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RESUMO: Neste trabalho foi analisada a possibilidade de regulamentação da eutanásia, específicamente 

diante de normas e princípios constitucionais presentes na Constituição Federal. Hoje no ordenamneto  

brasileiro a prática da eutanásia não é regulamentada e, portanto, é considerada crime, com base no artigo 

121 do Código Penal. Pelo método hipotético-dedutivo, é aferida a possibilidade  jurídica de despenalizar à 

prática da eutanásia demonstrando a necessidade de efetivação dos princípios constitucionais elencados pela 

Constituição Federal. Após a análise dos diferentes métodos de antecipação de morte, enfatizando à 

eutanásia em si, quando contraposta aos princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, 

bem como sua autonomia de vontade, se ndo que nesse momento os princípios se mostram omissos. Desse 

modo espera-se demonstrar a necessidade de efetivação desses princípios constitucionais a fim de viabilizar  

à possbilidade de escolha dos pacientes, sobre como e quando morrer. 

 

Palavras- chaves: eutanásia. princípios constituicionais. constituição. 

 

ABSTRACT: In this work, the possibility of regulating euthanasia was analyzed, 

specifically in view of the constitutional norms and principles present in the Federal 

Constitution. Today in the Brazilian law, the practice of euthanasia is not regulated and, 

therefore, is considered a crime, based on Article 121 of the Penal Code. By the 
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hypothetical-deductive method, the legal possibility of decriminalizing the practice of 

euthanasia is assessed, demonstrating the need to implement the constitutional principles 

listed by the Federal Constitution. After analyzing the different methods of anticipating 

death, emphasizing euthanasia itself, when opposed to constitutional principles, such as the 

dignity of the human person, as well as his autonomy of will, although at that moment the 

principles are omitted. Thus, it is expected to demonstrate the need to implement these 

constitutional principles in order to enable the possibility of choosing patients, on how and 

when to die. 

 

Keywords: euthanasia. constitutional principles. constitution. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática da eutanásia é um assunto de extrema contingência, o que hordienamente vem 

gerando debates sobre a necessidade de sua efetiva regulamentação. Atualmente, o 

ordenamento jurídico brasileiro proíbe à pratica da eutanásia, e enquadrou como sendo 

homicídio simples. Mas essa proibição é passível de crítica justamente porque ela se 

confronta com a dignidade da pessoa humana, e a capacidade de autodeterminação de cada 

pessoa. 

Quando o Estado impõe um juízo coletivo sobre a eutanásia, e não possibilita que os 

indivíduos formulem por si mesmos juízos morais no que diz respeito a suas próprias vidas, 

o Estado não está promovendo a devida democracia, pelo contrário, está mascarando uma 

tirania.  O objeto de questionamento no presente trabalho é analisar o tema diante dos 

principíos e normas constitucionais presentes no ordenamento jurídico brasileiro a fim de 

demonstrar a (im) possibilidade bem como necessidade de tipificar à prática da eutanásia, 

bem como arguir, quais os motivos pelos quais o Estado se omite na discussão desse tema? 

Para responder ao problema de pesquisa ora exposto o presente trabalho está dividido 

em 3 capítulos. No primeiro é abordada a noção geral da eutanásia, abordando de forma 

suscinta os demais métodos, bem como descrevendo a maneira como o Direito brasileiro 

discute o assunto, bem como as razões subjacentes. No segundo capítulo  é discutido o direito 

à vida e a dignidade da pessoa humana, estabelecendo a estreita relação entre ambos. Também 

será a abordado a relação da eutanásia com a capacidade de autodeterminação da pessoa em 

poder fazer suas próprias escolhas durante toda a sua vida, bem como no momento mais 
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importante que é a sua morte, e como a Constituição de 1988 proclama esses direitos 

fundamentais, e de que forma procura garantir. 

E por fim, no terceiro capítulo é desenvolvido uma crítica referente à possibilidade 

de regulamentação da eutanásia diante das normas e principíos constitucionais,  sustentando 

a incompatibilidade da proibição da prática da eutanásia  quando interpretada como um 

direito de autodeterminação e dignidade da pessoa humana. Demostrando a omissão do 

Estado em discutir esse assunto, justamente porque o Estado preferiu considerar á vida um 

direito absluto em detrimento a outros principícios constitucionais como à dignidade da 

pessoa humana. 

O que se busca, é justamente trazer a reflexão e questionamentos do “direito à vida” 

e do direito de morrer de forma digna. Provendo discussões se de fato o Estado deve impor 

um senso meramente político em um assunto que está interligado diretamente a questão de 

dignidade da pessoa humana, bem como o exercício de interesses fundamentais, além da 

autonomia e liberdade de cada indivíduo. 

Ademais, é necessário demonstrar no desenvolvimento da pesquisa a questão de que, 

a eutanásia é desenvolvida sob a prevalência de compaixão e piedade do sujeito ativo, em 

relação ao passivo, a fim de que lhe seja atribuído a morte do indivíduo que padece, já que o 

mesmo se encontra incapacitado de fazer por conta própria. Sendo que, essa característica 

não se faz presente nos crimes em geral, é passivel de questionamento se a eutanásia deveria 

continuar sendo crime, se tornando de extrema relevância a análise desse fator tão importante 

como a moral, em um assunto tão intrínseco de cada pessoa, como a escolha de viver ou 

morrer, bem como de viver e morrer de forma digna. 

