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RESUMO 

O presente estudo aborda o direito à vida, enquanto direito fundamental, fazendo 
uma reflexão sobre o significado do principio da dignidade humana, seja no sentido 
de respeitar o direito de viver, seja na oportunidade de resguardar o direito de morrer 
com dignidade, a partir do instante em que a morte é justa. Por ser um dos mais 
rumorosos problemas da Ciência Jurídica - o direito a vidalmorte - e pela própria 
maneira como vem sendo tutelado (e violado) entre nós, assim como a sua evoluçiio 
na tábua histórica até os dias hodiernos, 0 tema despertou nosso interesse em 
perscrutar alguns aspectos acerca de suas características e os problemas relativos 
sua posltivaç$o e exigibilidade, enquanto integrante na chamada PositivaçBo e 
Concretizaçáo Jurídica dos direitos Humanos. Versaremos sobre os limites gizados 
na Lex, Fundamentalis e legislação infraconstitucionai, discutindo tambbm algumas 
questões de bioética. A questão da eutanásia 6 extremamente polgmica, permitindo 
várias correntes de pensamentos, contrários e favoráveis. Os que são a favor da 
prática afirmam que a vida só vale a pena ser vivida com dignidade! 



ABSTRACT 

The study hereby describes the right to live as a basic human right, doing a deep 
reflection about the real meaning of the Principie of the Human Dignity, either as 
defender of the right to tive or as an 0pportunity to keep alive the right to die with 
dignity since the death is fair. 
Being one of the most rumor problems of the Legal1 Juridical Science, the right to tive 
or die and the way that it has been guarded (and violated) and also its historical 
evolution until the present days tempt Us to research and learn some aspects of its 
characterisucs and the problems related to its use and exigency as an integrant of 
what is called Legal Practice and Effectiveness of the human rights. 
We will discuss about limits presented in the Lex Fudamentalis, constitutional 
legislation, also proposing some bioethics questions. The euthanasia question is 
extremely polemical, allowing different thoughts, favorable or not. The ones that are 
in favor of such practice assure that life is worth only if it is with dignity. 



O intuito deste trabalho e abordar as formas de garantia da dignidade da 

pessoa humana, como principio universal que é, respeitando os anseios do nosso 

sistema constitucional brasileiro, para que se possa efetivar e ter positivado o rol de 

direitos fundamentais e o bem estar da pessoa humana. 

Num primeiro momento, faremos uma breve abordagem sobre o direito B 

vida e sua tutela constitucional. Buscaremos, com o presente trabalho, contribuir 

para uma reflexa0 a respeito do que o legislador quer dizer quando fala que o Brasil 

é uma República Federativa que tem como preceito fundamental a Dignidade da 

Pessoa Humana, que foi trazida pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, 

Procuraremos responder às indagações como, por exemplo, se a vontade 

do legislador, ao inserir no texto ~ ~ n ~ t i t ~ c i ~ n a l  a ~ X P ~ ~ S S ~ O  "dignidade da pessoa 

humanaJ', é de dizer que o bem jurídico "vida" sd é tutelado se for digno. E no caso 

de uma doença terminal, quando a pessoa não possua mais a dignidade da vida, ela 

depende de aparelhos para realizar todas as suas funções vitais e fisiológicas, ela 

não tem mais personalidade própria, torna-se um ser dependente e vegetativo, sem 

o mínimo de autonomia e capacidade de exercer sua cidadania e manter sua 

dignidade. Perguntamos: esta pessoa não teria O direito a escolha entre os dois 

principias conçtitucionais que, no campo jurídicodoutrinário, devemos propugnar por 

uma leitura do direito à vida a luz do principio da dignidade da pessoa humana, 

postulando, assim, pelo direito a uma vida digna que ao um ao outro chegaremos ao 

direito a vida digna? 

O tema, pela sua complexidade, suscita diferentes ângulos de analise, da[ 

a necessidade de circunscrevermoS noSSOS limites. Entre outras, pretendemos 
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desenvolver a abordagem jusfilosófica da Bioética, mais especificamente acerca do 

instituto da eutanásia e suas implicações em relaçao aos principios constitucionais e 

infraconstitucionais, tudo sempre amparado no sistema constitucional vigente. 

Será realizada uma análise sobre os aspectos fundamentais desse novo 

ramo do conhecimento filosófico, que e a BioBtica, decorrente do grande avanço da 

tecnologia científica, de modo abrangente, abordando seu histórico e seus 

princípios. Será feita uma abordagem conceitual, tipológica e histórica sobre a 

eutanásia. 

AS discussões sobre a validade ou não da eutanásia, dentro da realidade 

brasileira, por vezes, trazem um enfoque abstrato, sem levar em conta o 

enquadramento desta em nosso ordenamento jurídico. Isto permite que se faça, 

neste texto, partindo de conceitos na área da eutanásia, uma projeção e reflexão 

dos dispositivos legais que se vinculam aos mesmos. 

O termo eutanásia, em sua visão clássica, consiste em se provocar a 

morte de uma pessoa antes do previsto, pela ~ V O ~ U Ç ~ O  natural da moléstia. Um ato 

misericordioso devido a um padecimento na0 suportável, decorrente de uma doença 

sem cura. 

A situação é diferenciada. Já houve O nascimento, houve vida digna, 

houve sustentabjlidade vital. Todavia, por situações diversas, a pessoa não possui 

mais condições de se manter viva dignamente. 

Esta maneira de causar a morte de outrem pode se dar de uma maneira 

ativa ou passiva pode se dar de um jeito direto ou indireto, ou como um ato 

voluntário ou não voluntário do paciente. 

Será analisado o instituto da eutanásia frente ao direito comparado com 





2. DIREITO A VIDA 

O direito a vida constitui um direito inalienável da pessoa humana, alem 

de um principio jurídico básico. Todavia, este direito não se exerce em abstrato, mas 

pressupõe outro princípio básico que é a dignidade da pessoa humana, dai o direito 

a vida e o direito a vida digna serem conceitos complementares. 

2.1 Conceito de direito à vida 

Iniciaremos fazendo uma breve análise acerca do direito 9 vida pelo que 

dispõe nossa Constituição da República de 1988. O direito a vida é contemplado na 

ConstituiçHo Federal, no titulo Dos Direitos e Garantias Fundamentais, sendo 

Consagrado como o mais fundamental dos direitos, uma vez que A dele que derivam 

todos os demais direitos. 

NO texto constitucional, em seu artigo 5O, a vida é considerada como um 

processo que se instaura com a C O ~ C ~ ~ Ç ~ O ,  transforma-se, progride, adquirindo sua 

identidade, até mudar de qualidade, deixando de ser vida para ser morte. 

Todos sflo iguais perante a lei, sem distinçao de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e 9 propriedade (. . .)' 

Ela constitui a fonte primária de todos OS outros bens jurídicos. O direito a 

I Constituição da Repiiblica Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 



existência consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria 

vida, de permanecer vivo. 

Essencial é a importancia do tema versado que, não bastasse o legislador 

constituinte, seguindo orientação do mestre Hans ~ e l s e n ~ ,  que concebeu o 

ordenarnento jurídico como um sistema escalonado e gradativo de normas, em cujo 

topo deveria figurar a n o n a  fundamental o direito à vida. É regido pelos princípios 

constitucionais da inviolabilidade e irrenunciabilidade, ou seja, o direito à vida, ngo 

pode ser desrespeitado, sob pena de responsabilização criminal, nem tampouco 

pode o indivíduo renunciar a esse direito e almejar sua morte. 

Ao abordar o direito à vida, percebemos que a prioridade que o legislador 

constitucional de 1988 imprimiu a este direito 6 altamente relevante. Este se coloca 

à frente de outros e a mens legistarotis afigura-nos no sentido de que a vida humana 

seja considerada um ponto central e eqüidistante em relação aos demais direitos. 6 

a coluna cervical da estrutura juridica, de onde emanam todos os demais direitos3. 

De acordo com Alexandre de Moraes4, "O direito à vida tem um conteúdo 

de profeçdo positiva que impede config~&-lo como o direito de liberdade que inclua 

o direito à própria morte". 

Constitucionalmente, o homem tem direito à vida e não sobre a vida. 

Cabe ao Estado assegurar o direito à vida, e este não consiste apenas em manter- 

se vivo, mas em ter vida digna quanto à subsist6ncia. Continuando, Alexandre de 

Moraes5 diz: 

"0 Estado deverá garantir esse direito a um nível adequado com a 

' KELSEN, lkoria Pura Direito. 3.ed. Editora RT.,2003. 
' ALFWIOUG, Eliane, In: Uma Vido Geral sobre o artigo 5' da Constituiçtlo da República, publicado in 
http://http://&.twro. br/ 

MORAES, pJeXandre de. Direitos Hunanos Fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 91 p. 
". cit., p. 87 
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Irrefutável, portanto, que o objeto da tutela constitucional é a vida 

humana, levando o já referido Jos6 Afonso da Silva a pontificar que: "por isso 6 que 

ela constitui a fonte primária de os outros bens jurldicos". 

É o centro gravitacional sobre o qual orbitam todos os outros direitos do 

gênero humano. Em consequ&ncia, temos que, do asseguramento do direito à vida 

defluem todas as outras situações, quer sejam jurídicas, políticas, econdmicas, 

morais ou religiosas do Homem (in genere). Assim, "de nada adiantaria a 

Constituição assegurar outros direitos fundamentais como a igualdade, a intimidade, 

a liberdade, o bem-estar, se não erigisse a vida humana num desses direitosJ'. A 

tarefa de consubstanciar juridicamente, de maneira indiscutível, o direito $i vida, 

cumpre ao Direito Constitucional, viga mestra de todas as outras ramificações. 

Circunstância a tornar ainda mais espinhoso o oficio de atribuir uma 

definigo à vida 6 a rela@o que se tem por hdbito fazer com seu contraponto morte. 

O próprio José Afonso da Silva elucida que: 

No texto constituci~nal ad. 57 caput, ndo ~erc5 considerada apenas 

no seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, 

peculiar 8 mat6ria ot'gdnica, mas na sua acepçgo biográfica mais 

compreensiva. Sua riqueza significativa 6 de difícil apreensdo porque 

6 algo dinâmico, que se transforma incessantemente sem perder sua 

própria identidade7. 

E, após essa introduçao, passa a concluir: 

É mais um processo (pmcesso vital), que se instaura com a 

7 SILVA, josé Afonso da. In Curso de Direito Constitucional Positivo. 19. ed. Silo Paulo: Mafieiros, 2001. 200 
P. 
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concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, 

mantendo sua identidade, at6 que mude de qualidade, deixando, 

então, de ser vida para ser mortes. 

0 respeito a vida humana é, assim, um imperativo juridico de ordem 

constitucional. Esse bem jurídico, elemento nuclear e fundamental dos demais 

direitos da pessoa humana, ainda recebe, para ser melhor assegurado e garantido, 

a tutela da lei penalg. 

Na parte especial do Código Penal que diz respeito aos crimes contra a 

pessoa, os que se destacam em primeiro lugar, são os crimes contra a vida. 

A razão de assim situar a lei penal, a esta classe ou categoria de crimes, 

6 simples e intuitiva: é que a "consen/aç&o da pessoa humana, condiçdo primodia/ da 

personalidade, depende precipuamente da vida. Bem 0 disse o pmnteado mestre italiano, 

Vincento Manzini, que a vida, mais do que um direito, 4 a condiçClo primeira de todo direito 

individua!, porque, sem ela, não há personalidade e, sem esta, n30 h4 que cogitar de direito 

individuarl' O. 

A proteção ou tutela penal a vida abrange a vida intra-uterina e a vida 

extra-uterina. 

O primeiro caso é chamado de aborto, já a eliminação da vida extra- 

uterjna recebe o nome de homicídio, podendo ser classificado em varias formas, tais 

como culposo, doloso e privilegiado, podendo, ainda, ser configurado também de 

suicídio ou infanticídio. Discutiremos mais adiante 0 homicídio privilegiado, que e 

uma das formas de eliminação da vida extra-uterina e que vem ao encontro do tema 

SILVA. Josir iúòiiso da. Op. cii.. 201 P. 
'' MARQUES. josi Frcdcrico. ~iwtrrc/u (/e Direitu Pennl. vol. IV, Parte especial. Milleniuiil, 1999. 8 J p, 
I 11 SILVEIRA. Euclidcs Ciis[ódio da. ~ i r e i t o  f'eurol. Crimes contra a Pcssoa. 35 p.São Pau1o:Ed revista dos 

Tribunais.. 1973 



ora estudado. 

