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EUTANÁSIA: VIOLAÇÃO OU DIGNIFICAÇÃO DA VIDA? 
 

Cássio César Ribeiro Pereira¹ 
 
 

RESUMO: O presente trabalho trata-se de um estudo sobre a eutanásia dando-se 
enfoque nos princípios que tangem a sua inserção ou não no ordenamento jurídico, 
bem como o de uma análise objetiva das principais consequências jurídicas da 
interrupção precoce da vida humana, quando se trata de um indivíduo que entende 
não haver mais razão para viver sob a sombra constante de sua morte. Inicialmente 
será realizado breve histórico do assunto, para em seguida analisar-lhe as 
características, e as razões admitidas pela ciência para sua ocorrência. Após, o 
assunto será abordado do ponto de vista legal, analisando-se os dispositivos do 
Código Penal incidentes sobre a matéria, para, ao final, analisarmos no campo 
principiológico sobre a inserção ou não da eutanásia no ordenamento jurídico. Esta 
é a gênese da presente monografia, a qual objetiva ao seu final prestar contribuição, 
de certa forma, ao mundo acadêmico, bem como aos militantes do ramo do Direito, 
para reforçar a necessidade de se elucidar a possibilidade de sua aplicação em um 
caso concreto. 
 
Palavras-Chave: Eutanásia, Direito à vida, Dignidade da Pessoa Humana. 

 

ABSTRACT: This work is in a study on euthanasia by giving focus on the principles 

that concern their inclusion or not in the legal system as well as an objective analysis 

of the main legal consequences of early termination of human life, when it comes an 

individual who believes that there is no more reason to live under the constant 

shadow of death. Initially brief history of the subject will be held for you then analyze 

the characteristics and the reasons allowed by science for its occurrence. Thereafter, 

the matter will be addressed from a legal standpoint, analyzing the provisions of 

Criminal Code incidents on the matter, for in the end, we analyze the principles on 

the insertion or not euthanasia in law. This is the genesis of this monograph, which 

aims to provide its final contribution, in a way, the academic world as well as the 

militant branch of law, to reinforce the need to elucidate the possibility of its 

application in a concrete case. 

Keywords: Euthanasia, Life Right, Human Dignity. 
 
 

Sumário: Introdução; 1. Lições sobre a eutanásia; 2. Eutanásia e os conflitos e os 

principiológicos; 2.1 O princípio da dignidade da pessoa humana; 2.2 Do direito à 
vida; 3. A eutanásia no Brasil e a legislação; 3.1 A eutanásia e o posicionamento do 
CFM; 3.2 O projeto de lei nº 6.715/2009 e a exclusão d ilicitude da ortotanásia; 
Conclusão; Referências.  
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INTRODUÇÃO 

 
Com os avanços da Medicina, o homem tem sido capaz de, cada vez mais, 

dominar a natureza, aumentando as chances de sobrevivência em casos de doença, 

muitas vezes curando patologias que a dez, vinte, trinta anos atrás eram tidas como 

incuráveis, como verdadeiras condenações à morte. Do mesmo modo, a ciência 

médica vem avançando cada vez mais, aprendendo cada vez mais acerca daquilo 

que concerne da formação e surgimento do ser humano à sua morte. 

Contudo, há situações onde nem mesmo as mais avançadas soluções 

médicas são capazes de evitar a morte do individuo, somente mantendo-o vivo e 

esperando o seu destino, o que para muitos representa uma tortura: afinal, tendo a 

consciência de se esperar pacientemente pelo seu fim não seria uma tortura 

psicológica?  

A partir dessas considerações, coloca-se uma indagação: ora, se o individuo 

não sobreviverá, por que razão insistirmos em colocá-lo forçosamente sobre a 

espera de um alívio, que seria a morte? Se não há esperança, por que motivo deve 

percorrer caminho tão doloroso? 

A própria forma de viver torna-se insustentável quando vem a notícia de que o 

individuo tem uma doença incurável no momento, ou seja, a ciência ainda não 

detém a cura. Ou ainda que a pessoa não tem consciência de que está viva, uma 

vez que é mantida viva por meio de aparelhos. Não é uma verdadeira sentença de 

morte, uma vez que ela é natural e inerente à vida, mas sim uma sentença de 

sofrimento com a espera de um triste alívio: Além do sofrimento físico, há de se 

considerar um outro muito importante: o sofrimento psicológico. 

Se o individuo tem o direito de viver dignamente, porque não tem o direito de 

morrer dignamente, este sim o principal motivo desta monografia. 

É justamente o problema do caso aqui retratado: a manutenção à força do direito 

mais precioso e inalienável de um ser humano ou a livre decisão do individuo de 

dispor do seu bem mais precioso. Sim, a vida é a questão nesse caso. 