Pesquisas como esta, fazem-se necessárias em um mundo onde se pratica tão pouco 

o exercício de alteridade, onde se criam leis sem observar as situações peculiares que existem 

no meio social. Para tanto busca-se demonstrar a importância do exercício da dignidade 

humana, sendo esse exercício firmado na possibilidade de cada indivídio poder escolher de 

que forma e momento deseja morrer, independentemente de uma visão global que a socidade 

tem da vida, como algo absoluto. 

 

1 A EUTANÁSIA DIANTE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

As noções de vida e morte são concebidas diante de evoluções culturais, sociais, 



         

4 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

religiosas e políticas, o que inevitavelmente gera inúmeros debates éticos e morais no que diz 

respeito ao início e fim da vida.  A bioética é descria por Kovacs (2003, n.p.) como campo da 

ética que se aplica às questões de vida e morte, sendo um conceito que pressupõe reflexão e 

decisão, sendo observadas aspectos contextuais, tendo em vista que pode ter alterações 

conforme transformações da sociedade e do homem. 

Autores como Batista e Schramm (2004, n.p) aludem que o termo eutanásia foi 

utilizado pela primeira fez pelo historiador Suetônio no século II d.C para descrever a morte 

do imperador Augusto, que Suetônio chamou de “coroação de uma vida completa.” Mas 

somente séculos mais tarde o termo “eutanásia” foi utilizado pelo filósofo Francis Bacon em 

sua obra “História vitaes et mortis” de 1623, para designar o tratamento adequado de doenças 

incuráveis (LEONE Et alli 2001). 

Nota-se que à prática da eutanásia já é adotada por muito tempo  ao longo da  história 

e a escritora Maria Helena Diniz faz uma referência á essa trajetória histórica, dispondo que: 

 

Platão, em seus Diálogos, lembra a respeito da afirmação de Sócrates de que “o que 

vale não é o viver, mas o viver bem”. (...) Entre os povos primitivos era admitido o 

direito de matar doentes e velhos, mediantes rituais desumanos. O povo espartano, 

por exemplo, arremessava idosos e recém-nascidos deformados do alto do Monte 

Taijeto. Em Atenas, o Senado ordenava a eliminação de anciãos doentes, 

ministrando-lhes veneno (conium maculatum) em banquetes especiais. Já houve até 

mesmo quem afirmasse que os guardas judeus tinham o hábito de oferecer aos 

crucificados o vinho da morte ou vinho Moriam, contendo substância causadora de 

um sono profundo e prolongado, para que não mais sentissem as terríveis dores e 

caíssem em letargia, passando insensivelmente à morte. Os brâmanes eliminavam 

recémnascidos defeituosos e velhos enfermos, por considerá-los imprestáveis aos 

interesses comunitários. Na Índia lançavam no Ganges os incuráveis, mas antes lhes 

vedavam a boca e as narinas com lama sagrada. Na Birmânia enterravam-se, com 

vida, idosos e doentes graves. Na Antiguidade Romana, Cícero afirmava (De 

Legibus, III, 8,19) que era dever do pai matar filho disforme, e César, ao colocar seu 

polegar para baixo, autorizava a eutanásia, concedendo ao gladiador um modo de 

escapar da desonra e da morte com grande agonia. Os povos nômades das regiões 

rurais da América do Sul, para evitar que ancião, ou enfermo, sofresse ataque de 

animais, matavam-no. Os celtas matavam crianças disformes, velhos inválidos e 

doentes incuráveis. No Japão, outrora, o filho primogênito tinha o ônus de abandonar 

pais idosos e doentes na Colina da Morte, onde acabavam falecendo. Na era 

medieval, entregava-se ao soldado mortalmente ferido o punhal de misericórdia para 

que, com ele, se suicidasse, evitando um prolongado sofrimento ou que viesse a cair 

em poder do inimigo, mas, nesse caso, não vislumbramos eutanásia ativa alguma, 

mas sim induzimento ao suicídio. O povo esquimó ainda tem o costume de deixar 

doentes e idosos sobre o gelo, abandonando-os à sua sorte, até que a morte chegue  

(DINIZ, 2007, p.324-325). 
 

Segundo Kovasc (2003, p. 167), etimologicamente a palavra eutanásia, de origem 

grega, quer dizer “boa morte” ou “morte digna”. É usada quando uma pessoa enferma, sem 

condições de recuperar-se de sua doença, ou que se encontra em uma situação trágica em que 
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não consegue, por exemplo, mover qualquer membro do corpo, ou perdeu a maioria dos 

sentidos, recebe uma morte indolor, para findar sua agonia. 

A eutanásia tornou-se um dos temas mais polêmicos do século XXI, justamente pela 

necessidade das pessoas de terem participação nas decisões que envolvem a sua vida, mesmo 

quando essas decisões se refiram a por fim em sua vida. Além de a eutanásia ser polêmica 

por implicar num processo que não tem volta para o ser humano, ela provoca discussões a 

respeito dos vários conceitos atribuídos à prática, que muitas vezes provocam equívocos.  