2.2 Direito a uma vida digna 

O principal direito fundamental constitucionalmente garantido é o da 

dignidade da pessoa humana, estabelecido no artigo I", 111 da nossa Lei Maior. 

Como visto anteriormente, também não é uma tarefa fácil a de conceituar 

o princípio da dignidade da pessoa humana, isto porque o próprio conceito de 

dignidade humana é definido de forma diversa conforme a perspectiva e o âmbito no 

qual de deseja aplicar. 

Rizzato   unes" diz, com muita sabedoria, que nenhum indivíduo nasce 

isolado. Ele nasce, cresce e vive no meio social. E ai, nesse contexto, sua dignidade 

ganha ou tem o direito de ganhar, um acréscimo de dignidade. Ele nasce com 

integridade física e psíquica, mas chega Um momento de seu desenvolvimento em 

que seu pensamento tem de ser respeitado, suas ações e seu comportamento, isto 

e, sua liberdade, sua imagem, sua intimidade, Sua consciên~ia religiosa, científica, 

espiritual, etc.. . , tudo compõe sua dignidade. 

Podemos citar também Chaves de Camargot2 

Toda pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua 
inteligência e possibilidade de exercício de sua liberdade. se destaca 
na natureza e se diferencia do ser irracional. Estas características 
expressam um valor e fazem do homem não mais um mero existi< 
pois, este domínio sobre a própria vida, e sua superação é a raiz da 
dignidade humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de 
existir, independente de sua situaçCio social, traz na sua 
superioridade racional a dignidade de todo o ser. Não admite 

2_ 

I I RJZZATO NLINES. ~ ~ , í ~  AiiiÔ1iio. O yirrcípio constitucional da di~~ni~l(zcl(~ (Ia pessoa Irut,ron(i, S ~ O  paulo: 



discrjmjnaç40, quer em razão do nascimento, da taça, inteli~ência, 
saúde, mental, ou crença religiosa. 

Não podemos esgotar a questão em que consistiria o direito a vida digna 

aperias no direito de nascer, manter-se vivo e lutar pela continuação da vida. 

Precisamos entender a vida digna como um valor supremo, que orienta as demais 

regras e princípios adotados pelo ordenamento juridico, e é isso que postulamos 

aqui, a necessária relação entre vida e vida digna. 

Passar a vida confinado em uma cama de hospital, ou mesmo em casa, 

respirando e alimentando-se através de aparelhos, é viver? Novamente a questão: 

será digna uma vida sem vida? 

0 direito a vida é o direito de se manter vivo com os próprios meios. 

Neste aspecto, viver dignamente pode também significar ter um direito a 

um final de vida digno, uma MORTE DIGNA. 

2.3 Questões de irrenunciabilidade e inviolabilidade do direito à vida 

Na verdade, a questão que Se coloca em discussão quando o assunto 

eutanásia é abordado, vem a ser justamente O da irrenunciabilidade e inviolabilidade 

da vida humana 

Ninguém, de acordo com O ordenamento juridico brasileiro, pode dispor 

desse patrimônio inestimável que é a vida. Ela é indisponível, porque interessa ii 

Sociedade proteger este bem. Nós podemos us8-Ia e frui-Ia como bem entendermos, 

ninguém pode dispor dela, nem com nossa autorização OU de quem quer que seja, 

A irrenunciabilidade 6 uma das caracteristi~as dos direitos fundamentais, 
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Não são garantias só do indivíduo, mas sim direitos do Estado de Direito. Nenhum 

direito fundamental é absoluto. Os direitos fundamentais são "escudos" do indivíduo 

contra o Estado. Entretanto, não se pode usá-los de forma abusiva elou ilícita. Por 

isso é relativo. Relatividade esta que permite, excepcionalmente, que a Constituição 

traga exceções (exemplo: matar alguém é permitido em caso de necessidade ou 

legitima defesa). São os chamados excludentes de ilicitude. 

N ~ O  poder~a a agonia física e moral, aliada a Certeza da morte diante da 

impossibilidade da cura da doença a que esteja uma pessoa acometida ou diante de 

uma "sobrevida" vegetativa, ser mais Uma hipótese de vida sem dignidade e, 

portanto, uma exceção e também uma excludente de ilicitude para quem a pratique? 

Assim, ainda que sejam assegurados 4 pessoa acometida de uma 

incurável doença ou de sofrimento atroz, todos OS direitos e garantias de um resto de 

vida, será que esta pessoa não teria o direito de renunciar a esse direito, caso 

sentisse que não teria mais uma vida digna7 

Na maioria dos países, inclusive no Brasil, entende-se que a eutandsia 

não se enquadra na relatividade do direito fundamental. Alega-se a 

irrenunciabilidade do direito a vida. 

Indagamos então que, Se nossa Constituição prevê que os direitos 

humanos fundamentais se direcionam basicamente Para a proteção a dignidade 

humana em seu sentido mais amplo, porque não podemos renunciar a um direito em 

busca de um outro? Ou seja, renunciamos ao direito à vida em busca de um outro 

direito, "0 da dignidade da própria morte". 0 valor da vida deve ser conjugado com o 

valor da dignidade humana. 



3. DIGNIDADE HUMANA 

FUNDAMENTAIS 

E A TEORIA DOS DIREITOS 

3.1 Introdução 

Como nosso estudo é focado no direito que uma pessoa possa vir a ter de 

morrer dignamente, faremos aqui uma explanação sobre o que o nosso atual 

diploma legal garante como um dos principais direitos fundamentais - a dignidade - 
da pessoa humana. 

Primeiramente, situaremos 0s direitos fundamentais nos dias de hoje, e a 

sua correlação com este trabalho. 

AS atividades exercidas pelo Poder Executivo não podem olvidar o 

respeito aos direitos fundamentais e assegurar as garantias derivadas da 

Constituição, dentro dos limites estabelecidos pelo principio da dignidade. 

Dessa forma, desenvolveremos aqui um breve histór~co, a classificação, 

algumas características e a natureza juridica dos direitos fundamentais. 

3.2 Direitos fundamentais 

Escrever sobre direito fundamental é iniciar Uma incessante pesquisa 

sobre o tema sem, contudo, esgotar O assunto. A Constit~ição Federal de 1988 

revela a importância que atribuiu a Magna Carta à valorização e divulgação dos 

direitos individuais e coletivos. Conhecida Como Constit~ição Cidadã, teve a 

participação popular na elaboração do texto, e é voltada à reaiização da cidadania e 



concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil. Foi 

incluída na Constituição de 1988, visando 0 aperfeiçoamento do respeito ao ser 

humano e construção de uma sociedade mais justa. A dignidade da pessoa humana 

passou a ser considerada como valor supremo da democracia. 

NO sistema jurídico brasileiro, os principias fundamentais estão instituídos 

no sistema constitucional, ou seja, no atual Diploma Constitucional que, por sua vez, 

traz a dignidade da pessoa humana como fundamento da república brasileira, 

transcrito a seguir: 

" ~ r t .  j0 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

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

de Direito e tem como fundamentos: 

I- a soberania; 

11- a cidadania; 

III- a dignidade da pessoa humana; 

IV- 0s valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V- o pluralismo político. 

Embora com conteúdo moral, a preocupação do legislador constituinte foi 

a de proporcionar às pessoas condições para uma vida digna, o que "foi sem dúvida 

um acedo do constituinte, pois coloca a pessoa humana como fim último de nossa 

Sociedade e não como simples meio para alcançar certos objetivos.. . 
v13 
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13 BASTOS. cclso Ribeiro. curso de ll>ireito Constitucional 158 p.SiIo Pauio:Suaiw..2ooo 



0 nobre jurista Jose Afonso da Silva diz que a dignidade da pessoa 

humana não é uma criaç60 constitucional. A Constituiçao, reconhecendo a sua 

exist4ncia e sua eminência, transformou-a num valor supremo da ordem jurídica, 

declarando-a como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 

constituida em Estado Democrático de ~ i re i t o ' ~ .  Complementa, ainda, que a 

dignidade da pessoa humana atrai o conteúdo de todos OS direitos fundamentais do 

homem, desde o direito a vida ... 

Não é uma tarefa fácil conceituar o direito fundamental. 

J O S ~  Afonso da Silva apresenta a relação das várias expressões 

utilizadas para designar os direitos fundamentais: direitos naturais; direitos humanos; 

direitos do homem; direitos individuais; direitos públicos subjetivos, liberdades 

fundamentais; liberdades públicas e direitos fundamentais do homem". 

Em sua obra, Jose Afonso da escolhe como mais adequada a 

expressão direitos fundamentais do homem porque, além de referir-se a princípios 

que resumem 2 do mundo e informam a ideologia política de cada 

ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, 

aquelas prerrogativas e instituições que concretiza em garantias de uma convivencia 

digna, livre e igual de todas as pessoas. Direitos fundamentais do homem significam 

direitos fundamentais da pessoa humana Ou direitos fundamentais. 

0 s  direitos fundamentais podem ser entendidos como direitos inerentes à 

própria noção de pessoa, como direitos básicos da pessoa, como direitos que 

constituem a base jurídica da vida humana no Seu nivel atual de dignidade, como as 

b 

14 
SILVA. ~f~~~~~ da. 11 ~;gn i~ lade  da 1'e.ssoa Humana com0 Valor SUprenlo da i»emocracia. 92 p.Revista 

de Direito A&niiiiçtrativo - RDA. 2 12/89-94, Ed. Renovar, Rio de Janeiro. 2001. 
15 

Curso L/e ,í)irejlo fin.slittrcional Positivo. 175 p.São P~u~o: Malheiros Ed., 1996 
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bases principais da situação jurídica de cada pessoa.17 

A expressão direitos fundamentais foi consagrada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e conciliou naturalistas e positivistas. Direitos 

fundamentais são os direitos naturais positivados. Os cidadãos só poderão pleitear 

direitos se eles estiverem positivados. A positivaçao é O marco, a força cogente. 

0 s  direitos fundamentais, essenciais do homem, decorrem do estatuto 

antológico da pessoa humana. São fundamentais, pois, constituem base para os 

outros direitos, verdadeiros paradigmas. São essenciais por terem características 

permanentes, invariáveis, universais, absolutas da natureza humana. E o verdadeiro 

patrimônio da pessoa humana. 

Explicitar quais são especificamente OS direitos fundamentais é uma 

tarefa difícil, porquanto estes são alteráveis conforme o pais, a cultura, a época, a 

forma de governo, a Constit~i~ão, etc. 

0 s  direitos fundamentais visam, em última análise, proteger a pessoa: sua 

vida, dignidade, liberdade e igualdade. 

0 s  direitos fundamentais são também conhecidos como direitos humanos 

ou direitos do homem. 

A dignidade da pessoa humana e a teoria dos direitos fundamentais t&m 

um forte vínculo entre si, senão vejamos: 

Na doutrina alemã, Klaus ~ t e r n ' ~  faz distinção entre as expressões 

direitos humanos e direitos fundamentais. Nessa concepção, os direitos 

fundamentais seriam 0s direitos humanos positivados nas Constituições, nas leis ou 

nos tratados internacionais, e reconhecidos pela autoridade competente para editar 

l i  
MIRANDA, jorge, b/n,tua/ </e Direitu Constifucional. p. 10.Ccimbra: Coirnbra Ed.. 1988 

I h Cf. Kbaus sem, Dris ,s,ao,si.e~/lt (lei Bui~desrepublik Deuhchlmcl, VOI. 111. ioiiio I, Mmique. 
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de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidada a 

melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretizaçáo da 

igualdade social que configura um dos fundamentos de nosso Estado Democrático, 

conforme preleciona o art. I', inciso IV. A Constituição Federal consagra os direitos 

sociais a partir do art. 6 O .  

O direito de nacionalidade é 0 vinculo jurídico político que liga um 

indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo desse indivíduo um 

componente do povo, da dimensão pessoal deste Estado, capacitando-o a exigir sua 

Proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos. 

0 s  direitos políticos constituem um conjunto de regras que disciplina as 

formas de atuaçáo da soberania popular. São direitos públicos subjetivos que 

investem o indivíduo no status activae civitatis, permitindo-lhe o exercício concreto 

da liberdade de participação nos negócios ~olíticos do Estado, de maneira a 

Conferir-lhe os atributos da cidadania. Tais nOrTnaS constituem um desdobramento 

do principio democrático inscrito no art. jO, parágrafo único, da Constituição Federal, 

que afirma: a ~ o d o  o poder emana do povo, que 0 exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente,,.," A Constituição regulamenta OS direitos políticos no art. 14, 

A constituição contempla, ainda, direitos relacionados a existência, 

organização e participação em partidos políticos que foram por ela regulamentados 

como sendo instrumentos necessários e importantes para a preservaÇã0 do Estado 

Democrático de Direito,  assegurando-lhe^ aut~nomia e plena liberdade de atuação 

para concretizar o sistema representativo. 