Constitucionalmente, o Estado Brasileiro é laico, mas alguns grupos religiosos 

entendem que a eutanásia é equivalente ao suicídio, daí defendendo o direito à vida 

e atacando acirradamente a eutanásia. Muitos desses segmentos religiosos também 

estão ligados com a política nacional, daí pode-se questionar se tanta comoção 
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sobre a eutanásia é um fator político-social com base simplesmente na convicção 

religiosa de uma maioria. 

Nosso ordenamento jurídico atual não reconhece o instituto da eutanásia e 

por interpretação literal do nosso Código Penal, ela é nada mais que um crime 

contra a vida, um homicídio, e desse modo passível de pena, conforme o artigo 121 

do Código Penal. 

Se a eutanásia está vedada de forma implícita, somente explicitamente ela 

poderia ingressar no ordenamento jurídico em respeito ao direito de escolha e a 

dignidade da pessoa humana. Entretanto, seria necessário não só um entendimento 

jurídico, mas político e social, já que tal situação é interligado a todos os fatores. 

Assim, no presente estudo pretendemos analisar o tema da eutanásia, de 

modo a verificar a necessidade de um tratamento judicial diverso da matéria; bem 

como um profundo estudo sobre os conflitos principiológicos inerentes ao tema da 

eutanásia, bem como a compreensão sobre o mesmo.  

Mas esta pesquisa não se restringe apenas a um estudo acadêmico, mas a 

relevância de uma situação-realidade que devemos debater para obter o 

conhecimento e a compreensão de forma imparcial sobre o tema. 

Desse modo, o objetivo acarretará na analise comparativa dos argumentos 

atualmente utilizados pelo Poder Judiciário brasileiro para deferir ou indeferir 

pedidos de alvarás judiciais de pessoas que desejam o direito à eutanásia. 

Por derradeiro, colecionaremos nossas próprias conclusões e impressões 

acerca da matéria estudada. 

 

1. LIÇÕES SOBRE A EUTANÁSIA 

 

A prática da eutanásia é conhecida desde os primórdios da raça humana – 

embora não como esse termo, sendo certo ainda que, em determinados casos, a 

mesma é punida, e em outros, é permitida, variando sempre de grupo comunitário 

para grupo comunitário, bem como no tempo. Com efeito, as diversas ordens 

jurídicas, desde as mais antigas, até as mais modernas, de um modo ou de outro 

tutelaram essa prática, conforme se observa: 

Os brâmanes matavam ou abandonavam na selva as crianças, de mais de 
dois meses de idade, que pareciam de má índole; os espartanos davam 
morte ás criaturas fracas, por considerarem-nas inúteis para a polis; os 
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celtas, além de matarem as crianças deformes ou monstruosas, matavam 
também os velhos valetudinários, achacadiços e inválidos, tendo este último 
costume, igualmente, entre outros, os eslavos e escandinavos, parecendo 
que, em nossos dias, ainda assim o fazem certos povos como os batas e os 
neocaledônios.

1
  

Existem inclusive relatos bíblicos que relatam sobre a prática da Eutanásia. O 

rei Saul, ferido no ventre por flechas de arqueiros filisteus, temendo ser feito 

prisioneiro dos filisteus, teria pedido a seu escudeiro que o matasse. Como o 

escudeiro se recusou, Saul teria se atirado na própria espada. 

E não se deve esquecer-se da milenar prática japonesa, o harakiri (ou 

seppuku), o ritual suicida japonês onde o samurai cortava a barriga com o objetivo 

de matar-se para que não fosse capturado por inimigos ou ainda por considerar 

estar vivendo uma vida sem honra. 

Desde a época da Grécia Antiga, o fato do individuo escolher acabar com a 

própria vida era um tema de debate. Sócrates, o pai da filosofia, defendia a ideia de 

terminar com a vida quando o sofrimento tornava-se insustentável. Entretanto, 

Hipócrates, o pai da medicina, cujo juramento é até hoje repetido pelos médicos 

recém-formados defendia que “Mesmo instado, não darei droga mortífera nem a 

aconselharei.”2 

A eutanásia também sofreu bastante oposição da tradição Judaico-cristã. 

Inclusive, Tomás de Aquino se opôs a tal prática e arguiu que tal ato contradizia os 

instintos naturais de sobrevivência humana e uma ofensa às leis divinas. 

 No século XIX, era comum o uso de morfina para tratar "as dores da morte”, 

tanto quem em 1870, o médico americano Samuel Williams iniciou o debate da 

eutanásia contemporânea por meio de um discurso proferindo que clorofórmio 

deveria ser usado deliberadamente para apressar a morte de pacientes em estágios 

terminais. 