A prática da eutanásia pode ser classificada como ativa ou passiva e como voluntária, 

involuntária ou não-voluntária. Tanto a eutanásia ativa como a passiva referem-se ao modo 

como a morte ocorre. Na ativa a morte é provocada, por exemplo, uma injeção letal, e na 

passiva a morte do paciente se dá devido a renúncia dos profissionais de saúde em relação aos 

recursos terapêuticos. 

Já a eutanásia voluntária implica diretamente na manifestação de vontade expressa 

do paciente em relação ao procedimento. Enquanto na involuntária a ação é realizada contra 

a vontade do enfermo, partindo de autorização dos familiares. Por fim, a não-voluntária 

decorre do não conhecimento da vontade do paciente, devido a incapacidade de manifestá-

la. 

Como se não bastasse os equívocos envolvendo o conceito da prática eutanásia ainda 

há confusão quanto as modalidades, confundindo muitas vezes a prática da eutanásia com a 

ortotanásia, distanásia, ou mesmo o suicídio assistido. Surgindo a necessidade de diferenciar 

essas modalidades mesmo que de forma superficial, justamente para que  a eutanásia seja 

conchecida em seu viés, sendo esse viés o de liberdade de escolha de cada paciente,o que não 

se deve confundir com as demais modalidades. 

A ortotanásia é o ato de deixar morrer em seu tempo certo, sem abreviação ou 

prolongamento aritificial. Essa modalidade trás ao paciente não uma ideia de cura a todo 

custo, mas sim um processo de aceitação (CÁS, 2008, n. p). 

Já a distanásia consiste no prolongamento artificial do processo de morte, fazendo 

uso dos meios extraordinário de prolongação, como por exemplo a reanimação. Consiste em 

cuidados médicos a pacientes que se encontram em fase terminal, buscando apenas retardar 

o máximo possível a sua morte, porém muitas vezes prolongar também o sofrimento de 

muitos pacientes (DINIZ, 2007, n.p).  

E por fim, o suicídio assistido sobrevém quando uma pessoa, solitica o auxílio de 
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outro indivíduo  para dar fim a sua vida, em razão de que sozinha não conseguiria. A ação 

parte dá prória pessoa, porém o resultado só é obtido mediante auxílio. Esse auxílio ao 

suicídio pode ser feito através de atos, como por exemplo, prescrição  de doses altas de 

medicação ou de forma mais  passiva, como apenas a persuação ou encorajamento 

(GOLDIM, 2009, n.p ). 

No ordenamento brasileiro a prática da eutanásia não é regulamentada e, portanto, é 

considerada crime, com base no que dispõe o artigo 121 do Código Penal (BRASIL, 1940) 

in verbis: “Art. 121. Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos.” Se o agente comete 

o crime movido por relevante valor social ou moral, disporá na caracterização do homicídio 

privilegiado e por consequência uma diminuição de pena, prevista no parágrafo primeiro do 

mesmo artigo 1213 do Código Penal (BRASIL, 1940). 

O artigo estabelece que o agente que cometer o crime por um motivo de relevante 

valor social e moral, bem como sob o domínio de forte emoção, em consequência à injusta 

afronta da vítima, poderá ser reduzido a pena de um sexto a um terço 4. Nota-se que quando 

o legislador menciona “relevante valor social ou moral” ele está dizendo que nesses casos o 

sujeito estaria cometendo o crime por acreditar estar livrando o paciente de todo o sofrimento 

que o cerca, dando-lhe assim o “direito à morte” (ÁVILA, 2012, p. 538). 

O conceito “relevante valor moral” é um tanto quanto amplo levando em 

consideração que aquilo que é moral para um determinado indivíduo pode não ser para outro, 

ou de modo igual para a sociedade como um todo, razão pela qual se deve levar em conta a 

vontade de cada indivíduo e as suas condições como paciente (DOSSI, 2017, n.p). 

Hodiernamente a proibição da eutanásia se fundamenta na supervalorização do 

direito à vida. A Constituição Federal de 1988 consagra o direito à vida no caput do artigo 

5°, dispondo que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza”(BRASIL, 1988). Mesmo que  eutanásia e o direito à vida estejam  diretamente 

ligados à dignidade da pessoa humana, para que o direito à vida seja assegurado há uma 

necessidade de ser assegurada de forma digna, sendo indispensável que a pessoa tenha o 

direito que sua morte também seja digna. 

 
3Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. BRASIL. Código Penal Brasileiro. 1940. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 25 de abril de 2020. 

 
4Art. 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, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Ibid. 
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A constituição consagra também o direito à inviolabilidade da dignidade da pessoa 

humana, como um direito fundamental de um Estado Democrático de Direito, entretanto 

quando o Estado tipificou à prática da eutanásia como crime, o Estado se eximiu da obrigação 

da prestação da dignidade da pessoa humana, bem como a autonomia e liberdade, como se 

os pacientes já não tivessem meios para expressa-los.   