Queremos ainda registrar que a doutrina apresenta uma classificação 

de direitos fundamentais que est6 baseada na ordem cronológica em que 

Passaram a ser reconhecidos constitucionalmente. São vistos 0 questões de 
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primeira, segunda e terceira gerações. 

Os de primeira geração sao Os direitos e garantias individuais e 

políticos clássicos (liberdades publicas), surgidos institucionalmente a partir da 

Magna carta2'. 

0 s  direitos fundamentais de segunda geração correspondem aos 

direitos sociais de conteúdo econômico e social que visam melhorar as condições 

de vida e de trabalho da população. Significam uma prestação positiva, um fazer 

do Estado em prol dos menos favorecidos pela ordem social e econômica. Esses 

direitos nasceram em razão de lutas de uma nova classe social, os trabalhadores. 

Surgiram em um segundo momento do capitalismo, Com O aprofundamento das 

relações entre capital e trabalho2'. 

0 s  direitos de terceira geração sã0 OS chamados direitos de 

solidariedade ou fraternidade, que englobam 0 direito a um meio ambiente 

equilibrado, a uma qualidade de vida saudável, ao progresso, a paz, à 

autodeterminação dos povos e outros direitos difusos. Para Kazuo Watanabe, 

esses direitos são 0s que obedecem a um critério da indeterminação dos titulares 

e da inexistência entre eles de relação jurídica base, no aspecto subjetivo, e pela 

indivisibilidade do bem jurídico, ti0 aspecto ~ b j e t i v o ~ ~ .  

Em resumo, 0s direitos de primeira, segunda e terceira geraçao esta0 

relacionados, respedivamente, aos principias da liberdade, da igualdade e da 

Solidariedade, como se constata na jurisprud8ncial no relato do ministro Celso de 

20 MORAES. ~ l ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~  dc, D,rg,l<j c 'onsri~ucional. 57 p.São Pau1o:Ed AUas., 1997 
II PINHO. Rodrigo ,oésa Rebello. ?roria Geral da Constituiçdo e Direitos Fundanienta/. 61-62 p.sao Paulo:Ed. 
Saraiva..200~ 
I2 WATANABE Kazuo et alli. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do 
anleprojeto. Ga'ediçao Rio de Janeiro: Editora Forense UniversitBna. 1999. 



Importante ainda. ao concluirmos este tbpico, é salientar que a 

previsão dos direitos fundamentais se coloca em elevada posição hermenêutica 

em relação aos demais direitos, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, e 

apresenta diversas características. Citaremos aqui algumas delas, que mais se 

relacionam com o objeto deste estudo: 

/na/,enabj/idade. Não há possibilidade de transferência dos direitos 

humanos fundamentais, seja a titulo gratuito, seja a título Oneroso, pois não tem 

conteúdo econ6mico-patrimonial, Trata-se de direitos indisponíveis. 

lrrenunciabilidade. Os direitos humanos fundamentais não podem ser 

objeto de renúncia. Dessa característica, Surgem discussões importantes na 

doutrina, como a renúncia ao direito a vida e a eutanásia, o suicídio e o aborto, 

/n"jo/abj/jdade. Impossibilidade de desrespeito por determinaçbes 

infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, sob pena de 

responsabilização civil, administrativa e criminal. 

autônomas, possuem diversas intersecções para atingir suas finalidades. 

ComQ/ementaridade. Os direitos humanos fundamentais não devem ser 

interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de 

---c__ 

: 7 
Jiirispnid~nci2,: ..,,jq(iuoflfo (/ireifo.s de prin~eira geração (direitos civis e po/iticos) - que eontpreendein a,* 

/iher~/nL/cr e ~ ~ ~ V V s , n , ~ v ,  n~~'vfl~;vn.v rirrji~rt»>ois -- rralçani O principio da liberdade e os Oireitos iie segun~jn g e r a ~ f i ~ ~  
(t/ireilos econc~,n,ct)s, sociais e cu/lurnis) --- que se idenf(ficnnt cor11 as liberdotlc?s positi\~ns, reais ou concretas - 
acrnil,anl p,.,nc.p,o iguoldadc, O S  direiíos de Ler~eirfl pera~do, que mi'tirrin/i~ni>i pode~es de , ! j f~ , /~y id~& 
~ o / ~ n \ , ~  n~rihuidos ,cc~rier,cntl,g/~/~ o (udas os jiir,»a@es S O C ~ ~ ~ S ,  con.vnprat?i O priricipio sc)[idor<ec/ol/e 
co17Lv~;tue,,l u,i, ,~,(llllc,l/O i l l lP~/*/~/ , /e  11o pr~?ct!.sSo de~e~~l )~ l l ) j f l~en fo~  e-Vf~fls60 e ~'eco~?/?ec:i~~/e~ii/o dos cjjyejms 
i ? ~ / > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  caracier~raL/os cnp(into valores fundanlenlais indisp>niveist pela nota de unta essencial 
ifle.yaur,bi/ic/nt,e~~. STF - Plerio - MS ri. 22.164JSP - Rel. Min. Celso de Mel10, Diário da Justiça, Sego 1. 17 
"ov. 1995. 39 p. 206. 



alcance dos objetivos previstos pelo legislador constituinte. 

Limitabilidade. Os direitos fundamentais n5lo silo absolutos, ou seja, às 

vezes: dois direitos fundamentais podem chocar-se, sendo que, nessa hipótese, o 

exercício de um implicará a invasão do ambito de proteção de outro. 

0 s  direitos fundamentais sã0 os elementos essenciais para que seja 

preservada a vida digna, qualificados na condição de fundamentais pelo direito, 

especialmeiite o Constitucional, de determinado ~ s t a d o * ~ .  São normas básicas que 

tambem $80 empregadas na interpretação, especialmente em caso de lacunas e 

antinomias. 

Em suma, sempre que o exercício de um direito fundamental coloque o 

seu titular em choque com o exercente de outro, temos uma situação conflitante 

de direitos. 

Falaremos adiante sobre O princípio da proporcionalidade, principio 

este que 6 fundamental para a preservago do p rd~no  sistema. Havendo antinomia 

entre direitos fundamentais, torna-se necessária a ponderaflo, para que se possa 

encontrar uma solução ao caso concreto, e tal operação ocorre através da incidência 

do princípio da proporcionalidade. 

3.3 Principio da dignidade da pessoa humana 

Começaremos com Kant, que caracteriza 0 ser humano, e o faz dotado 

de dignidade especial, o que significa que ele m~nca pode ser meio para os outros, 
. 

J-J~ coili I,,M. da Sil\,n Cabra1 Pinto (Os lilllites do poder constitliinte e a IegitiiiiicL~de ~lliitefia] da 
cOiisiitii,ç~i), ~ ~ , i ~ ~ ~ b ~ ~ :  C(iiliibra, 1994. p. 142): "Com efeito, o poder constituinte, ao estabelecer o estatuto de 
goi~eniiiiilcs c go,\!cmad<,s, isto 6 o doiiiiiiio de 110111ms sobre ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ .  ilfio i)()(lc divorciar-se da iddin de que a 
~ ~ g i ~ i i i l i c ~ í ~ d ç  <io l,odCr assclit;i 110s .direitos h pessoa ht1li1ma3 saldo 0 s  indivíduos ~i~i~uluinwniente a causa 
eliciente L: CIIUSíI liniil ri orgriniza@i) política'; ou sgla, u l l ~  eslruturo de doininio justificar-se-á <luaildo 
,, podw<lir iiirilLw wilw& d<n: iidudgos e tenha pW tblos 8 e11lmcipa$fi0 ~liu~~iano". 
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mas fim em si mesmo. Como diz Kant, "O homem e, duma maneira geral, todo o ser 

racional, existe como t7m em si mesmo, não sb como meio para o uso arbifrbrio 

desta ou daquela vontade"25. 

Conseqüentemente, cada homem constitui um fim em si mesmo. E se 

o texto constitucional diz que a dignidade da pessoa humana é fundamento da 

República Federativa do Brasil, importa concluir que 0 Estado existe em função de 

todas as pessoas e não estas em função do Estado. Aliás, de maneira pioneira, o 

legislador constituinte, para reforçar a idéia anterior, CO~OCOU, topograficamente, o 

capítulo dos direitos fundamentais antes da organização do Estado. 

A dignidade da pessoa humana é, por conseguinte, o núcleo essencial 

dos direitos fundamentais, a "fonte jurídico-positiva dos direitos fundarnentai~"~~, a 

fonte ética que confere unidade de sentido, de valor e de concordância prática ao 

sistema dos direitos fundamentais2', O "valor que atrai a reaiizaçao dos direitos 

fundarnentai~"~~. 

Jorge Miranda, em sua obra Manual de Direito C~nstitucional~~, diz que 

a dignidade da pessoa humana pode Ser vista Como unidade de valor de uma ordem 

constitucional e, principalmente, CofYlo unidade de valor para os direitos 

fundamentais. 

Citando ainda Jorge   ir anda^', no seu entendimento a partir da 

consciência jurídica solidificada sobre 0 tema, 6 possível sintetizar algumas diretrizes 

- - -  

2 i KANT. ~il l i l l í i , l i ie~,  / ~ ~ l l l c i ~ u r l e n ~ ~ ç ã o  (/a ~riel.i/isiccr dos ~ ( ~ t u m e s .  Tmd. P ~ I J ~ O  Quiiiicla. Lisboa: Ediçdes 70. 
s.d. 68 p. 
'I1 FARIAS. ~ d ~ ~ ~ ~ ~ , ~  pcrcira de. ( de Direiros. A I i o ~  a intinid:idc, a $.ida priveda e a iln:igeili \*ersus a 
Ijberdade ,- dC cpressgo c jiiforiiia~&), podo Alegre: SOrgio Antônio Fabris. lm.54 p. 
- M I R A N D ~ .  jorgc, ,,~,~i,,,,o/ (ir /)irrifo Constitucionnl. Tomos 11 e 1V. 3.  cd. reu. e atuai. Coiiiibra: Coilllbras 
1°yl. 166-167 p. 
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básicas sobre a dignidade da pessoa humana: 

a. A dignidade da pessoa humana reporla-se a todas e a cada uma das 

pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta; 

b. A dignidade da pessoa humana refere-se B pessoa desde a 

concepção, e nCío só desde o nascimenfo; 

c. A dignidade é da pessoa enquanto homem e enquanto mulher; 

d Cada pessoa vive em relaça0 Com~nitária, o que implica o 

reconhecimento por cada pessoa da igual dignidade das demais 

pessoas; 

e. Cada pessoa vive em relação comunitária, mas a dignidade que 

possui &/a mesma, e ngo da situação em si; 

f O primado da pessoa é 0 do se< na0 0 do te5 a liberdade prevalece 

sobre a propriedade; 

g, sd a djgn;dadejusfificã a procura da qualidade de vida; 

h. A proteção da dignidade das Pessoas está al6m da cidadania e 

postula uma visao universalista da atribuição dos direitos; 

i. A dignidade pressupde a autonomia vital da Pessoal a sua 

relativamente ao Estado, ds demais entidades 

públicas e as 0ufraS pessoas. 

A dignidade da pessoa humana é um valor que orienta as demais 

regras e princípios adotados pelo nosso ordenamento jurídico e esta é a idéia que 

queremos ressaltar. Para reforçar este conceito. citaremos Vital Moreira e J. J. 

Gomes Canotilho, que afirmam: "Concebida como refer6ncia constitucional 

ünificadora de todos 0s direitos fundamentais, 0 conceito de dignidade da pessoa 

Obriga a uma densjficaç& valorativa que tenha em conta 0 seu amplo sentido 
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normativo-consfifucional e não a uma qualquer idéia aprioristica do homemn3'. 

Conceituar o principio da dignidade da pessoa humana é tarefa árdua, 

mas o nosso intuito aqui se resume em demonstrar a necessária relação entre o ser 

pessoa e ser pessoa digna, no que diz respeito ao fim de uma vida que pode ter sido 

vivida da forma mais digna possível OU não, mas que possa ter, ao menos, sua 

dignidade respeitada ao final da mesma. 