 Já no século XX, o tema ganhou uma relevância global: Muitos países 

começaram a debater a inclusão da eutanásia em seus ordenamentos jurídicos. Em 

1931, foi proposta na Inglaterra uma lei para legalização da eutanásia voluntária, 

mas foi derrubada pela Câmara dos Lordes. 

Considera-se como o precursor do atual debate sobre eutanásia os 

                                                 
1
 MENEZES, Evandro Corrêa de. Apud SOARES, Orlando. Pena de Morte. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181922/000444582.pdf?sequence=1> . Acesso em 20 Mar. 2014. 
2
 Juramento de Hipocrates. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Juramento_de_Hip%C3%B3crates> 

Acesso em: 20 Mar. 2014.  
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ensinamentos do professor espanhol Jiménez de Asúa.  Sua doutrina serviu de base 

para o estabelecimento do "Homicídio Piedoso" incorporado ao Código Penal 

uruguaio de 1934. Posteriormente, na Holanda este mesmo princípio jurídico da 

inimputabilidade e do perdão foi aplicado na legislação de 1993, quando a eutanásia 

começou a ser tolerada naquele país, apesar de não ser legalizada como 

procedimento em si. Em 1997, na Colômbia, foi aplicada novamente a sua proposta, 

quando a Corte Constitucional aprovou uma demanda neste sentido. 

Dessa forma, alguns países já preveem a eutanásia em sua legislação como 

o Uruguai, a Holanda e a Bélgica. Já a Suíça, preferiu admitir prática semelhada, o 

suicídio assistido. 

 É desse modo que a eutanásia continua sendo alvo de debates por meio de 

médicos e juristas, sempre sobre a mesma questão: o sofrimento do paciente ou a 

sua proteção à vida. 

 

2. EUTANÁSIA E OS CONFLITOS PRINCIPIOLÓGICOS 

 

O motivo pelo qual a eutanásia é um tema tão delicado a se discutir se deve 

ao fato de que está presente um conflito de valores principiológicos: a dignidade da 

pessoa humana X o direito à vida do indivíduo. Esses valores são de suma 

importância a serem analisados, já que constituem a gênese da situação jurídica do 

tema. 

 

2.1 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

O século XVIII foi o auge de uma corrente filosófica conhecida como 

Iluminismo, ou ainda o Século das Luzes. Essa corrente pregava o uso da razão e 

denunciava os abusos do Estado para com seus indivíduos. 

Devido a esta corrente filosófica, o século XVIII foi o palco da Revolução 

América (1776) e sua consequente Independência e da Revolução Francesa (1789), 

revoluções diretamente influenciadas pelo Iluminismo. 

Em meio ao turbilhão de ideias e temas que se propagavam na época, surgia 

o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, em que o homem não seria um 

objeto de direito, mas sim um sujeito de direito. 

Adiante, a Revolução Francesa, sob o lema da “liberdade, igualdade e 

http://www.bioetica.ufrgs.br/eutanhol.htm
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fraternidade” acabou por fim consagrando a dignidade da pessoa humana na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, senão vejamos:  

Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 
sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. 
[...] 
Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o 
próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser 
determinados pela lei.

3
 

Mas no século XVIII nenhum filosofo tratou tão objetivamente da dignidade da 

pessoa humana como Immanuel Kant, em seu livro Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes, publicado em 1785. Ele foi o primeiro teórico a reconhecer que ao 

homem não se pode atribuir valor (como uma mercadoria) justamente na medida em 

que deve ser considerado como um fim em si mesmo e em função da sua autonomia 

enquanto ser racional. Desse modo, entendia que qualquer coisa com preço pode 

ser substituída, mas os valores de dignidade do homem não admitiam uma troca 

equivalente. 

Maria Garcia acentua ainda mais a importância de Kant para a compreensão 

do que atualmente se entende por dignidade da pessoa humana, chegando a 

considerar que até mesmo o texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

é um reflexo direto: 

 

Nos seus Fundamentos da metafísica (12ª seção), EMMANUEL KANT 
afirma que a pessoa humana não deve jamais ser tratada como meio de 
seus próprios fins, mas sempre também como um fim em si mesmo. Em 
outros termos, o homem não deve jamais ser utilizado unicamente como 
meio sem considerar-se que ele é, ao mesmo tempo, um fim em si. A 
dignidade, tal como definida na moral kantiana, é o primeiro direito 
fundamental de todo homem, como determina o art. 1° da Declaração dos 
Direitos do Homem (1948)

4
 

 

E dispõe o art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem (1948): “Todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 

                                                 
3
 Declaração de direitos do Homem e do Cidadão. 1789. Disponível em 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-

Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-

1789.html>. Acesso em 22 de Mar de 2014.  
4
 GARCIA, Maria. Apud QUEIROZ, Victor Santos. A dignidade da pessoa humana no pensamento de Kant. Da 

fundamentação da metafísica dos costumes à doutrina do direito. Uma reflexão crítica para os dias atuais. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 10, n. 757, 31 jul. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7069>. Acesso em: 

22 Mar. 2014. 

http://jus.com.br/artigos/7069/a-dignidade-da-pessoa-humana-no-pensamento-de-kant
http://jus.com.br/artigos/7069/a-dignidade-da-pessoa-humana-no-pensamento-de-kant
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/7/31
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/7/31
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
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consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”5. 