É frente  a possibilidade de escolha entre viver e morrer que o Estado deve possibilitar 

ainda mais que a pessoa possa fazer suas próprias escolhas, até o momento que achar que não 

lhe é mais digno a forma que se encontra, e opte por morrer. A dignidade é intrínseca a cada 

ser humana e o identifica como indivíduo na sociedade, segundo Kant (2007 n.p.) o homem 

é um ser totalmente racional e existe como fim em si mesmo, não só como mecanismo para 

o exercício arbitrário de dada vontade.  

Nesse mesmo contexto Dworkin (2003, p. 307) dispõe que “levar alguém a morrer 

de maneira que outros aprovam, mas que para ele representa uma terrível contradição de sua 

própria vida, é uma devastadora e odiosa forma de tirania”. Todas as pessoas devem ser 

respeitadas, sem qualquer distinção. Desse modo, o Estado não deve impor um senso 

meramente político em um assunto que está diretamente interligado a questão da dignidade 

da pessoa humana que será objeto de estudo a seguir. 

 

2 A DIGNIDADE HUMANA E O DIREITO À VIDA  

 

No capítulo anterior pode-se  observar que a eutanásia está estritamente ligada a 

princípios constitucionais que se relacionam entre si, sendo eles o direito à vida e a dignidade 

da pessoa humana. A inviolabilidade do direito à vida está prevista no artigo 5º caput5 da 

Constituição Federal, e a dignidade da pessoa humana está disposta no artigo 1º, inciso III 

6da mesma Constituição (BRASIL, 1988). 

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

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito  à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, nos 

termos seguintes: [...] 
6 Art. 1°. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constiui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III- a dignidade da pessoa humana; 

[....] 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, Presidência da República. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em: 05 de 

setembro de 2019 
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A doutrina brasileira como um todo, dispõe que não há prevalência de um princípio 

sobre o outro. Mesmo sendo normas de aplicação imediata, os direitos e garantias 

fundamentais  consagrados pela Constituição Federal não são ilimitados, uma vez que 

encontram os seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna 

(MORAES, 2002, p.61). 

Assim, diante de sua relatividade, e pela possbilidade frequente que os direitos 

fundamentais podem entrar em colisão na solução de casos concretos, torna-se essencial a 

construção de uma técnica alternativa, ou seja, por um lado maleável, para dar conta da 

complexidade imanente ao fenômeno constitucional, mas que, por outro, não resvale para o 

puro subjetivismo (SARMENTO, 2003, p.22). 

Nesse mesmo diapasão Suzana de Toledo Barros afirma que: 

 

A questão da ponderação radica na necessidade de dar a esse procedimento (colisão 

de direitos fundamentais) um cárater racional e, portanto, controlável. Quando o 

intérprete pondera bens em caso de conflito entre direitos fundamentais, ele 

estabelece uma precedência de um sobre o outro, isto é, atribui um peso mais a um 

deles. Estabelecendo-se uma fundamentação para esse resultado, elimina-se o 

irracionalismo subjetivo e passa-se para o racionalismo objetivo (BARROS, 1996, 

p.169). 

 

Nesse sentido não há como falar que o direito à vida é mais “forte” do que o direito à 

dignidade humana, justamente porque a dignidade da pessoa humana não se trata de um 

direito, mas sim de um fundamento do Estado. Um não se sobrepõe em relação ao outro, com 

o direito à vida, e o exercício da à dignidade da pessoa humana, a pessoa adquire a liberdade 

e autonomia da vontade sobre si e sobre as suas escolhas no decorrer de toda a sua existência. 

Nesse contexto a autora Hannah Arendt (1990, n.p.) conceitua a dignidade humana 

como o direito a ter direitos. Estabelecendo assim o seu próprio conceito de dignidade 

humana, vinculado diretamente a um conceito de juizo. Esse conceito de juízo  proposto por 

Arendt está diretamente ligado a capacidade de linguagem do ser humano, linguagem essa 

que nos define e nos insere na sociedade. 

 Inarredavelmente, a dignidade humana está relacionada intrinsicamente a capacidade 

do indivíduo em agir em conjunto,  mediante o acesso a cidadania, partindo da premissa de 

que devemos ter direito a ter direitos, isto é, os indivíduos devem ser respeitados não apenas 

como seres vivos, mas sim como cidadãos livres, capazes de agir e julgar. Direitos humanos 

sem possibilidade efetiva de participação e de poder de decisão tornam-se lacunas, meros 

instrumentos para o Estado ( ARENDT, 1990, n.p.). 
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Um dos grandes fundamentos contrários da eutanásia é justamente a supervalorização 

do direito à vida. Entretanto, viver (sobreviver) a todo custo não compensa a violação do direito 

à dignidade da pessoa humana. Pacientes que por muitas vezes são obrigados a submeter-se a 

incansáveis tratamentos invasivos, inúteis, destinados apenas a manter a qualquer custo sua 

sobrevivência, podem ter violado o direito à dignidade humana. 

Ao encontro deste pensamento, Sarlet (2005, p. 35) enfatiza que: 

 

Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, 

onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde 

não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade 

(em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 

minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana 

e está (pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e 

injustiças. 