Conseqüentemente, para a vigência legítima desses direitos 

POsitivados, é necessária a busca de um fundamento mais profundo que o simples 

reconhecimento estatal ou institucional, isto é, que eles sejam realmente direitos 

fundados na dignidade da pessoa humana e dela sejam decorrentes e, por isso, 

sejam verdadeiros direitos humanos. Sob este aspecto, consideramos que poderia 

ser dada uma proteção ao principio da dignidade humana, através do direito penal 

com a positivação da eutanásia. 

Fábio comparato" escreve que: "A dignidade do ser humano, fonte e 

medida de todos 0s valores, est4 sempre acima da lei, vale dizer, de todo direito 

P0sit;vo". 

3.4 Principio da proporcionalidade 

Falaremos deste principio, pois 0 I?l€Mf'lo vem corroborar e esclarecer 

de que forma pode ser resolvido quando temos uma sit~açáo conflitante de 

direitos. 

Para melhor nos situarmos, sua origem encontra-se intrinsecamente 

Allnedina: C O ~ I I ~ E I .  I 984.70 p. 
.1 - C O M ~ A R ~ ~ ~ .  Fhbio Kolidcr, .!I a/jr,7>oqã~ histdrica d0.9 direitos h~nznms. Silo Paulo: Saraiva 1999, 
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ligada à evolução dos direitos e garantias individuais da pessoa humana. Nos 

seculos Xll e XVIII, na Inglaterra, surgiram as teorias jusnaturalistas, propugnando 

ter o homem direitos imanentes a sua natureza e anteriores ao aparecimento do 

Estado e, por conseguinte, conclamando ter o soberano o dever de respeitá-los. 

A inserção deste principio, no campo constitucional, deu-se graças as 

revoluções burguesas do século XVIII, norteadas pela doutrina iluminista, 

principalmente no que concernia a crença na intangibilidade do homem e na 

necessidade incondicionada de respeito 6 sua dignidade. 

Na realidade, o princípio da proporcionalidade é elemento intrínseco 

essencial de qualquer documento jurídico que vise instituir um Estado de Direito 

Democrático, o qual, por essência obrigatória, baseia-se na preservação de direitos 

f~ndamentais~~. 

O texto constitucional brasileiro não apresenta previsão expressa a 

respeito do principio da proporcionalidade, mas como podemos concluir, trata-se de 

um principio natural de qualquer sistema jurídico constitucional de garantias 

fundamentais. 

É um principio novo na doutrina constitucionalista, e 6 geralmente usado 

quando o intérprete se depara com Uma circunstância na qual um principio colide 

com outro, O principio da proporcionalidade é 0 meio de que se pode utilizar para 

solucionar o problema. 

Para melhor elucidar e verificarmos qual é a importância do princípio da 

PrOp~rcionalidade, quanto ao terna da colisâo de regras e princípios constitucionais, 

parafrasearemos, tomando-a emprestada, a brilhante exposiçao delineada pelo 
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distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso 

relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o 

mencionado principio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do 

principio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade 

em sentido estrito. 

Q principio da proporcionalidade é fundamental para a preservaçao do 

próprio sistema. Havendo antinomia entre direitos fundamentais, torna-se necessária 

a ponderação, para que se possa encontrar uma solução ao caso concreto, e tal 

operação ocorre através da incidência do princípio da pr~porcionalidade. 

O referido princípio estabelece a necessidade de uma adequaç4o entre 

meio e fim vale dizer, o caminho utilizado pelo legislador ou julgador para produzir 

Um preceito deve ser proporcional e adequado ao fim a que se destina, assim como 

O resultado desta atividade, que deve Ser apropriado à sua finalidade. Ou seja, se o 

legis~ador ou o julgador tiver a possibilidade de seguir diversos caminhos para 

alcançar um objetivo, deve optar por aquele que ofereça as menores desvantagens. 

Deve também considerar as vantagens e desvantagens da atitude a ser 

tomada, valorados os interesses em jogo. 

Segundo o nobre jurista Willis Santiago Guerra Filho34: "Para resolver o 

grande dilema da jnterpretação con~titucional, representado pelo conflito entre 

princípios const;tuc,onais, aos quais se deve igual obedsncia, por ser a mesma a 

posição que ocupam na hierarquia normativa, se preconiza O recurso a um principio 

dos pfincjpjOs~ o prjnc;p;o da proporcionalidade, Que determina a busca de uma 

de compromisso': na qual se respeita mais, em determinada situaçao, um 



principio em conftito procurando desrespeitar O míff imo outro(s), e jamais lhe(@ 

faltando minimamente com o respeito, isto é, ferindo-lhe seu "núcleo essencial'. 

WiIIis Santiago identifica ainda 0 principio da proporcionalidade como o 

Verdadeiro "principio dos princípios", ordenador do direito3'. 

A grande precursora deste principio foi a doutrina alemã, que desdobra o 

Princípio em três aspectos ou sub-regras: 

Pela sub-regra da adequação, deve-se procurar saber se a medida que 

implica no limite à determinado direito é adequada. A medida será adequada quando 

fomente a realização da finalidade desejada. 

Pela sub-regra da necessidade, deve-se procurar saber se inexiste outra 

medida tão eficaz quanto a pretendida, porém menos danosa ao direito limitado, 

E, pela sub-regra da proporcionalidade, deve-se investigar se os ganhos 

oferecidos pela medida limitadora do direito Justificam as perdas, que no caso são as 

limitações impostas ao direito em questão. 

É necessário destacar-se que existe uma certa ordem necessária para o 

exame das três sub-regras acima, de forma que  mente Se chegará à aplicação da 

SUb-regra da necessidade se, antes, tiver-se chegado, na aplicação da sub-regra da 

adequação a um resultado que justifique seu valoramento; e, só se chegará à sub- 

regra da proporcjonaJjdade, se antes O Justificarem as sub-regras da adequaçao e da 

"Cessidade. 

Nas palavras do próprio prof. Luiz Virgilio Afonso da 

I.. .I a aplicação da regra da ~ ~ P o ~ o n a l i d a d e  nem sempre implica a 

'!I. ~ágs .  23-50. abril dc 2002: 



análise de todas as suas tr9s sub-regras. Pode-se dizer que tais sub- 
reglãs relacionam-se de forma subsidiária entre si. Essa é uma 
importante característica, para a qual nBo se tem dado a devida 
atençso [..,I com subsidiahedade quer-se dizer que a anBlise da 
necessidade só é exigível se, e somente se, o caso já n60 tiver sido 
resolvido com a análise da adequaç6o; e a andlise da 
proporcionalidade em sentido estrito $6 é imprescindível, se O 
problema já nCSo tiver sido solucionado com as análises da 
adequação e da necessidade. Assim, a aplicaç60 da regra da 
proporcionalidade pode esgotar-se, em alguns casos, com o simples 
exame da adequação do ato estatal apara a promoçiio dos objetivos 
pretendidos.. . 

Quanto a fundamentação da regra da proporcionalidade no Direito 

brasileiro, degladiam-se a doutrina e jurisprudência nacional. Nas palavras 

apontada pelo prof Luiz Virgilio Afonso da Silva acima mencionado, a regra da 

proporcionalidade é uma decorrência lógica do ordenamento juridico como formado 

por regras e princípios. 

Ainda segundo o prof. Luiz Virgilio Afonso da Silva: 

i..] A regra da propo&onaljdade é uma mgfa de interptetaç6o e 
aplicação do direito - no diz BsPeito ao objefo do presente estudo,de 
interp~taqão e aplicaçdo dos direitos fundamentais -, emprsgada 
especialmente nos Casos em que um ato estatal, destinado a 
promover a realizaçdo de um direito fundamental ou de um interesse 

implica a nsfnçao de outro ou de outros direitos 
fundamentais. O objetivo da a~licação da mgfa da proporcionalidade, 
como o próprio nome indica, 6 fazer com que nenhuma rest@&o a 
direitos fundamentais fome dimensaes desproporcionais. $, 
usar uma e x p r e ~ ~ 8 ~  consagrada, uma mstri~do às restriçbes. 

~ã~ há como não concordar com 0 que 0 tmestre Rizzato Nunes nos diz 

em sua obra "0 Principio ~~nstitucional da Dignidade da Pessoa Humana" 37 de que 

não resta dúvida de que é útil e fundamental que este principio seja utilizado, pois 

parece impossivel não na presença de colisão de princípios. 

3; N ~ E s .  ~ i ~ : ~ ; , ~ ~ ,  O p.ilTcip,o n l n s ~ i ~ u ~ o ~ n l  d(7 dignidnc/r J o P ~ s ~ v ~ n h ~ ~ ) ? l ~ f l , .  p.43.Sil0 Paulo: Saraiva. 2002. 
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Gostariamos aqui de esclarecer que quanto a sua aplicação pelo STF, 

este parece utilizar-se mais da regra da razoabilidade, de origem anglo-saxá, do que 

da regra da proporcionalidade. 

Enquanto que a regra da proporcionalidade implica na utilização das tr&ç 

sub-regras acima, a regra da razoabilidade está diretamente ligada A simples id6ia 

de bom senso. 

0 STF, ao utilizar-se da regra da proporcionalidade nHo costuma utilizar- 

se das três sub-regras, equiparando a regra da proporcionalidade a da 

razoabilidade, transformando-as em sinÔnim0s. 



4. BIOÉTICA 

4.1 Introdução 

Como ramo da Filosofia, a Bioética ocupa-se com aspectos éticos 

relativos a vida e 4 morte do homem e tenta hierarquizar valores sociais, conceitos 

d~gmát ic~s,  religiosos, médicos, políticos e legais na solu~ão desses conflitos. 

Abordaremos a seguir alguns aspectos e ~ ~ n c e i t o s  relevantes da Bjobtica 

que vêm de encontro ao tema ora versado. 

4.2 O que vem a ser a Bioética 

0 direito à vida e à morte digna sã0 kmas Constantes desde o momento 

em que o homem consegue valorizar sua existência e temer o seu fim. 

os de ética médica e dos profissionais de saúde em geral já 

prevêem que, no exercício da profissão, se deve objetivar 0 bem do paciente, 

Promover a saúde. 

A Bioética, fi(oçoficamente, tem seus principios baseados na autonomia 

do indivíduo, na "irtude de fazer o bem, nunca fazer o mal - "não-maleficência" - e na 

justiça. 

são estruturais, no estudo da Bioetica, minimizar a dor, 

Oferecer dignidade ao individuo, prevenir as doenças. O ~rofissiona~, agindo com 

base na beneficência, irá priorizar, no seu mais amplo sentido, a saúde, com 

conforto físico bem-estar emocional, psíquico e até social. A não-maieficêncja trará 
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ao profissional da saúde a oportunidade de não impor ao indivíduo sofrimentos que 

venham a deteriorar sua saúde. 

O Código de Ética Médica, em seu artigo 6') estabelece que "o médico 

deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em beneficio do 

paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para gerar um sofrimento físico ou 

moral ..." 

A Medicina, muitas vezes, para ser beneficente, acaba por ferir a 

autonomia. Campanhas compulsórias de vacinação podem impedir o exercicio 

dessa autonomia; aqui, a beneficência prevalece. 

Por outro lado, a autonomia poderá prevalecer sobre o espírito 

beneficente do médico se o indivíduo em estado de cancer terminal recusar qualquer 

tipo de tratamento. 

A prática médica, em determinadas situaçaes, pode parecer maleficente. 

Na vedade sena majefjcêncja uma cirurgia mutiladora em individuo acometido de 

enfermidade grave que o levaria ao óbito Se tal procedimento flá0 fosse realizado? 

OU seria maleficência a ocorrência de efeito colaterai raro de 

medicamento fundamental à manutençgo da saúde do indivíduo? 

Autonomia não vem a significar individualismo, desvio do respeito 

relaç8es intersubjetivas, priorizar 0 individual em detrimento do coletivo, valorizar, 

em termos absolutos, o homem indivíduo, negando a sua natureza social, a vida de 

relação. 

Mais do que o indivíduo valorizar a própria autonomia, cabe sim 4 

Sociedade criar subsídios para que esta au~~f'lomia prevaleça, pois, assim, ocorre a 

P/'ofl@da de prbprifl dignidade 
natureza humna. 
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0 Direito, representando a sociedade, cria condiçdes de modular O 

exercício da autonomia, estabelece o momento em que esta será exercida na sua 

Plenitude, delimita espaços de atuaçg0. 