Nosso ordenamento jurídico consagrou o principio da dignidade da pessoa 

humana como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O 

art. 3º de nossa Carta Magna estabelece os objetivos fundamentais de nossa 

República, como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3, I); 

assim podemos concluir que se a República não respeitar os próprios princípios a 

que são fundados, não poderá cumprir seus objetivos fundamentais. Aliás, a própria 

constituição e a constituição do Estado Democrático de Direito decorrem desse 

princípio: 

A dignidade da pessoa humana foi alçada ao centro dos sistemas jurídicos 
contemporâneos. A banalização do mal ao longo da primeira metade do 
século XX e a constatação, sobretudo após as experiências do fascismo e 
do nazismo, de que a legalidade formal poderia encobrir a barbárie levaram 
à superação do positivismo estrito e ao desenvolvimento de uma dogmática 
principalista, também identificada como pós-positivismo. Nesse novo 
paradigma, dá-se a reaproximação entre o Direito e a Ética, resgatam-se os 
valores civilizatórios, reconhece-se normatividade aos princípios e cultivam-
se os direitos fundamentais. Sob este pano de fundo, a Constituição de 
1988 consagrou a dignidade da pessoa humana como fundamento do 
Estado democrático de direito ( art. 1º, III) 
O princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de 
integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só 
existência no mundo. Relaciona-se tanto como a liberdade e valores do 
espírito quanto com as condições materiais de subsistência. Aliás, o 
reconhecimento dos direitos da personalidade dos direitos autônomos, de 
que todo indivíduo é titular, generalizou-se também após a Segunda Guerra 
Mundial e a doutrina descreve-os hoje como emanações da própria 
dignidade, funcionando como “atributos inerentes e indispensáveis ao ser 
humano.” Tais direitos, reconhecidos a todo ser humano e consagrados 
pelos textos constitucionais modernos em geral, são oponíveis a toda a 
coletividade e também ao Estado. Uma classificação que se tornou corrente 
na doutrina é a que separa os direitos da personalidade, inerentes à 
dignidade humana, em dois grupos: (i) direitos á integridade física, 
englobando o direito à vida, o direito ao próprio corpo e o direito ao cadáver; 
e (ii) direitos à integridade moral, rubrica na qual se inserem os direitos à 
honra, à liberdade, à vida privada, à intimidade, à imagem, ao nome e o 
direito moral do autor, dentre outros.

6
 

É desse modo que não se pode aplicar tal princípio somente à defesa dos 

direitos pessoais tradicionais, como a vida, a liberdade e a igualdade. O homem, 

como sujeito de direito, deve ter preservado uma existência digna para sua 

participação na sociedade, seja ela através dos exercícios de cidadania, seja através 

                                                 
5
 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em 

<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em 22 Mar. 2014. 
6
BARROSO, Luíz Roberto. Conheça a tese para a interrupção da gravidez.  Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2004-jul-13/advogado_analisa_estado_mae_gravida_feto_cerebro?pagina=5> 

Acesso em 19 Abr. 2014. 
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do convívio familiar, seja dos direitos inerentes a sua propriedade.  

São tantas as aplicações decorrentes desse principio que José Afonso da 

Silva nos proporcionou uma excelente definição: “Dignidade da pessoa humana é 

um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do 

homem, desde o direito a vida.”7 

O mestre Alexandre de Moraes também nos traz uma excelente visão desse 

principio: 

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à 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 um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos8 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um pilar do próprio 

ordenamento jurídico, e como tal, não está sujeito a uma condição, ele é autônomo. 

Ao comportar uma série de aplicações, pode ser comparada a uma bússola para as 

normas jurídicas, com a intenção de que as normas jamais se percam desse 

principio. Afinal, se uma norma contrariar esse princípio, tal norma seria inválida.  

 

2.2 Do Direito à Vida 

 

Para melhor compreensão do objetivo deste trabalho, far-se-á um breve 

apontamento sobre os direitos fundamentais, tratando-se especificamente do direito 

à vida após superada esses apontamentos. 

           O direito à vida foi consagrado constitucionalmente, como direito 

fundamental, no caput do art. 5º da Constituição Federal, que garante a sua 

inviolabilidade. 