 

 É a partir deste viés que se busca o exercício da dignidade da pessoa humana, 

vislumbrando  de forma concreta o direito à autonomia e à liberdade do indivíduo  de decidir 

por conta própria sobre a sua vida. Na concepção de Sarlet (2002, p. 62) a dignidade humana 

propõe duas perspectivas, sendo a primeira ontológica e a segunda instrumental, estabelecendo 

que: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada 

ser humano 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 assegura a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 

e corresponsável nos destinos da própria existência e da visa em comunhão com os 

demais seres humanos. 

 

A grande questão seria de que a eutanásia não é apenas um processo tão somente de 

escolha, mas também um processo de julgamento (DWORKIN, 2003). Justamente porque a 

sociedade como um todo analisa a vida em si como uma questão religiosa, repudiando assim 

a prática da eutanásia.  

Segundo aquele autor: 

 
Essa distinção entre o valor intrínseco da vida e seu valor pessoal para o paciente, 

explica por que tantas pessoas acham que a eutanásia é condenável em todas as 

circunstâncias. Elas pensam que uma pessoa deve tolerar o sofrimento, ou receber 

a assistência devida caso se torne inconsciente até que a vida chegue a seu final 

natural- com o que se pretende dizer com tudo, menos uma decisão humana, pode 

se o agente- porque acreditam que o fato de eliminar deliberadamente uma vida 

humana nega o seu valor cósmico inerente (DWORKIN, 2003, p. 275). 
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Mesmo que de fato a santidade seja um forte argumento contrário a prática da eutanásia, 

ela também é um fator favorável, pois se a santidade da vida for encarada como um viver de 

forma plena com toda a dignidade humana, o direito de escolher como e quando morrer está 

diretamente ligado a isso, a forma digna de como queremos encerrar o ciclo de vida. 

Ou seja, quem acreditar na santidade da vida, deve acreditar que tal vida precisa se 

desenvolver bem, baseando-se nas convicções de seus próprios interesses críticos e opiniões 

sobre o que significa o bom desenvolvimento de sua própria vida. Essas convicções podem 

ser entendidas como um compromisso geral com a santidade da vida (DWORKIN, 2003). 

Do exercício da dignidade da pessoa humana emerge a necessidade do desenvolvimento 

do direito de autonomia bem como de liberdade da pessoa. Segundo Lepargneur (1996, p. 

177) “a raiz da dignidade pessoal é a autonomia individual do ser pensante”, sendo a 

capacidade da pessoa de fazer suas próprias escolhas, bem como de optar a forma que deseja 

viver ou morrer. 

Sarlet (2005, p.22) também destaca a intrínseca relação entre as noções de liberdade, e 

dignidade, já que o reconhecimento e garantia do direito de liberdade constituem uma das 

exigências da dignidade da pessoa humana. 

A eutanásia também está ligada ao que Aristóteles (1979, p. 229) chamou de 

eudaimonia, segundo ele é necessário que tenha-se uma vida virtuosa para que se alcance a 

felicidade, todavia em segundo plano, já que em primeiro plano temos a vida contemplativa, 

uma vida autossuficiente, ou seja, uma vida sem muitas necessidades, sem apegos, uma vida 

livre. E seria essa a vida considerada feliz, a vida eudamônica e quem nos permite isso é a 

razão. 

 Neste mesmo sentido para Costa (2014, p. 168) o termo eudaimonia, de forma 

simplificada, diz respeito à felicidade; significa, ao “viver bem” (eu= bom; daimon= 

divindade). Para atingir a eudaimonia, é preciso viver racionalmente, e isso significa viver 

segundo as nossas virtudes. Essa indagação sobre viver segundo nossas virtudes diz respeito 

às virtudes morais ou éticas e virtudes intelectuais ou dianoéticas. 

As virtudes morais e éticas são aquelas próprias da pessoa, as que a definem, de modo 

que para alcançar a eudaimonia se faz necessário o exercício dessas virtudes, enquanto as 

virtudes intelectuais ou dianoéticas referem-se aos meios mais justos e adequados para enfim 

alcançar a eudaimonia. A pessoa passa a vida toda em busca da felicidade, do “viver bem”, 
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e quando está no fim da vida, não há porque negar-lhe o direito de decidir a forma como 

deseja morrer. 

Para Dworkin (2003, p. 280) “a morte domina porque não é apenas o começo do nada, 

mas o fim de tudo” e justamente encontra-se aí ênfase de morrer de forma digna. O simples 

fato de a morte significar o fim não impede que esse fim não possa ser um revérbero do modo 

que vivemos até então. O poder de escolha nesse momento determina todo o modo como 

viveu-se até então. 

A maneira como as pessoas vivem dizem muito sobre como querem morrer, negar 

essa possibilidade de escolha talvez, signifique a maior afronta a dignidade da pessoa 

humana. Com isso surge a indiscutivél necessidade de regulamentação da prática da eutanásia 

justamente porque essa possibilidade de escolha é diretamente ligada ao princípio basilar da 

constiuição, que é o exercício da dignidade da pessoa humana. 