Autonomia, como dilema ético, Surge, nos nossos dias, no 

questionamento dos limites de seu exercicio. 

A recusa de algum tipo de tratamento médico vital e exercício válido, justo 

da autonomia? 

0s incapazes podem ter sua autonomia gerida por tutores, mesmo 

quando em risco grave da própria saúde? 

A autonomia poderia ferir ou interferir em interesses coletivos? 

Para o exercicio da autonomia, na sua plenitude, não basta evoch-Ia. 6 

imprescindível que o indivíduo a exerça de forma esclarecida, pois na aç8o de 

assistência 5 saúde e noç grandes dilemas éticos Com0 nascimento e morte, o 

Consentimento livre, esclarecido, renovavel e revogável é 0 suporte fundamental da 

Prática da autonomia. 

Para Kant, autonomia é "O solo indispensável da dignidade da natureza 

humana OU de qualquer natureza racional". 

Para acolher todas essas perguntas e dúvidas e a preocupação que se 

t@m com o homem e sua dignidade, a necessidade de protegê-lo como ser biológico, 

desde sua desde seu patfimônio genético até a sua morte, a Bioética 

vem eritão assumir, necessariamente. importante papel na modula@o desses 

cünflitoç, tratando das normas reguladoras da conduta humana perante as 

novidades apresentadas pela medicina e exploradas pela biotecnoiogia, numa visão 

que engloba o resultado presente e futuro na ~reservaçgo da dignidade humana, 
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Tem-se pesquisado sobre uma possível passagem da Bioética para o 

Biodireito como novo ramo do Direito Civil e, após alguns anos de estudo38, existem 

ainda muitas indagações, embora tenha chegado O momento de começar a 

responder às diversas questões relevantes acerca do tema. Este e, sem dúvida, o 

momento mais difícil para um pesquisador que tem em mente a dignidade da vida 

humana. 

Haverá realmente necessidade desse Biodireito ou a divisão tradicional 

do Direito e 0s institutos que o compõem bastariam para dirimir os conflitos 

Suscitados pela nova biotecnologia? Essa questao se aflige a0 ficar demonstrado 

que, na realidade, 0s institutos tradicionais não conseguem resolver as questóes 

a t u a i ~ ~ ~ .  

O homem alcançou enorme poder diante da vida, mas n3o é possivel 

separar o ato humano livre e responsável do Juiz0 Btico e, por isso, da 

responsabilidade, pois todo ato livre tem um conteúdo4. Entretanto, é apenas 0 

reconhecimento que se deve fazer da importância das novas descobertas na 

melhoria da condição humana. Acentua ~arboza~ ' ,  em suas consideraçdes a 

respeito do tema: uparece-nos que, no momento, não podemos indagar at6 que 

Ponto o cientista pode ir, mas at.6 onde o jurisia brasileiro jd tem de chega?. 

Qualquer que seja o nome que receba a nova disciplina que agrupe o 

38 ~ T A .  sílvia ma L ~ , ~ ~ .  h bioéiica ao biudireilo. Caderno Cielltifico do Mestrado c Doutorado e111 

Direito [da] Ui,iversidade Gelo;] Filllo, Ri0 dc Janeiro, v 6, 11. 1 l B j - l < > J  p %o. 1998. 
39 

O Direito foi, sei11 duvida. ;ipaldmdo de surpresa e seu equipalnellfo coliceitual se revelou inadequlido. 
des~reparad~ c. e111 algumas situações, até mesmo superado para equacionar os problemas propostos pelo 
progresso aceIcrado das ci&ncjas biolnédic>ls. E necCsSário+ no entanto- que se ponha termo ao descompasso e 
qiic se prccilc~w o i .~cuo rcprcse.tado pela ausência do Direito. Progresso científico feito A niargem da 
p e r s p ~ ~ t , ~ ; ~  iiirídic;, pode aprcscd;ir dclorinidiidcs WVes que trlidumlll C111 cfcilos perversas pam a 
huinanidade*FRANCO A,berlo Silva. Genétjca hunzana e direito Bioética. Bnsilia. v. 4. ii. 1. 1996. 17-29 p. 
40 S C ~ ~ ~ ~ A .  Ello i,,ia,?ual de ~ o é t i ~ a :  I Fwidmcntos e 6 t h  biol1lédica T r a d ~ ~ 2 0  de Orlaiido Soares 

Madeira. são PL~UIO: i,ovola, 1 
o<)(,, 144 p. Tradução de: hfatfuakf? df biodfca: I I;òlldattlel?li erl eticcl bio,nedlco, 

11 BAm0zA. Hclo~sa~Hclclla~ ,i fi/iaqao: em /ice da inseminoqdo ~HrJiciol e ~iajer~iíizaçao in vifru. ~ i o  de 
i Janeiro: Renovar. 1 993. 12 P. 





função do jurista não deve ser tão somente a de racionalizar o presente, mas 

também a de programar o futuro. 

0 s  problemas que arrolam a vida privada foram regulados muito antes de 

Surgirem as questões aventadas pela Bioética, como indicam as normas relativas a 

família, ao parentesco ou as sucessóes, mas a expectativa atual se coloca nos 

domínios da legitimidade da interferência do Direito nos ac~nte~imentos modernos 

que circundam a vida humana - e a eutanásia se insere ai 

0 embaraço jurídico está em detectar OS novos valores etico-sociais e 

morais que, colocados frente à nova realidade social, conceberão as novas leis. 

Portanto a Bjoética tem como desígnio fornecer ao Direito estas orientaçdes, 

revelando-lhe quando determinado valor humano deve ou não Ser considerado 

A lei não é engenho do espírito humano, n~as qualquer coisa de natural e 

mística que eterniza o Universo, ritmando-O através do movimento continuo das 

estações do ano ou de um assíduo amanhecer acossado pelo lusco-fusco 

Crepuscular.  AS^,,,, não há porque ignorar sua importância e finalidade" . 

Necessário, portanto, na execução das novas leis, desvencilhar-se dos 

- 
43 Quando tratanos de bio&ica, adcllimlnos por LU" ~01ljunt0 de pfincí~ios que se cll~calll C0111 os pressupostos 
dc ~111 direito dli prilncira Re\jolu~;io ~Ildusvial. A bidtica e um dos e~ernelltos constituidores de um direito 
CrÓtico. o,idc ;, ,,id;,. citi iodils ;ir suas diincnsks, seja respeitada. Dai a pr~lncv.1 iiltcrpenc~açiío enire essas duas 
facetas do saber, O direito forliecc instruinentos fornlais a filn de qlle as normas éticas se transfortnein ein 

~~s 6 a Qtica (que t! também political que vai questionar os valores e as docu~iie~itos c proccdinientos efctlt . 
p ~ j i i ~ ; , ~  do d, Dosi i litrodu,,i~ldo iioV0S valores e procurando rcs~oridcr aos desafios qile emergem da 

cO1~~c~npor:incidadc. A G , , , ~ R .  Robcrto, /jjoética e biodireito: saberes que sc interpcnctmm. Revista 

H ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ d ~ ~ .  Uiuvçrsidadc de Sgo Paulo. %O Paulo. 1995. 402 p. 
.I.) 

A c c ~ ( ~ ~ ~ ~  piCtrO pcrliiigiefi solllente a nonna. Com0 e s ~ r s s a o  de llln sisteltla que possa. efetivalnentc, ser 
dcliliido ,,,,, v~lici ,~~i, l tc,  se ilprcscliia, na COII~U&O de p e r s ~ t i v a s  1111il~l~crais e P M C ~ ~ ~ S ,  coiiio critério que 
lcl'dc ;i iiiiifoi.iiijy,;ii a icalidadc. A ~iorilia aqtii rcfcrídii C: aquela ii1lcrprci;ida. vivciilc, csprcssão do processo 

cu j tud  do qual c sobrc o 6 destinada a incidir. Para 0 autor, s i n g u l ~  e seu destino, pois que crprilnc 
unia realidade lisioncanleilte pasmh e 6 cliamad~i, ao conMo,  a intervir e111 realidade presente. as vezes 
ln"to diversa origin;ú.ia. ~ERLINGIERI, Pietro. Pe@ do direito civil: illtro<lu(ã(i ao direito cil)i/ 

cO'l~lit~ciofin/. 3,  cd. rcv. ,,,,pl, q-r,idiiç~o de Maria Cristina de Cicco. Rio dc Janciro: Rciio\!ilr. 1997. 30 p. 
Tmd~çã.o dc: /'rc!/i//i r/e/ dirilío civite. 
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tradicionais ditames que se prendem unicamente ao poder imperativo da 

racionalidade e da experiência, acrescentando-se a esses dominios as condiçbes 

Sociais, econômicas, éticas e morais que envolvem as R3laçÕes fáticas. Contudo, 

que uma nova atitude enraizada na evolução do pensamento humano, 

com fins a dignidade da vida, somente poderá evoluir em um Estado onde exista 

uma Constituição democrática que possa legitimar a Ética e O Direito ao indicar a 

escrita de leis espaldadas na concordância da m~aioria. 

4.3 Conceito histórico 

Bioética literalmente significa "ética (ethos) da vida (bio)". Trata-se do 

"estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e dos cuidados 

da saúde na medida em que esta conduta 6 examinada à luz dos valores e 

Principias morais"45. 

A primeira da bioetica deu-se na Antiguidade, mediante o 

juramento hipocrático. É aceitável, então, ~oncluir que as primeiras preocupações de 

Ordem moral com a vida ocorreram na área da saúde, mais precisamente na 

Medicina antiga. 

A palavra bioética foi utilizada pela primeira vez pelo Prof. Van Renssealer 

POtter, Doutor em Bioquimica, da universidade Wisconsin, EUA, em 1970, num 

artigo científico que defendia a criação de uma chamada bioética de forma bastante 

abrangente46. 

já em ,978, Warren Reich, da Universidade Georgetown, EUA, o qual 
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restringiu o significado do termo: "Estudo sistemático da conduta humana na área 

das ciências da vida e a atenção à saúde, enquanto que esta conduta e examinada 

à luz dos princípios e valores morais". 

David Roy, diretor do Centro de Biobica da Universidade de Montreal, em 

1979, acrescenta uma nova característica ao instituto da Bioética, reconhecendo seu 

caráter interdisciplinar, o que significa a interaçã0 de diferentes áreas de 

conhecimento na procura de soluções. 

Dela participam diferentes visões, Com atua@o de profissionais das áreas 

de Saúde filósofos, teólogos, juristas, sociólogos, economistas, administradores, etc. 

Além do que, do processo de decisão participam não só médico e paciente, mas sim 

toda a generalidade de sujeitos e segmentos da sociedade envolvidos: m&ico, 

Paciente, familiares, outros profissionais, a justiça, a comunidade, etc. E, em 7995, 

aprimorando sua definição de 1978, O Professor V'hrren Reich incluiu aspectos de 

'õioética é o estudo sistem8tic0 das dimensões morais - incluindo visão mora/, 

decisões, conduta e políticas - das cigncias da vida e atenção à saúde, utilizando 

uma Variedade de metodologias éticas em um cenárjo intêrdis~iplinar~~. 

A bioética é inerente a condição do ser humano na medida em que o 

direito a vida e ou a morte se põe sob a ótica dos bens indisponiveis. 

Nas palavras de Joaquim ~ lo te t~ ' ,  da PUCIRS: 

Nas últimas duas dbcadas, 0s pmblemas éticos da Medicina e das 
ciências biológicas explodiram em ~OSSa sociedade com grande 
intensidade. Isto mudou as formas tradicionais de fazer e decidir 

pelos profissionais da Medicina. Constitui um desafio para 
a contemporSnea providenciar um padrdo moral comum para a 
solo,$o das controv6rsias provenientes das ciências biom&jjcas e 
das altas tecnoíogias aplicadas saúde. A BioBtica, nova imagem da 
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Além das instituições citadas, percebe-se um número crescente de obras 

que são publicadas regularmente sobre a Bioética, tanto no Brasil como fora dele, 

demonstrando a importância de tal tema junto às comunidades científicas de grande 

Parte do globo. 

4.4 Princípios 

Em 1978, a comissão norte-americana para a proteção dos direitos 

humanos na pesquisa biomédica e comportamental consagrou como princípios 

éticoç básicos ou gerais da bioética o principio da autonomia, o principio da 

beneficência e o da justiça. Tais princípios são hoje aceitos 

consensualmente, tratando-se, desta forma, de deontologia" sedimentada 

UPARGNEUR, I 996). 