           Embora existissem correntes em nossa Assembleia Constituinte no 

sentido de que o direito à vida deveria ser assegurado desde a concepção ou desde 

o nascimento, o legislador constituinte simplesmente o garantiu sem traçar qualquer 

outra referência, delegando a demonstração do exato momento do surgimento da 

                                                 
7
 DA SILVA, José Afonso. op. cit., p. 107. 

8
 MORAES, Alexandre de. Apud. VIANA, Rafael Antunes. Dignidade da Pessoa Humana e Direito Absoluto. 

Disponível em: <http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3918> Acesso em 19 Abr. 2014 



14 

 

 

vida humana à doutrina e à jurisprudência, com a utilização dos conhecimentos 

científicos obtidos com os diversos ramos da ciência. 

           Difícil tarefa, porém, é a definição do direito à vida, em função do grave 

risco de ingressarmos no campo da metafísica, porém, deve-se considerar que a 

vida não se restringe apenas a seu sentido biológico de incessante auto atividade 

funcional, inerente às matérias orgânicas, mas é constituída por um processo vital 

instaurado com a concepção (ou germinação vegetal), sendo alvo de inúmeras 

transformações, até sucumbir-se com a morte. 

           Sob a ótica da bioética, pode-se afirmar que a vida humana, a pessoa, 

apresenta-se como uma unidade de espírito e corpo, sendo composta de elementos 

espirituais, intelectivos e morais, além dos meramente biológicos. O aspecto mais 

humano do homem está em sua essência, na "capacidade de se separar do 

determinismo do mundo e de estar na singularidade única por meio da consciência e 

da liberdade".  

           Ao longo dos anos, especialistas em Medicina, Genética e ciências 

afins, passaram a sustentar o posicionamento de que a vida humana se iniciaria no 

instante da concepção, na "fusão dos gametas", argumentando que o novo ser 

humano unicelular já teria o seu próprio código genético, imutável, que o identifica e 

individualiza. 

           Todavia, mesmo diante dos avanços conquistados, a medicina e as 

ciências biológicas têm dificuldades em estabelecer com clareza o momento no qual 

se inicia a real vida de um indivíduo 

. 

3. A EUTANÁSIA NO BRASIL E A LEGISLAÇÃO 

 

Para o entendimento da conduta eutanásica para com a legislação brasileira, 

é necessário que se destaque primeiramente o posicionamento do Conselho Federal 

de Medicina e depois que esse posicionamento seja comparado a doutrina, 

jurisprudência e com a própria legislação brasileira. 

 

3.1 A Eutanásia e o posicionamento do CFM 

 

O Conselho Federal de Medicina é responsável por editar normas sobre a 

prática e a conduta médica. Através de suas Resoluções próprias, o Conselho 
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Federal de Medicina traz seu entendimento acerca de alguns temas, regular coisas 

que são de seus interesse e inclusive editar o próprio código de ética, que deve ser 

seguidos por todos os médicos do país. 

Consultando o Código de Ética Médica de nosso país, Resolução CFM nº. 

1931/2009 extrai-se de seu artigo 41º o seguinte: “É vedado ao médico abreviar a 

vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal”.9 

Ademais, a Associação Mundial de Medicina emitiu um parecer acerca da 

eutanásia: 

A eutanásia, o ato de terminar deliberadamente com a vida de um paciente, 
mesmo que a seu próprio pedido ou por solicitação de seus parentes 
próximos, é um procedimento que contraria a ética, não impedindo que o 
médico respeite a vontade do paciente de aceitar que o processo da morte 
obedeça seu curso natural na fase terminal da doença.

10
 

Desse modo, o Conselho Federal de Medicina brasileiro proíbe 

permanentemente a eutanásia cometida por médico, não só pelas próprias 

convicções do conselho, que vão de encontro com o posicionamento da Associação 

Mundial de Medicina, em respeito ao ordenamento pátrio. 

Entretanto, o CFM também não considera ética a prática da distanásia 

(obstinação terapêutica). E vai mais longe ao entender que a prática da ortotanásia 

pelo médico é legal. Vejamos a Resolução nº 1.805/2006: 

 

CONSIDERANDO o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que elegeu o 
princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil; 
CONSIDERANDO o art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, que 
estabelece que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante”; 
CONSIDERANDO que cabe ao médico zelar pelo bem-estar dos pacientes; 
[...] 
RESOLVE: 
Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 
tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de 
enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu 
representante legal. 
§ 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu 
representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada 
situação. 

                                                 
9
 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM nº 1.931/2009. Aprova o Código de Ética 

Médica. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 24 Set. 2009. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2009/1931_2009.htm>. Acesso em 24 Mar. 2014. 
10

 CAMPOS, Patrícia Barbosa. MEDEIROS, Guilherme Luiz. A Eutanásia e o Princípio Constitucional da 

Dignidade da Pessoa Humana. Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania. Volume 02. Nº. 01. 2011. 