 

 

 

 
3 (IM) POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA EUTANÁSIA DIANTE DAS 

NORMAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

A eutanásia é hoje uma das questões mais complexas no presente momento  diante 

dos avanços dos últimos séculos. Surgindo a necessidade de se efetivar uma análise jurídica 

mais aprofundada acerca do assunto, em especial na seara penal,a fim de que seja refeita uma 

análise não só sob o prisma do direito a vida como algo absoluto, mas também se atentando a 

necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana. Não há como Estado se 

comprometer apenas com a proteção do direito à vida se abstendo da obrigação de proteção a 

autonomia e dignidade das próprias pessoas 

No momento em que a Constituição Federal de 1988 alude que não há preponderância 

de princípios, ela deixa claro que todos os princípios constitucionais tem o mesmo valor, logo 

pressupõem a garantia da prestação de ambos. Entretanto quando o Estado não se atenta a 

vontade desses pacientes que clamam pela eutánasia, ele está declarando que a dignidadade da 

pessoa humana bem como a sua autonomia da vontade estão em segundo plano, quando o 

assunto for a indisponibilidade da  vida. 
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A interpretação dos princípios constitucionais pode ser analisada em três 

perspectivas, enquanto norma, como elemento de um ordenamento ou como fato incentivador 

ou justificador de decisão. Desse modo, os princípios constitucionais são construídos numa 

dimensão ético- valorativa, sendo identificados como expressão de elementos de verdades 

(BONAVIDES, 1998). Sendo assim, os princípios constitucionais buscam definir e 

fundamentar o Estado, de modo que se tornam fundamentos político constitucionais.  

Nas palavras de Canotilho (1993, p. 71) os princípios constitucionais são “o cerne da 

constituição”. Quando o Estado tipificou a eutanásia como crime, ele supervalorizou o direito 

à vida em detrimento do exercício da dignidade da pessoa humana, e da sua autodeterminação 

bem como a sua liberdade de escolha, se limitando a prestação apenas do que coercitivamente 

achou mais “benéfico”. 

Não há como se agarrar a uma supervalorização do direito à vida contra a prática da 

eutanásia, quando a proibição implica radicalmente ao sacríficio de interesses próprio, uma 

vez que o paciente que escolher por morrer acredita que dessa forma está respeitando o valor 

intrínseco da própria vida (DWORKIN, 2003, p. 305). 

Nesse mesmo sentido Dias aduz que: 

 

O direito de morrer, portanto, estaria assentado justamente nesta linha de 

pensamento que concebe a vida a partir do princípio da dignidade e que valoriza a 

autodeterminação do sujeito na escolha pelo processo natural de sua morte, 

abdicando assim, de meios extraordinários que acarretem o seu prolongamento 

meramente orgânicobiológico. Segundo a teoria que concebe um direito geral de 

personalidade – o qual funcionaria como cláusula geral de tutela e promoção da 

pessoa humana – o direito de morrer poderia enquadrar-se como um dos direitos que 

envolveriam a pessoa humana tendo em vista a proteção de sua personalidade, com 

fundamento na dignidade, até mesmo acima do bem vida (DIAS, 2008, p. 22-23). 

 

A grande questão dessa super valorização do direito à vida é justamente porque a 

população brasileira em sua maoria é composta por cristãos, o que resulta numa influência 

religiosa sobre o assunto, o que reflete na aplicação do direito à vida como algo absoluto. 

Porém, a partir da perspectiva da Dignidade da Pessoa Humana, surge o questionamento se 

o direito à vida prevalece, mesmo nos casos em que a sua manutenção implique uma 

existência desumana  e contrária à sua própria vontade. 

Carvalho (2001, p.112) entende que “a vida humana é um valor relativo, existente e 

digno de proteção enquanto mantenha um determinado nível de qualidade, representado pela 

capacidade do indivíduo de relarcionar-se com os demais seres humanos e de assumir seus 

próprios atos”. 
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Os princípios elencados no texto constitucional como a dignidade da pessoa humana, 

a autodeterminação, e a liberdade expressam a ideia de algo transcendental inerente à 

condição humana. Exigindo assim que os princípios se adaptem às diversas mudanças que 

constantemente emergem da vida em sociedade, afim de que eles se montrem eficázes e não 

meramente texto de lei de uma Constituição que se exalta amplamente democrática e que 

atualmente não é o que se mostra. 

Segundo Sarlet (2010, p. 75) “é o Estado que existe em função da pessoa, e não ao 

contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal”. 

Desse modo o Estado precisa efetivar o alcance ao exercício da dignidade da pessoa humana, 

bem como sua autodeterminação enquanto ser humano. 

Nessa mesma linha de pensamento, em a Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, Kant (2007, p. 305) afirma “[...] age de tal maneira que tomes a humanidade,tanto 

em tua pessoa, quanto na pessoa de qualque outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca 

meramente como meio”. 

Desse modo, a dignidade da pessoa humana não é apenas o fundamento do Estado e 

sim o seu objetivo, implicando assim no dever do Estado de garatir a exata igualdade para 

todos. Quando o texto Constitucional alude que todos os seres humanos são iguais em 

dignidade, traduz a ideia de prestações, meios para que essa dignidade se desenvolva 

(BRITTO, 2014, p. 224). 