4.4.1 Principio da autonomia 

Também conhecido como princípio do respeito as pessoas, o qual está 

intimamente ligado ao conceito de dignidade humana. Defende que 0 indivíduo deve 

Ser reconhecidamente autônomo nas Suas decisões. Esse conceito de autonomia 

significa dizer que o sujeito é capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais. O 

médico deve respeitar as crenças e OS valores morais daquele que está sob 0s seus 

Cuidados desde que aquela pessoa tenha pleno ~onhecilI'lent0 da situação e saiba, 

livre de qualquer influência, aquilo que realmente quer, desde que não venha a 

trazer prejuízo para outrem. 
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Kant, em sua doutrina, distinguindo autonomia de heteronomia50, pregava: 

"A vontade é autônoma quando dá a si mesma Sua própria lei.. . " "Age de tal maneira 

que o motivo, o princípio que te leve a agir, possas tu querer que seja uma lei 

un ive r~~ /~" l .  

0 s  estudos sobre o princípio da autonomia, também conhecido como 

principio do respeito às pessoas, indicam que ele incorpora pelo rnenos duas 

conviccões éticas: uma se referindo ao tratamento dos indivíduos como agentes 

autônomos; e outra que aç pessoas com a autonomia diminuída devem ser tratadas 

Com maior proteção. 

Entende-se como pessoa autonoma, como já frisado, aquela capaz de 

deliberar sobre sua vontade e objetivos. AO contrário de heteronomia, a autonomia 

Significa ser governado por si próprio. 

Essa capacidade de se autogovernar pode Ser maculada total ou 

Parcialmente pela existência de fatores do próprio ser ou diante de circunstâncias 

externas. É o exemplo do menor, do incapaz, do presidiário, do doente mental, etc. 

Em suma, as teorias acerca da autonomia concordam quanto a esshncia 

Que envolve um conceito de liberdade aliado ao de volitividade. Liberdade no sentido 

de isenção de qualquer influência na tomada de decisão e volitividade no sentido de 

capacidade de agir intencionalmente. 

Princípio da autonomia: a vontade, as crenças, a intimidade, o domínio 

Sobre a próprja vida e 0s valores morais do Ser humano devem ser respeitados, 

--- 
51 I 

,r,po rcccba de um elemento que Ihc 6 cstcnor. OU dc uin princípio csirdl io à 
Colldiçao dc Dcçsoa OU dc 
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4 -42  Princípio da beneficência 

Hipócrates, por volta do ano 430 a.C., em sua obra Epidemia, já 

aconselhava a classe medica usando esse principio: "Pratique duas coisas ao lidar 

com as doenças: auxilie ou não prejudique o pacienteJ'. 

O juramento médico consagra implicitamente esse princípio: 

"Usarei o poder para ajudar OS doentes Com 0 melhor de minha habj/jdade 

e i ~ l gamen t~ ;  abster-me-ei de causar danos ou de enganar a qualquer homem com 

ele', . 

Defende justamente a açã0 m6dica procurando maximizar o bem e 

minimizar o mal agindo sempre em beneficio do paciente. Estabelece a obrigaçh~ 

moral de agir em benefício dos outros. 

4.4.3 Principio da justiça 

0 principio da justiça está muito prÓxim0 do conceito de isonomia usado 

pelos juristas. O conceito de isonomia é a igualdade de todos perante a lei e está 

como principio constitucional. 

Seria a justiça distributiva do bem e do mal. Em caso de dois pacientes 

em Condições semelhantes, qual tratamento seria dispensado a um ou a outro? 

Quals 0s critérioç que devem ser usados Para 0 emprego dos meios disponíveis 

visando o tratamento desses pacientes7 

Alguns foram propostos por William Frankena (1 963): 

"7 - A jUStiqa nas pessoas, as viHudes e 0s méritos, 



2 - A justiça trata os seres humanos Como iguaís, no sentido de distribuir 

igualmente entre eles, o bem e o mal, exceto, talvez, nos casos de punição; 

3 - Trata as pessoas de acordo com suas necessidades, suas 

capacidades ou tomando em consideraçCío tanto umas quanto outras." 

O relatório Belmonte sobre ética médica contribui com algumas propostas 

visando B distribuição igualitária da justiça: 

A cada pessoa uma parte igual; a cada pessoa de acordo com a sua 
necessidade; a cada pessoa de acordo com O seu esfoqo individual; I I 

I 
a cada pessoa de acordo com a sua confribuiçi30 A sociedade; a I 

cada pessoa de acordo com O Seu m6rit0 '*. 

OS três príncjpjos básicos da Bioética derivam de três tradições filosóficas 

distintas, o que traz problemas práticos e limitações a análise e orientaçao de 

conflitos. 

O principio da autonomia vem da moral kantiana, 0 da beneficência vem 

do Utilitarjsmo de StuartmiJl e o da Justiça nasce do contratualismo de John Rawls, 

Vamos entender melhor as três correntes de pensamento que geraram os princípios. 

A moral kantiana embasa O principio da autonomia na articulação racional 

da vantade-liberdade.d@ver, Para Immanuel m ~ ~ ~ ~ 1  quando a vontade se submete 

ao dever, é indeterminada com respeito a todo objeto e dh a si mesma sua lei, Nesta 

consiste a liberdade, A autonomia da vontade 6 0 princípio Supremo da 

moralidade Para ele, o princípio ético do dever não é imposto externamente 4 

vontade e sim emana da razão e, portanto. submeter-se a uma lei estranha 4 razao 

@ uma heteronomia degradante, incompatível com a dignidade da pessoa humana. 

52 
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Com0 bom filósofo racionalista (racionalismo é a posição filosófica que defende o 

caráter real de entidades conceituais), Kant afirmava que a razão 6 autônoma, é 

buscada conscientemente, enquanto que a sensorialidade é heterônima, ou seja, é 

Sentida automaticamente e por isso pode gerar leis Perversas que levem a reaçóes 

contrárias. Para firmar a autonomia, fez a seguinte exortação: "Age sempre segundo 

aquela máxima cuja universalidade com0 lei possas querer ao mesmo tempo; esta é 

a única condição sob a qual uma vontade nunca pode estar em contradição consigo 

mesma, e um tal imperativo é categórico", Ou seja, leva a consciência do dever 

moral. 

Na ética utilitarista de John Stuart ~ i11~~,  a bondade de uma açao 

corresponde 3 maior quantidade de felicidade do maior número possível de pessoas, 

e onde felicidade significa presença de prazer e aus&ncia de dor. Sua Btica é 

fWdamentalmente teleológica (consequencialista ou finalista), OU seja, aplica o 

Principio de valorizar as açdes humanas na0 pelo que são em si mesmas, senão 

Pelas conseqüências que produzem. Eis então a noção mais pragmática do princípio 

da beneficência descendente direto do empirismo, posiçgo filosófica segundo a qual 

a base do conhecimento se encontra na realidade sensível. 

John ~~~l~~~ fundamenta O principio da justiça no contratuaiismo, a teoria 

clássica do contrato social que considera 0 fundamento moral de uma Sociedade. A 

idéia desse contrato moral remete a Uma situa@) original hipotética em que os 

indivíduos devem estabelecer as condições em que está0 dispostos a viver em 

sociedade. 

5.1 
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Em sua obra Teoria da Justiça, Rawls enuncia dois princípios: 1) Cada 

pessoa há de ter um direito igual ao mais amplo sistema total de liberdades básicas, 

compatível com um sistema similar de liberdade para todos. 2) As desigualdades 

e~onômicas e sociais hão de ser estruturadas de maneira que sejam para: a - maior 

beneficio dos menos avantajados; b - que 0s cargos e funções sejam acessíveis a 

todos, sob condições de justa igualdade de oportunidades. Disso ele depreende uma 

concepção geral de justiça: 

~0do.s os bens sociais primários - liberdade, igualdade de 
opodunidades, mnda, riqueza e as bases de respeito mútuo - h&o de 
ser distribuídos de um modo igual, a menos que uma distnbuiçi50 
desigual de um ou de todos esses bens resulte em benefício dos 
menos favorecidos. 

Conforme artigo escrito por Demerval Florêncio da Rocha, médico 

pediatra-homeopata56, ocorrem alguns impasses entre todas essas teorias. Senso, 

Vejamos: entre a autonomia e a beneficência, quando, por exemplo, em caso de 

menor que necessita de hemotransfusão urgente e sua família na0 consente por 

motivos de crença religiosa. Também na questão eutanásia x distanásia, dá-se 

conflito semelhante pois muitas vezes a beneficência tem no respeito à autonomia 

Seu verdadeiro significado ou Seu pré-requisito operacional. 

Também verificamos a dúvida quando falamos entre benefic&ncia e 

Justiça. O constrangimento está, por exemplo, na distribuição de leitos de UTI, dado 

que a beneficência para um enfermo (conceder leito) pode ser injustiça contra outro 

(aguardar leito). 

E por fjm a entre justiça e autonomia pode se tornar animosa ou 

desamparada J - J ~  s;tuações em que a Justiça não tem clareza sobre a quem se 
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destinar, dada a condição de alguns seres que ainda são (embrião) ou estão 

(comatoso) incompetentes para usufruir o principio da autonomia. Estão, portanto, 

sujeitos a discriminação na aplicação do principio de justiça, no direito ao respeito e 

consideração. 

Podemos observar, assim, que a falta de uma unidade filosbfica na 

concepção dos princípios cria problemas práticos e teóricos. Se não existe uma base 

sistemática que interligue e unifique 0s pfincípios entre si, n80 existe tambkm uma i 
orientação unitária na criação de leis especificas Para a açao, que sejam claras, 

coerentes e compreensíveis e nem justificaç80 Para essas leis. 

4 u 5  Eutanásia, distanhsia e ortotan&sIa 

A eutanásia ocorre quando alguém provoca deliberadamente a morte de 

Outra pessoa doente, sem chances de cura. No ~onceito Jurídico. a eutanhsia 4 

definida como o homicidio praticado por motivos de piedade, em doente 

desenganado ou portador de doença incurhvel. e 0 chamado homicidio piedoso ou 

morte por compaixão. 

0 antônimo de eutanhsia é "dlstanbia" que, por Sua Vez, vem a ser e 

Utilização dos adequados para tfatar uma pessoa que está morrendo. Trata-se 

do prolongamento terapêutica do doente em fase terminal, 

A distanasia vem do grego dis (mal, dificuldade, Sofrimento) e thanatos 

(morte). Também de origem grega, onde O prefixo "dis" tem o significado de 

"afastamento" e para alguns! a distanásia significa prolongamento indefinido e 

exagerado da morte de um paciente ou, até mesmo, pode ser empregado Como 

Sin6nimo de tratamento inútil. 



56 

Escrevendo sobre o assunto, Léo Pessini, vice-diretor geral das 

Faculdades Integradas São Camilo, afirma que a distanásia "é uma atitude médica 

que, visando salvar a vida do paciente terminal, submete-o a grande sofrimento. 

Nesta conduta, não se prolonga a vida propriamente dita, mas o processo de 

morrer". 

Podemos dizer que a distanásia é um tratamento desumano e 

degradante, é um eçpetáculo de sadismo que deve ser evitado pelos profissionais 

Pautados pela ética. 

0 Código de Ética Médica estabelece, em seu artigo 60," que o médico 

11.  

Jamais utilizar& seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral..,", 

Portanto, todurar alguém com um inútil prolongamento vegetativo é tortura tanto 

física quanto moral e não pode ser realizada pelo médico. Tal tortura é vedada 

também pelo artigo 49 do Código de Ética Médica". 

Importante ainda conceituarmos 0 termo "ortotandsia" que significa 

"morte no seu tempo certo". Como o prefixo grego "ofto" significa "corretou, 

0rtotanásia tem o sentido de morte "no seu tempo", sem abreviação nem 

Prolongamentos desproporcionados do Processo de morrer. Ressalte-se, por 

OpOt-tuno, que também é conhecida Com0 eutanásia passiva. 

O próprio doente, em fase terminal da vida, decide interromper o 

tratamento A morte é ~onsiderada natural Porque ocorre sem a utilização de 

terapêuticas capazes de modificar a evolução do processo patológico 

considerado irreversivel. AS atenções ao doente Convergem simplesmente no 



sentido de proporcionar-lhe certo conforto e minorar-lhe o sofrimento e a dor 

Sabemos que vem crescendo a tendência de deixar aos próprios 

Pacientes o direito de decidir como querem morrer. 

