

eutanásico, apenas ameniza a pena, em razão do relevante valor moral. Diante 

dos avanços e transformações sócio-culturais, das ciências e dos costumes, 

verifica-se a necessidade de reforma da lei penal brasileira.  

 

3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho trata-se de um estudo que se utiliza dos pressupostos da 

pesquisa exploratória, a partir da abordagem da pesquisa bibliográfica e estudo 

de fontes secundárias. De acordo com Cleber Prodanov e Ernani Freitas (2013) 

a pesquisa exploratória é aquela que está na fase prévia e tem como intuito 

fornecer um variado leque de informações sobre os assuntos a serem 

investigados para facilitar a definição e delineamento do tema.  

Sendo assim, a pesquisa exploratória permite e proporciona maiores 

informações com o tema proposto, possibilitando colher informações precisas e 

especificas sobre regularização fundiária como forma de efetivação do direito 

constitucional à moradia digna. Nessa perspectiva, Antônio Carlos Gil (2002) 

ensina que as pesquisas exploratórias: 

Têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 
dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento 
de ideias ou a descoberta de instituições. (GIL, 2002, p. 41). 
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Por outro lado, o trabalho emprega no desenvolvimento da pesquisa o 

método bibliográfico, mostrando a problemática da regularização fundiária 

através de um estudo sistemático das leis espaças no ordenamento jurídico 

brasileiro, bem como de jurisprudências e teorias sobre o assunto. Assim, de 

acordo com Antônio Carlos Gil (2010): 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 
publicado. Tradicionalmente esta modalidade de pesquisa inclui 
material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e 
anais eventos científicos. Todavia em virtude da disseminação de 
novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir 
outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como 
material disponibilizado na internet. (GIL, 2010, p. 29). 
 

Por fim, utiliza-se as fontes secundárias para coletar dados acerca da 

temática do estudo. Dessa maneira, as fontes secundárias são constituídas de 

bibliografias já prontas. Nas palavras de Maria Margarida Andrade (2010): 

As fontes secundárias referem-se a determinadas fontes primárias, isto 
é, são constituídas pela literatura originada de determinadas fontes 
primárias e constituem-se em fontes da pesquisa bibliográfica. Como 
fontes de coleta de dados, as fontes secundárias são fundamentais, 
pois dão originalidade as fontes primárias. (ANDRADE, 2010, p. 28/29). 
 

Ressalta-se que as fontes serão priorizadas tendo por base a confiabilidade, 

credibilidade, a atualização dos dados encontrados, a pertinência com o tema e 

a relevância na seara jurídica. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme fora visto ao longo do trabalho, desde o momento em que o 

homem conscientizou-se de sua finitude, a ideia de abreviar a morte do doente 

incurável ou de torná-la menos dolorosa e sofrida sempre esteve posta em 

debate. No entanto, apesar da prática ser realizada milenarmente por diversos 

povos, só foi no século XVII, em 1623, que o filósofo inglês Francis Bacon, 

chanceler inglês e Barão de Verulamio, em sua obra “História da vida e da Morte” 

utilizou modernamente a expressão eutanásia. 

Todavia, é certo porém que em alguns casos históricos aqui elencados, 

como por exemplo em Esparta, Atenas, Ilha de Cós, Roma, Egito Antigo, povos 

Celtas e etc, havia uma excessiva preocupação com a perfeição da raça ou com 

o custo daqueles que não mais podiam contribuir para o êxito da sociedade, 
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sendo tais situações, apesar de serem tidas em primeira análise como eutanásia, 

na verdade não compartilham do verdadeiro sentido do termo. 

Pontando, para ser considerada eutanásia, o ato deve a provocação da 

morte piedosa, determinando o encurtamento da vida de pessoa com doença 

incurável, em estado terminal e que sofra profundo sofrimento, podendo ser por 

ação (eutanásia em sentido estrito – ativa) ou inação de terceiro (eutanásia 

passiva). Sendo assim, a eutanásia pura, não visaria à morte, mas sim, uma 

forma de amenizar o sofrimento, tornando-a menos dolorosa possível. Destarte, 

a intenção eutanásica seria a cessação dos sofrimentos e não o fim da vida. 

Em relação aos Princípios Constitucionais que afetam a eutanásia, 

primeiramente se destaca o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Sendo 

que, a preocupação com a prolongação biológica excessiva pode estar 

desviando o conceito de qualidade de vida. A luta a todo custo contra a morte 

pode, em muitas ocasiões ofender a dignidade do maior interessado, o doente, 

passando este por situação que despersonificam sua identidade como ser 

humano. 

Já em relação ao Princípio do Direito à Vida, é justamente neste ponto 

que se contrapõem a temática: defende-se a irrenunciabilidade da vida, que não 

pode ser ceifada senão de forma natural, e o outro assegura uma vida e, 

consequentemente, morte digna à pessoa. De um lado encontra-se a autonomia 

da vontade, intrínseca à dignidade da pessoa humana, de outro a 

indisponibilidade da vida. 

 

Viver bem não é viver muito, não se trata de quantidade, tempo, mas de 

qualidade da vida que leva, isso sim tem haver com dignidade. De nada valeria 

prolongar uma vida com fulcro no respeito ao direito à vida, se esta vida não 

fosse aproveitada pela pessoa, seria assim, mais uma morte em vida que a vida 

propriamente dita. Compreende-se que na verdade ocorre um conflito de 

princípios, onde a dignidade da pessoa humana, aliada à autonomia privada 

sobrepõe-se à vida sem qualidade, fundada em tratamentos desumanos e 

degradantes, os quais são vedados pelo texto constitucional. 
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A prática da eutanásia, não está adstrita apenas à vontade do doente, 

mas é sempre resultado de uma série de pressupostos que resultam em um juízo 

de valor sobre a qualidade de vida do enfermo. O doente deve ser ouvido sobre 

a sua possível morte, este é direito próprio do mesmo, respeitando, assim a 

autonomia da vontade, analisando, logicamente o caso concreto, os 

pressupostos do consentimento ou pedido, garantindo assim, o respeito à 

dignidade da pessoa. 

Por fim, o instituto da eutanásia não é aceito atualmente no ordenamento 

jurídico brasileiro, já que Constituição Federal consagra o direito à vida como o 

mais fundamental dos direitos, sendo inviolável e irrenunciável. Desta forma, 

ninguém poderá ser privado de sua vida sob pena de ser responsabilizado 

criminalmente pelo crime de homicídio. Desta forma, o Código Penal não admite 

a impunibilidade do homicídio eutanásico, apenas ameniza a pena, em razão do 

relevante valor moral. 

A eutanásia, em geral, vem adquirindo cada vez mais legislação 

específica por todo o mundo. Vários são os países que ostentam tipos 

eutanásicos autônomos, atenuando a sanção, prevendo expressamente a 

possibilidade do perdão judicial ou discriminando a conduta, normalmente 

quando se trata de eutanásia passiva, havendo casos também que abarcam a 

eutanásia em sentido estrito (ativa). 
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