Entretanto, o Estado se omitiu na prestação da dignidade da pessoa humana, quando 

ele nega a possibilidade de o paciente dar fim em sua vida, não compreendendo que o clamor 

pela morte, é sobretudo um clamor pela sua própria dignidade. Quando chega ao ponto de um 

ser humano implorar pela sua morte, não há argumentos jurídicos possíveis que fundamentem 

que essa pessoa tenha que viver a todo custo, independentemente do alto custo a si próprio 

que isso vai causar ou o quã doloroso isso possa ser. 

Segundo Dworkin (2003, p. 305) não há como exigir de uma pessoa que ela sacrifique 

seus próprios interesses em respeito à inviolabilidade da vida humana, já que em muitas 

situações a pessoa acha que a melhor maneira de respeitar a sua vida é colocando um fim 

nela, para que assim todo o sofrimento sesse. A dignidade humana é intrínseca da 

personalidade, manisfestando-se na autodeterminação de cada pessoa com sua própria vida, 

buscando assim a pretenção de respeito das demais pessoas. 

Se tratando da dignidade da pessoa humana Britto (2014, p.220) aduz que mais difícil 
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que definir esse princípio, é justamente definir o sentido ou o significado que a dignidade da 

pessoa atribui para a Constituição Federal de 1988 bem como para o Estado como um todo. 

A recusa a esse direito faz com que os pacientes mergulhem em uma forma ainda mais terrível 

de sofrimento. A coerção do Estado diante da eutanásia confunde a ideia que o Estado traz 

de basear-se em um sistema democrático de direito. 

Segundo Dworkin (2003, p. 342, 343) a liberdade e a dignidade da pessoa humana 

expressam um direito à consciência, logo “um governo que negue esse direito é totalitário, por 

mais  livre  que deixe para as  pessoas fazerem escolhas menos  importantes”. A liberdade de 

coinciência caracteriza um cuidado consigo mesmo, com os seus princípios tanto éticos como 

morais, refletindo numa escolha, sendo ela viver de forma considerada indigna para si, ou de 

ter o direito à escolha de morrer.  

Nas palavras de Britto (2014, p. 225) o domínio da dignidade da pessoa humana, está 

diretamente ligada ao domínio da própria felicidade. A grande questão em si não seria ter o 

domínio da morte e sim o domínio da sua própria vida. Não há como o Estado impor uma 

decisão coletiva em um assunto tão abrangente como a eutanásia, justamente porque ela 

implica na forma e no caráter que a pessoa leva a sua vida, seu senso de integridade e seus 

interesses críticos. É um terrível erro esperar que uma decisão como essa sirva a todos da 

mesma maneira. 

 Nesse mesmo contexto Dworkin (2003, p. 301) aduz que: 

 
 

O Estado não deve impor uma concepção geral e única à guisa de lei soberana, mas 

deve, antes, estimular as pessoas a tomar as melhores providências possíveis tendo 

em vista o seu futuro. E, nos casos em que tais providências não forem tomadas, o 

governo deve permitir, na média do possível, que as decisões fiquem a cargo de 

parentes ou outras pessoas mais próximas, pessoas cuja percepção dos interesses 

fundamentais dos doentes, formadas ao longo de um estreito conhecimento de tudo 

que constitui esses interesses, possa ser mais apurada que qualquer outro juízo 

universal, teórico e abstrato, nascido nos escalões do governo em que predominam 

os grupos de interesses e suas manobras políticas. 

 

Segundo Britto (2014, p. 248) “o sistema jurídico brasileiro não é apenas um sistema 

constitucional de direito, mas um Estado constitucional democrático de direito”, desse modo 

o Estado não deve impor a um paciente que ele deve viver a todo custo não importando o 

quanto ele pode sofrer com isso, quando falamos em democracia, estamos falando em escolha, 

o que não é dado aos pacientes, pelo contrário, lhe é negado fazer essa escolha. 

Nesse sentido “a democracia deve ser entendida como um método, o melhor para, 

mediante o diálogo, transformar os interesses particulares em preferências imparciais” 
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(SALGADO, 2005, p. 22). Sendo assim, quando se propõem discutir a eutanásia o fator de 

maior relevância deveria ser o paciente em si, e não o valor moral que terceiros empregam 

nessa escolha. Não há como uma lei definir se eu posso ou não dispor da minha própria vida 

se a única detentora dela mesmo somos nós. 

Seguindo esse contexto Dworkin (2006, p,234) aduz que: 
 

 
É evidente que as leis devem proteger as pessoas que recuam com horror perante a 

ideia de serem mortas mesmo que só tenham poucos minutos ou meses de vida. 

Porém, devem proteger também as pessoas que pensam o contrário: que seria 

escandaloso não poder sofrer uma morte mais calma e mais tranquila com ajuda de 

médicos em que confiam. 

 

Ao tipificar à pratica da eutanásia como crime o Estado não fez a devida ponderação 

que devia ter feito. O Estado não se preocupou com quem clamava pela morte, apenas se 

atentou a relação moral na criação do direito, deixando de lado quem de fato deveria poder 

escolher. Segundo Hartz (2009, n.p.) ter o direito à morte digna é sobretudo um 

desdobramento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Justamente porque 

a dignidade da pessoa humana está vinculada a cada pessoa pelo simples fato de existir, sem 

distinção alguma de raça, sexo, crença religiosa, ou opinião política, ela existe em respeito a 

cada pessoa. 