Vejamos o caso do papa JOBO Paul0 11, falecido no dia 2 de abril do 

corrente ano de 2005. Seu estado de saúde complicou-se e, a pedido dele, não foi 

levado para o hospital para que tentassem manobras médicas que prolongassem a 

Sua vida. Foi respeitada a vontade do Santo Padre que disse querer terminar sua 

vida perto de seus fiéis. Esta atitude é chamada de ortotanásia, ou seja, o Papa 

o final de sua vida. I 
A Constituição da República do Brasil assegura, no artigo sO, inciso 111, 

I 
I 
I 
I 

9u@ "ninguém será submetido a tortura nem a tratamento degradante". Baseado i 

neste entendimento, em conjunto com O ideal de vida digna, O ex-governador de são 

Paulo, Mário ~ovaç ,  criou a Lei Estadual no 10.241/99. 1 
1 
I 
I 

O artigo 20, jnciso Vff da Lei Estadual no 10.241/00 dispõe que o paciente 
I 

I 

de serviço de saúde do Estado tem direito a consentir ou recusar, de forma livre, 

voluntária e esclarecida, com adequada i n f o ~ a ç ~ o ,  procedimentos diagnósticos ou 

terapêuticas a serem nele realizados. No inciso )oQ do mesmo anigo, garante-se o 

direito do paciente de recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar 

prolongar a vida 

Com isso, o próprio paciente tem condições de, não querendo prolongar 

eventual sofrimento físico e psicoiógico, simplesmente se recusar a receber 

tratamento médico que prolongue sua vida. 

O próprio Mário Covas acabou Por utilizar-se deste dispositivo algum 

tempo depois. O disse a Seu médico, o infectologista David Uip, que náo 
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queria sofrer com tratamentos heróicos e que queria que seu medico seguisse atb 

onde fosse mantida a sua dignidade. O C O ~ ~ ~ U ,  neste caso, a ortotanásia, ou seja, a 

morte "no seu tempo", sem abreviaçgo nem prolongamento desproporcionais do 

processo de morrer. É um caso conhecido aqui no Brasil que podemos classificar 

corno ortotanasia. 
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5. PRINC~PIOS DE VALORIZAÇAO MORAL DA EUTANASIA 

A moral, a ética e a dignidade humana frente B eutanasia 

Além de um problema medico, social e jurídico, a eutandsia representa 

Um grave problema moral. 

somente 

opiniões 

Os religiosos dizem que quem concede a vida @ Deus e, sendo assim, 

I Deus pode tirar a vida de um ser humano. No entanto. existem posiçbes e 
I 

diferentes e é exatamente isto O que enseja um dos mais acirrados debates 

quanto as questões relacionadas à vida. 

E* seus princípios fundamentais, a Igreja diz que nunca será licito matar I 

Um doente, nem sequer para não o vermos sofrer ou na0 faz&-10 sofrer, ainda que 

ele o peça expressamente, Nem o médico, nem 0 doente, nem O pessoal de saúde, 

nem oç familiares podem decidir ou provocar a ffIorte de uma pessoa. Não é legitima 

a ação que, por sua natureza, provoque direta ou intencionalmente a morte do 

doente. ~ã~ 6 lícito suspender um tratamento adequado ao doente, sem o qual 

inevitavelmente a mofie. E ilícito recusar ou renunciar a cuidados 

intensivos e tratamentos e disponíveis. A eutanásia é um crime contra a 

vida humana e contra a lei divina do inocente e um bem que supera O poder de 

tanto do indivíduo com0 do Estado. 

Vaie relembrar que a liberdade de crença ou de descrença Constitui 

Pressuposto básico de estado democrático de direito. Como não há uma 

verdade universal todas aç crenças devem ser respeitadas e nenhuma pode impedir 

a atuação da outra. 
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Um recente debate realizado pelo provedor AOL~' entre a antropóloga 

Débora Diniz, diretora do Instituto de Biodtica, Direitos Humanos e GBnero (Anis) e 

da Associação Internacional de Bioéticã, e 0 frei Antônio Moser, doutor em Teologia 

Moral e presidente da Editora Vozes, d bastante enriquecedor para o tema aqui 

discutido no que tange a ética, moral e religião. 

Frei Antônio Moser afirma que "para 0s crist80~, a vida e o grande dom de 

Deus. Ninguém e nada nasce ou morre por acaso; cada ser e cada pessoa sao 

"enviadasu por Deus a esta terra e têm uma missa0 a cumprir". 

De acordo com o frei, o suicídio assistido abriria as portas para todo o tipo ! 
de habilidosas pressões da sociedade e, até mesmo, eventualmente, de familiares: 

tentativas de apressar a mode para se verem livres de alguém que parece ser um 

I 
fardo, comparando assim com a trilha do nazismo e de tantas outras formas de 

totalitarismo. 

&lembra o frei que o papa Pio XII dizia que "Se a administraç& 0'0s 

narcbtjcOs causa, por si mesma, dois efeitos distintos, a saber, de um lado, o a/\vjo 

das dores. do a da vi& então ela é lícita". Com esta postura, o 

Santo Papa estava nos fazendo compreender que não é só apressar a morte que 

@ inaceitável mas também retardar indefinidamente a morte. Que este procedimento 

Se denomina djstan&ia ou terapêutica" e que é tão reprovável quanto a 

eutanásia Recomenda o frei o bom senso btico que nos mostra O momento correto 

de deixar a natureza seguir seu curso. 

Debate ainda o frei Antdnio Moser que seria muito perigosa a aprovaçGo 

da eutanásia, pois O nosso 
sistema previdenciarjo encontra-se em grandes 



dificuldades. Somando-se este fato ao pouco apreço concreto que hoje se manifesta 

pessoas que já não produzem ou que aparentemente são um peso para a 

Sociedade as investidas em dire@o à eutanásia seriam de grande temor. 

Complernenta dizendo: " A  conseqü&ncia principal é que a mesma cultura da morte, 

de uma sociedade que mafa de fome, por vdrjos tipos de viol&ncia, por guerras 

infermináveis, amplia o seu circulo de atuação". 

Já ao contrário, temos os argumentos da antropóloga Débora Diniz que 

fundamenta a discussão a respeito do tema eutanásia dizendo que dois sáo os 

Princípios eticos para deliberar sobre a própria morte: o primeiro é o princípio da 

dignidade humana e o segundo, o principio da autonomia. 

Sustenta que eutanásia não 6 assassinato e esta 6 uma fronteira ética 

de ser compreendida. Alega também que se trata 

do direito inalienável de cada um de nós de decidir em que momento 
não queremos mais nos manter vivos, em que momento estamos ,, nossa dignidade ameaçada pelo sofrimento, pela dor ou pela 
doença, Eutandsia tambkm n80 4 suicidio no sentido cl4ssico que o 
compreendemos. Muitas pessoas enfermas que solicitam o dimito à 
eutan&ia poderiam suicidar-se, mas Para elas isso seria indigno. A 
,,tandsia, compreendida com0 O exercicio de um direito individual, ,+ 
uma garantia do cuidado a que as Pessoas t&m direito, que inclui o 
de mormr. Assim como precisamos de cuidados para nos manter 
vivos, as pessoas pmcisam de cuidados tamb8m para momr 
dignamente. 

Em relação ao juramento de Hipócrates, considera a vida como um dom 

Sagrado, estabelece que o médico flã0 pode ser juiz da vida ou da flWrte de alguém. 

A mesma alega que o juramento foi elaborado há séculos. não apenas representava 

uma moralidade como um P eríodo social da Medicina, que vivemos em outro 

momento da medica[izaçáo do corpo e das doenças, sendo possível, hoje, manter 

alguém ,,, a morte suspensa, isto e, artificialmente vivol por longos períodos de 



tempo. 

Discute a antropóloga que o direito à eutanásia pode ser entendido como 

Parte fundamental da ética medica, da ética em enfermagem, ao reconhecer-se o 

respeito à autonomia individual como um dos pilares dos tratamentos em saúde. 

Acaba sua discussã~ acerca do tema dizendo que a maioria das pessoas 

quer viver e considera que o direito de se manter vivo é um dos mais importantes 

direitos. Ninguém deve decidir sobre a morte de outra Pessoa, mas isso nao quer 

dizer que não se possa e não se queira decidir sobre suas próprias vidas. 

Conclui dizendo: 

"80 acredito que uma decisao sobre momr seja uma decjsao 
apressada e inconseqüente das pessoas. Ao contdrio, sao desejos 
que antecedem os estados de enfermidade. Sdo decisdes 
profundamente pensadas, medidas e avaliadas, ndo somente 
individualmente, mas com toda a família. Há sempre um dsco de 
imaginarmos que poderia ter SI& difeferente, mas esta 6 a condiç&o 
humana. Viver é sempre fazer escolhas, inclusive a escolha de 
decidir morrer." 

A eutanásia pode ser classificada de vdrias formas, de acordo com o 

considerado. 

Quanto ao tipo de aç& pode ser: 

Eutanásia atjva: é o ato deliberado de Provocar a morte sem sofrimento 

Paciente, por fins misericordio~os. 

Eutanásia passiva ou indireta: a morte do paciente ocorre dentro de uma 
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situação de terminalidade, ou porque não se inicia Uma ação médica ou pela 

interrupção de uma medida extraordinária, com O objetivo de minorar o sofrimento, 

Eutanásia de duplo efeito: a morte é acelerada Com0 uma conseqü6ncia 

indireta das açõas médicas que são executadas visando O alivio do sofrimento de 

Um Paciente terminal. 

Quanto ao consentimento do paciente, pode ser: 

Eutanásia voluntária: quando a morte 6 Provocada atendendo a uma 

vontade do paciente. 

Eutanásia involuntaria: quando a morte 6 provocada contra a vontade do 

Paciente, 

Eutanásia não voluntária: quando a f-norte @ provocada sem que o 

Paciente tivesse manifestado sua posição em relação a ela. 

Essa classificaÇgo, quanto ao consentimento, visa estabelecer, em última 

análise, a responsabilidade do agente, no caso, 0 médico. Essa discussão foi 

proposta por Neukamp, em ~ 9 3 7 ' ~ .  

Vale lembrar que inúmeros a~tOfeS utilizam, de forma indevida, os termos 

V O l ~ n t á ~ i ~  e involuntária no sentido do agente, isto 6, do ~rofissional que executa 

ação em uma eutanásia ativa. Voluntária, como sendo intencional, e 

involuntária como a de duplo efeito. Estas definições são inadequadas, pois a 
1 

V o l ~ n t ~ ~ i ~ d ~ d ~ ,  neste tipo de procedimento, refere-se sempre ao paciente e nunca 

a0 profissional, ~~t~ deve ser caracterizado pelo tipo de que desempenha 

(ativa. passiva ou de duplo efeito). 

Historicamente, palavra eutanásia admitiu vários significados, 

-2. 
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doença. 

Essas idéias bem demonstram a interligação que havia, nessa bpoca, 

entre a eutanásia e a eugenia, isto é, a utilização daquele procedimento para a 

Seieção de indivíduos ainda aptos ou capazes e a eliminaçso dos deficientes e 

Portadores de doenças incuráveis. 63 64 

Por todo o respeito que a Constituição Federal de 1988 guarda ao bem 

jurídico  ida", conseqüentemente, proíbe a marte provocada, chamada de 

eutanásia. 

Estado garante o direito vida, porém, a eutanásia nao deveria ser 

tratada como uma ameaça ao direito a vida, Uma vez que só seria aplicada nos 

indivíduos que apresentassem morte iminente e inevitável, ou seja, quando o 

indivíduo estivesse sobrevivendo por meio de aparelhos, a chamada vida vegetativa. 

Como podefia o direito & vida estar ameaçado pela eutan8sia quando o 

indivíduo não goza do direito a vida em sua plenitude, nem sequer se pode mais 

alegar que ele apresente vida digna, pois está privado de sua liberdade e do 

exercício de muitos de seus direitos, não podendo usufruir um nível de vida 

adequado, como cultura, lazer. m m  r~esmo as suas funções vitais são 

autônomas? 

N~ conceito constitucional de vida, um indivíduo nessas condições não 

apresenta mais "ida, pois esta já foi tirada invo~untariamente. 



6. HISTÓRICO NO OCIDENTE 

A palavra eutanásia é derivada do grego: eu (bom) e thanatos (morte), 

Significando a boa morte, morte calma, morte doce, indolor e tranquila, e teve sua 

aplicação desde a Antiguidade. 