Disponível em: <http://www.facsaoroque.br/novo/publicacoes/pdfs/patricia_drt_20111.pdf> Acesso em 24 mar. 

2014. 
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§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no 
prontuário.§ 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o 
direito de solicitar uma segunda opinião médica.  
Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para 
aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência 
integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive 
assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.

11
  

 

Esta resolução foi durante muito tempo alvo de debates, alegando-se que o 

Conselho de Medicina teria extrapolado de sua competência ao permitir a 

ortotanásia, o que poderia ser feita somente por lei. Tanto que a resolução foi 

suspendida por decisão liminar, correndo sob o processo de nº 2007.34.00.014809-3 

que tramitou na 14ª Vara Federal do Distrito Federal. 

  Em 2009, houve a edição do novo Código de Ética Médica (Resolução CFM 

1.931/2009), cujo conteúdo continuou a abordar acerca da distanásia e da 

ortotanásia. 

Dispõe o Novo Código de Ética Médica no parágrafo único do Art. 41: 

 
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações 
diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em 
consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a 
de seu representante legal.

12
 

 

Em dezembro de 2010, o Ministério Público, autor da ação, mudou seu 

entendimento e a liminar suspensiva foi derrubada. O magistrado, ao proferir a 

sentença, explicou que: 

 

Após muito refletir a propósito do tema veiculado nesta ação civil pública, 
chego à convicção de que a Resolução CFM n. 1.805/2006, que 
regulamenta a possibilidade de o médico limitar ou suspender 
procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente na fase 
terminal de enfermidades graves e incuráveis, realmente não ofende o 
ordenamento jurídico posto. Alinho-me pois à tese defendida pelo Conselho 
Federal de Medicina em todo o processo e pelo Ministério Público Federal 
nas suas alegações finais, haja vista que traduz, na perspectiva da 
resolução questionada, a interpretação mais adequada do Direito em face 
do atual estado de arte da medicina. 
[...] 
Nessa ordem de considerações, pelas quais não entrevejo ilegitimidade 
alguma na Resolução CFM n. 1.805/2006, é de se rejeitar assim o pedido 

                                                 
11

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº. 1.805/2006. Diário Oficial [da] República 
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12
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Federativa do Brasil. Brasília, DF, 24 Set. 2009. Disponível em: 
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principal de se reconhecer sua nulidade, bem como o pedido alternativo de 
sua alteração. Do exposto, revogo a antecipação de tutela anteriormente 
concedida e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

13
 

O entendimento do magistrado se baseou nas alegações finais apresentadas 

pela Procuradora da República, Dra. Luciana Loureiro Oliveira, que se resume da 

seguinte maneira: 

a) o CFM tem competência para editar a Resolução nº 1.805/2006, que não 

versa sobre direito penal e, sim, sobre ética médica e conseqüências disciplinares;  

b) a ortotanásia não constitui crime de homicídio, interpretado o Código Penal 

à luz da Constituição Federal;  

c) a edição da Resolução nº 1.805/2006 não determinou modificação 

significativa no dia-a-dia dos médicos que lidam com pacientes terminais, não 

gerando, portanto, os efeitos danosos propugnados pela inicial;  

d) a Resolução nº 1.805/2006 deve, ao contrário, incentivar os médicos a 

descrever exatamente os procedimentos que adotam e os que deixam de adotar, em 

relação a pacientes terminais, permitindo maior transparência e possibilitando maior 

controle da atividade médica;  

Foi reconhecido que a interrupção do tratamento a pedido do doente em 

estado terminal não fere o direito à vida prevista na Constituição Federal. Desse 

modo, prevaleceu na decisão o direito ao exercício da autonomia do paciente em 

estado de morte iminente. 

Nesse mesmo entendimento, o magistrado também nos trouxe a lição de Luís 

Roberto Barroso, acerca da resolução impugnada: 

 

Uma tese melhor é que o Código Penal deve ser interpretado à luz da 
Constituição, sob princípios como o da dignidade da pessoa humana e o da 
liberdade. A liberdade envolve direito à autodeterminação, desde que o 
exercício dessa liberdade seja lúcido e não interfira no direito de uma outra 
pessoa. O segundo princípio que legitima a resolução é o da dignidade da  
pessoa humana, que compreende, além do direito a uma vida, o direito a 
uma morte digna. Não há nenhuma dúvida, nem ética, nem jurídica, à luz 
dos valores sociais e dos princípios constitucionais, de que a ortotanásia é 
legítima. A resolução é uma interpretação adequada da Constituição.