Quando indagamos que a dignidade da pessoa humana é o fundamento e o objetivo 

do Estado há uma incompatibilidade com a tipificação feita pelo mesmo Estado, visto que a 

dignidade da pessoa humana implica justamente na maneira que a e pessoa leva a sua vida, na 

maneira como desejar morrer. Nesse contexto Maria Celina Bodin de Moraes (2003, p. 116) 

fundamenta que a dignidade da pessoa humana decorrem quatro príncipios jurídicos 

fundamentais, a igualdade que vedaria qualquer discrminação arbitrária, a liberdade que 

asseguraria a autonomia de cada pessoa, a integridade física quanto moral que estaria 

relacionada a prestação de garantias que assegurasem a vida com dignidade e por fim, a 

solidariedade que se demonstraria na promoção da simultaneidade humana. 

Ao negar o direito de escolha o Estado não só condenou o paciente a um perpétuo 

sofrimento, ele deixou claro que não há viabilidade da dignidade da pessoa humana, quando 

essa deseja escolher morrer. Ao intervir na escolha no próprio indivíduo, o Estado tornou o 

direito à vida como uma obrigação, um dever para o mesmo.  Sendo que o dever do Estado de 

proteger a vida deveria ser harmonizavél com o respeito  à dignidade da pessoa humana. 

O Estado até pode promover o exercício da dignidade da pessoa humana em outros 
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aspectos, mas quando relacionado a escolha do paciente é nítida a sua omissão. Diante disso 

se faz necessário que o Estado reveja o seu posicionamento sobre à eutanásia, a fim de evitar 

que a pessoa precise permanecer em um sofrimento contínuo sem nenhuma chance de 

progresso simplesmente porque o Estado entende que à vida deve ser mantida a todo custo. 

O direito à vida deve ser analisado não somente como um ato de sobrevivência, mas como 

uma um viver sob condições dignas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao tratar do tema eutanásia, esse artigo buscou contribuir para a compreensão de 

aspectos gerais, como conceito e tipificação, e ainda trazer reflexões e questionamentos sobre 

o “direito à vida” e da possibilidade de um possível “direito de morrer”. Trazendo autores 

que discutem o assunto em um viés liberal, justamente porque o assunto precisa ser discutido 

nas  mais diversas áreas. 

Infelizmente não é possível dar respostas exatas sobre o tema, devido ao grande 

arcabouço que de fato precisa ainda ser discutido em outros estudos, porém são justamente 

trabalhos como este que podem angariar recursos para que o Estado repense sua omissão 

frente a eutanásia. No cerne das discussões sobre à eutanásia encontra-se princípios 

constitucionais que se conflitam, de um lado temos o direito à vida e do outro a dignidade da 

pessoa humana.  

 Emergindo a necessidade do Estado em fazer a devida ponderação, buscando 

adequar a norma a cada caso concreto e não apenar decidir coercitivamnete de forma geral 

em um assunto que está tão ligado a uma questão moral. Ao tipificar a eutanásia como crime 

o Estado supervalorizou o direito à vida em detrimento à dignidade da pessoa humana. 

Indaga-se se de fato a vida deve ser mantida a todo custo, e ainda que isso cause um 

sofrimento imensurável e degradante à dignidade da pessoa humana. A defesa da prática da 

eutanásia não implica na violação do direito à vida, mas sim na vida com dignidade. Não 

como falar de vida sem haver dignidade, o ser humano só de fato vive quando seus direitos e 

sua personalidade são respeitados. 

A eutanásia é a possibilidade de o paciente ter uma morte digna, quando esta já não 

é mais possível de forma natural, bem como efetivaria o princípio da autodeterminação e 

liberdade da pessoa de poder fazer por si mesmo o que achar melhor para si. Mesmo que isso 

implique num sofrimento as pessoas que o roedeiam, mas que para si traria uma paz por fim 
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à própria vida. A eutanásia reflete muito na forma como a pessoa viveu toda a sua vida, e a 

maneira como se vive  diz muito como se quer morrer. 

 Diante de todo o exposto, resta clara a importância de pesquisas como esta para fins 

de provocar o Estado enquanto detentor do poder jurisdicional a posicionar-se frente à um 

assunto tão delicado. Faz-se necessário repensar a incompatibilidade da interpretação da 

dignidade da pessoa humana com a proibição da prática da eutanásia, justamente pelo fato de 

a eutanásia ir ao encontro com a dignidade da pessoa humana, sobretudo a autodeterminação 

e liberdade da pessoa. 

Sendo assim conlui-se que existe a possibilidade de regulamentação da prática da 

eutanásia no Brasil, justamente porque o Brasil é um país politicamente democrático, e não 

há como decidir sobre um assunto desses, se atentando apenas à um senso político coletivo, 

é preciso dar a possibilidade de escolha ao indivíduo. 

Além do que devem haver preponderância entre princípios tão relevantes como os 

expostos, e não apenas a escolha de um como absoluto. 
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