14
 

 

Podemos considerar a Resolução nº. 1.805/2006 e atualmente o Código de 

Ética Médica são marcos importantes para trazer efetividade à prática da 
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dignificação da vida frente ao texto constitucional, visto a ausência de legislação 

pertinente acerca do tema. Apesar de louvável a atitude do Conselho Federal de 

Medicina, o responsável pela asseguração da dignidade da pessoa humana, da 

autonomia de vontade do paciente e a proibição da obstinação terapêutica deveria 

vir de atividade legiferante do Poder Legislativo. Não obstante, o CFM nos trouxe um 

marco que acabou por efetivar o direito de morrer dignamente. 

 

3.2 O projeto de Lei Nº 6.715/2009 e a exclusão de ilicitude da Ortotanásia 

 

Em 23 de dezembro de 2009, foi apresentada ao Senado Federal o Projeto de 

Lei Nº 6.715/2009, que estabeleceria a exclusão de ilicitude da ortotanásia:  

 

Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 136-A: 
Art. 136-A. Não constitui crime, no âmbito dos cuidados paliativos aplicados 
a paciente terminal, deixar de fazer uso de meios desproporcionais e 
extraordinários, em situação de morte iminente e inevitável, desde que haja 
consentimento do paciente ou, em sua impossibilidade, do cônjuge, 
companheiro, ascendente, descendente ou irmão. 
§ 1º A situação de morte iminente e inevitável deve ser previamente 
atestada por 2 (dois) médicos. 
§ 2º A exclusão de ilicitude prevista neste artigo não se aplica em caso de 
omissão de uso dos meios terapêuticos ordinários e proporcionais devidos a 
paciente terminal.

15
 

 

Não há muita diferença entre o texto do PL Nº 6.715/2009 e o texto do 

Anteprojeto do Código Penal de 1999. Ambos se preocupam que a morte iminente 

deve ser atestada por 02 (dois) médicos e deve haver o consentimento do paciente 

ou de um parente de no máximo de 2º grau.  

O projeto mais recente se preocupa em dispor sobre os cuidados paliativos, 

detalhe que o CFM também trata no seu Código de Ética. Desse modo, o médico, 

que tem a obrigação ética de tomar os cuidados paliativos, responderá penalmente 

caso haja violação desses cuidados. O CFM considera antiético, o Projeto de Lei 

traz uma sanção penal. 

A grande diferença entre os dois se deve ao fato que a exclusão da ilicitude 

no Anteprojeto de 1999 se encontra no Capítulo I – Dos crimes contra a vida, como 
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o 4º parágrafo do art. 121, que trata do homicídio. Já o Projeto de 2009 coloca a 

exclusão da ilicitude no Capítulo II – Das Lesões Corporais, que vigoraria como o 

art. 136-A, vindo logo após o crime de Maus-Tratos. 

Indiretamente, esse Projeto de Lei, pautado no principio da dignidade da 

pessoa humana, entende que a Obstinação Terapêutica é uma forma de Maus-

Tratos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A infeliz situação de trazer consigo uma doença incurável enquanto sua 

consciência ainda consegue discernir a situação que lhe rodeia, mas não poder 

fazer nada a respeito é o bastante para causar enormes prejuízos, não só físicos, 

mas também psíquicos, éticos e mesmo morais ao enfermo, até mesmo pelo fato da 

questão atingir as próprias convicções religiosas dos envolvidos – enfermo, 

familiares, médicos, magistrado, etc. Aparentemente, a alegria de pensar na 

convalescência será substituída pela angústia da família de preparar vestes 

mortuárias e sepultamento. 

Isto porque a vida não é mais como nos séculos passados, uma questão, 

senão totalmente material. Tal pensamento pode ser percebido pelas diversas 

sociedades, desde as mais antigas, até as atuais. Muitos povos antigos saudavam 

tanto a vida que o ato sexual era considerado sagrado e uma forma de estar próximo 

aos deuses, tamanho era a importância da vida. Já as religiões judaicas e cristãs 

entendem que a vida é uma benção divina e que ato sexual só deveria ser praticado 

para a procriação: a uma pessoa foi dada a vida, e ela deve cumprir o que se espera 

dela. 

Mas hoje, a nova vida se reveste de um significado especial. Não basta viver, 

deve-se viver com dignidade. Constroem-se sonhos, imagens de um futuro de 

sucesso e felicidade. E após obterem-se essas conquistas e dar um futuro melhor à 

prole, aproveita a vida de forma pessoal, sempre lembrando o passado e como isso 

moldou seu presente. 

 E então a notícia de uma enfermidade incurável atinge em cheio as 

expectativas de uma família, e principalmente do enfermo, que é considerado um ser 

vivo, mas que cuja dor e sofrimento pessoal esta pessoa não consegue suportar, 

mas deve continuar forçosamente a aturar porque assim obriga o Estado. 
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Deste modo, imperioso que se reconheça a possibilidade de não mais 

submeter o enfermo à tal dor e sofrimento, que é, com razão, equiparada pela 

doutrina jurídica como sucedâneo da tortura.  

Tal como se reconhece na distanásia, um despropósito, deve-se vislumbrar 

um equívoco, ao se determinar o prosseguimento de tratamento com objetivo único 

de manter à força uma pessoa viva ou oferecer-lhe tratamentos que possam aliviar a 

sua dor, quando esta pessoalmente deseja um descanso mais eficaz. Como 

demonstrado no curso deste trabalho, nesse caso o bem jurídico que a norma 

proibitiva do homicídio busca tutelar, além de restar completamente desprotegida, 

acaba ainda por causar dano à outro bem jurídico , igualmente merecedor da tutela 

jurídica:  bem estar psíquico do enfermo, e a preservação de sua dignidade. 

No que concerne especificamente à situação atual da questão da eutanásia, 

merece destaque o fato de que a legislação que seria o debate inicial acerca do 

tema, o Anteprojeto para Reformar a Parte Especial do Código Penal data de 1999. 

Mesmo que esse projeto, já arquivado, um dia fosse votado e vigorasse, o “novo 

código já “nasceria velho”. Porque o direito acompanha a evolução da sociedade, e 

uma lei que data de 1999 não teria muita eficiência. 

Ademais, alguns projetos de lei acerca do tema também estão arquivados. 

Por ser um assunto delicado e tratar-se de um assunto que as pessoas ainda não 

tem sequer um conhecimento básico, é perigoso politicamente dar prosseguimento a 

essa legislação. É por isso que sem medo afirmamos que essa situação atual se 

reveste não só de hipocrisia, mas também de perversidade. 

O direito à vida de ser protegido sim. O Estado deve garantir os meios para 

que o ser humano consiga inserir-se na sociedade e viver. Por isso deve o Estado 

criar leis para regular a vida na sociedade. Mas ele também deve proteger a 

dignidade do ser humano. Submeter um enfermo à uma condição a qual ele não 

pode suportar, simplesmente porque teme-se represálias políticas, o medo de uma 

mudança significativa no ordenamento jurídico, que poderia levar a debate outros 

assuntos mais importantes, o respeito à religião (mesmo o Estado sendo Laico) é 

como já dissemos um retrato da hipocrisia e perversidade que se espera atualmente 

do ordenamento jurídico. 

Cada pessoa tem uma dose do que pode suportar. Algumas realmente 

suportam a dor e angustia em nome de sua convicção religiosa e moral. Mas não 

outras, que não suportam e nem querem fazer seus parentes também conviveram 
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de tal angustia. Deve somente alguns terem seu desejo e seu direito respeitado, 

enquanto outros não têm, em detrimento do medo de uma mudança? 

Ora, se a jurisprudência, a doutrina e até a interpretação da lei já entende 

viável a ortotanásia, por analogia em bonam partem, a eutanásia também deveria ter 

o mesmo tratamento, ou pelo menos, em respeito a individualização da pena, não 

ser mais considerada como homicídio privilegiado, e sim ter sua caracterização 

própria no ordenamento jurídico. Ademais, o principio da dignidade da pessoa 

humana aliado aos princípios da autonomia de vontade, da legalidade e da 

beneficência seriam todos suprimidos pelo direito absoluto à vida, quando qualquer 

doutrinador hoje em dia já entende que nenhum direito é absoluto? 

O que se espera é uma legislação cuidadosa, para que o enfermo possa ter 

sua decisão e que esta possa ser respeitada, e que este não fique com medo, e nem 

que os médicos tenham o pode se influenciar os pacientes, eles devem somente ser 

objetivos quanto à doença, os riscos e por último, quando o paciente escolher 

morrer. 

Que um dia a decisão do Legislativo possa ser favorável as todas essas 

pessoas que já sofrem e que poderão sofrer com tantas dificuldades, com a própria 

situação em si, e que elas possam fazer valer um bem que não pode ser negociado: 

a sua dignidade. 

Por fim, encerremos esse trabalho voltando à epígrafe que abriu o presente. 

“A eutanásia é ótima, desde que não sejamos nós os eutanasiados”. Realmente, a 

ideia da eutanásia é entendida como a melhor solução para o enfermo que não mais 

suporta sobreviver. Mas somente estando na situação, na condição de um é que 

pode-se ter a visão abrangente que acomete o ser humano nessa hora e se as 

pessoas que defendem a eutanásia se submeteriam ao procedimento se estiverem 

doentes. Entretanto, é isso que o direito deve proteger: a liberdade, a segurança de 

uma pessoa tomar a sua decisão e que esta seja respeitada, ou melhor, dignificada. 
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