Quem nos traz o melhor indicativo histórico da eutanásia 8, sem dúvida, 

Flamínio ~ á ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Relata o autor que, na Índia antiga, 0s doentes incuráveis eram 

atirados ao rio Gangeç, depois de receberem na boca e no nariz Um pouco de Iama 

sagrada. 

Ricardo ~~yo-vi lanova y Morales, citado Por Flaminio Fávero, assim 

define a eutanásia: 

6 a mode doce e tfWqÜilla. sem dores fisicas nem fortuluias morais, 
que pode sobrevir de um modo natural nas idades mais avançadas 
da vida, surgir de modo sobrenatural com0 graça divina, ser sugeflda 
por uma exaltaçllo das virtudes estóicas, ou ser provocada 
afljfjcia/mente, já por f77otjvos eug8nicos, ou Com fins terapdutjco~, 
para suprimir ou abreviar uma jnevjtaval, larga e dolorosa agonje, 
mas sempre com pdvio consentjmento do paciente ou 
reg ulamentaçllo legal, 

A eutanáçia é enquadrada, em algumas legislações atuais, bem como nas 

éticas m&icaç na prática da ffiorte visando atenuar os 

Sofrimentos do enfermo e de seus familiares, haja vista a sua inevitável morte, sua 

incurável do ponto de vista médico. 



6.1 A eutanásia na história 

Na história, há vários registros de ocorrências de eutanásia e o caso do 

rei Saul, gravemente ferido na guerra com 0s filisteus e que, diante do sofrimento, 

Pediu ao amalecita que o matasse para que acabasse seu sofrimento e, ao mesmo 

tempo, não caísse nas máos inimigas, o frIeSm0, movido por compaixáo, o fez, e 6 

tido como o primeiro relato da prática da eutanasia a que a história se refere.66 

Fazendo ainda referência as passagens bíblicas, 0 exemplo bíblico acima 

"0 Serve de paradigma para a imposiç80 da prdtica da e~tandsia. No referido 

episódio bíblico o rei Davi revela sua total repulsa à eutanásia, no instante em que 

Sentenciou de morte o mesmo amaiecita que, por piedade, matara o rei Sauj, no 

Monte Ge]boe, por ter ouçado tirar a vida do "ungido" de Deus. 0 s  ungidos eram 

lntodveis e Davi os respeitava. 

O próprio Cristo, o patriarca mdximo da obediência e da submissao, foi 

Submetido, no Calvário, aos suplícios da crucificação. Segundo Cicero, deram-lhe de 

beber vinagre e fel, chamado "vinho da morte", mas ele. provando a mistura, "40 a 

quis tomar. Apesar da denomina~áo "vinho da morte", há quem afirme que o gesto 

dos guardas judeus de darem a Jesus uma esponja embebida em tal mistura, antes 

de constituir ato de e crueldade, teria sido uma maneira piedosa de 

amenizar seu sofrimento, numa atitude de extrema compaixão. Segundo 

Dioscorides essa substância "produzia Um sono profundo e prolongado, durante o 

qual o crucificado náo sentia nem OS mais cruentos castigos, e por fim caia em 

letargo, passando à morte insensivelmente". 

A diçcuss~o acerca dos valores sociais, culturais e religiosos envolvidos 
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na questão da eutanásia vem desde a Grecia Antiga. Podemos encontrar em Platgo, 

Epicuro e Plinio 0s primeiros fil6sofos a abordar o tema. Plat40, na obra Repiiblica, 

estabelece conceitos de caráter solucionador patrocinando o homicídio dos ancibes, 

dos d6beis e dos enfermos. Igualmente, ~6cratas" e Epicuro defendiam a idbia de 

que o çofrimento resultante de uma dolorosa doença justificava o suicídio. 

Aristóteles, Pitggoras e ~ i ~ ó c r a t e s ~ ,  ao contf8ri0, condenavam o suicidio. No 

Juramento de HipÓcrates, ele diz que não daria nenhuma droga fatal a uma pessoa 

Se a ele fosse solicitado, e que nem sugeriria O Uso de qualquer uma deste tipo. 

Dessa forma a escola hipocrgtica jB se posicionava contra O que hoje tem a 

denominaçáo de eutanásia e de suicídio assistido. 

Apesar da falta de unanimidade entre 0s filósofos. os antigos praticavam 

a eutanásia em larga escala. 

Na Grécia Antiga, era frequente a prdtica da eutanásia entre os cidadãos 

cansados da carga do Estado e da existência. Vinham até um magistrado e 

as razões que 0s levavam a desejar a mr te  e, se O juiz entendesse 

autorizava. 

Em Esparta, era comum, a fim de evitar-se qualquer sofrimento OU vir a 

carga inútil, a  precipita^&^ do alto do Monte Taijeto, de recém-nascidos 

malformados (para alguns autores, chegava até a ser obrigatória), por serem 

ImPrestáveis para a comunidade. Na mentalidade espartana, O espírito bélico se 

Sobrepunha a qualquer sentimento ou laço familiar, "onde todo filho 'machoe era 

visto sob o aspecto Estado era dispensado manter uma criança que não 

era vergonhoso possuir Um rebento incapacitado para 
lhe fosse útil. Para a família, 
i-- 
0 - 

P1acâO e Sócrates ;ldvogivain li tese da 
llmofie serena", a elimimçfio , da . própria vida para e\ritar lllais 

SOfrirnento pcsso;l ~acillc. ei,~eriil;i. que Y. e~lcontre diante de U1l quadro ciinic0 irrevefiivels 
Gb 

No juraiiiento de Hipbcraies I I E ~ I  $0 darei qualquer a uilM PcSsOa. se Ille for solicitado. 

"eili sugerirei o uso de qualquer ~ I I I ~  destc tipo". 
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as glórias da guerra'169. Vale salientar que, em Esparta, 0 homicídio não era 

Considerado crime, desde que praticado em honra de deuses e O assassinato dos 

velhos era uma obra de piedade filial, quando muito pedido por eles mesmos. 

Em Atenas, o Senado tinha poderes absolutos de facultar a elirninaç8o 

dos velhos e incuráveis, dando-lhes bebida venenosa (conium maculafum) em 

cerimdnias e banquetes especiais. Diversos Povos, ~OnIo 0s celtas, Por exemplo, 

tinham por hábito que 0s filhos matassem seus pais quando estes estivessem velhos 

e doentes, uma vez que 0s julgavam desnecessarios à sociedade, tendo em vista 

que os mesmos não mais contribuíam para o enriquecimento da nação7'. 

Na Idade Média, 0s guerreiros feridos em combates eram sacrificados - 
"ato de misericórdiaM - mediante golpes de punhal muito afiado introduzido na 

aniculaGão por baixo do gorjal da armadura, que Ihes servia Para evitar O sofrimento 

e a desonra. 

AS populações rurais norte-americanas que, devido aos fatores 

ambientais eram nômades, sacrificavam ênfemios e anciões Para na0 OS abandonar 

ao ataque de animais selvagens7'. 

Nos circos romanos, os imperadores, quando voltavam o polegar para 

autorizavam a da eutanásia nos gladiadores moftalmente feridos 

nos combates, abreviando o sofrimento dos ~esf7Ios. 

0 s  índios brasileiros abandonavam a própria sorte 0s filhos com doenças 

'Rurá~eiç e 0s pais velhos incapazes de trabalhar. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler ordenou a "morte" de todos 0s 

. 
GY ,.l,,o,,ri.ia r /<rsPOnnFabi[ido<it? hflédi~ Pano Alegre: Sam, 1990. 23 p. 
- , I  B [ Z ~ ~ ~ ~ .  Josd Ildcfoilso. /, 
-I A ( L K I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  CSsc coSII,IIIC ililldi, 6 p n l ~ i ~ l ~ d o  por alguns  cesso POVOS eiii C O ~ ~ O  07/05/2005. OS batas e 0s [l~ocalcdònios. 
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velhos, deficientes físicos e mentais, internados em hospitais e manicdmios, 

alegando a necessidade daqueles estabelecimentos hospitalares para o alojamento 

dos soldados feridos na guerra. Hitler ordenou a su~ressao dos judeus atrav6s de 

Câmaras de gás, tornando-se o maior genocida de toda a história. 

A discuss30 sobre o tema prosseguiu ao longo da história da 

humanidade, com a participação de Luterol Thomas Morus (Utopia), David Hume 

(On suicide), Karl Marx (Medical Euthanasia) e SchoPenhauer. 

0 seu apogeu foi em 1895, na ent8o PrÚssia, quando durante a discussão 

do seu plano nacional de saúde, foi proposto que 0 Estado deveria prover os meios 

para a realiza@o de eutanhsia em pessoas que se tornassem incompetentes para 

solicitá-la. 

NO s4culo XX, essa discuss8o teve um de seus momentos mais 

acalorados entre as décadas de 30 e 40. Foi E%lorme 0 f'Nher0 de exemplos de 

relatos de situaç-es que foram caracterizadas como eutanásia, pela imprensa leiga, 

neste período. 

O penalista espanhol JimBnez de Asila, que 4 considerado o precursor do 

atua~ debate sobre eutanásia, catalogou mais de 34 casos". 

NO Brasil, na Faculdade de Medicina da Bahia, no Rio de Janeiro e em 

São Paulo inúmeras teses foram desenvolvidas sobre esse assunto, entre 1974 e 

7 935. 

Na Europa, especialmente, muito se falou de eutanásia, associando-a 

Com eugenia. A e utanásja eug8nica, tarnbdm chamada de selecionadora, visa à 

elimjnaçáo de ,c.m-nascidos degenerados e de enfermos portadores de doenças - 
7: cr,no,ogio ~ ~ ~ e & o  penal Eu1Nlasia y homocidio Por COmpasión. M0ntevideo: 

AsÚA, Jirndnez de. Endo 
I , , , J , / , , , .  Acesso em 7/05/2005. 

,Irnprenta Nacional. 1927. 
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contagiosas. onde o objetivo e preservar a raça humana de graves problemas 

biológicos. Servia como um instrumento de "higienizaSi0 social". Essa proposta 

buscava justificar a eljminaç8o de deficientes, pacientes terminais e portadores de 

doenças consideradas indesejáveis. Nestes Casos, a eutanásia era, na realidade, 

um instrumento de "higienizaflo social", com a finalidade de buscar a perfei@o ou o 

aprimoramento de uma "raçaa", nada tendo a ver com compaixão, piedade ou direito 

de terminar com a própria vida. 

Em 1931, na Inglaterra, o Dr. Millard propos uma lei para legalização da 

eutanasia voluntária, que foi discutida at6 1936. quando a Cihara dos Lordes a 

rejeitou, ~ s t a  sua proposta serviu, posteriormente, de base Para 0 modelo holandes. 

Durante 0s debates, em 1936, o médico real, Lord Dawson. revelou que tinha 

"facilitadon a morte do rei George V, utilizando morfina e cocaína. 

O Uruguai, em 1934, incluiu a possibilidade da eutanásia em seu Código 

Penal, através da possibilidade do "iomicfdjo ~iedoso': Esta uruguaia 

Possivelmente foi a primeira regulamentaçáo nacional sobre 0 tema. Vale salientar 

que essa legislaflo continua em vigor até 0 Presente. A doutrina de Asúan, 

Proposta em 7925, serviu de base para a legisla~áo uruguaia. 

outubro de 1939, foi iniciado 0 Programa nazista de eutanásia. sob o 

Código "Aktion T 4" O objetivo inicial era eliminar as pessoas que tinham uma "vida 

que não merecia ser vivida". Este programa materializou a Proposta teórica da 

"higienização social". 

Em 1954, o teólogo episcopal Joseph Fletcher publicou um livro 

denominado lwora/s and /IhedicineJ; onde havia um capítulo com o titulo 
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A Igreja Católica, em 1956, posicionou-se de forma contrária a eutanlsia 

Por ser contra a "Lei de Deus". O papa Pio XII, numa alocuç80 a m6dicosl em 1957, 

aceitou, contudo, a possibilidade de que a vida possa ser encurtada como efeito 

Secundário utilização de drogas para diminuir O ~ofriment0 de pacientes com dores 

insuportáveis. Desta forma, utilizando 0 principio do duplo efeito, a intençb 6 

diminuir a dor porém, o efeito, sem vínculo Causal, pode ser a f'llorte do paciente. 

Em 1968, a ~ssociaçao Mundial de Medicina adotou uma resoluçao 

contrária a eutanásia. 

Em 1973, na Holanda, a médica geral, Dra- Geflruida Postma, foi julgada 

por eutanásia praticada em sua mãe, Com uma dose letal de morfina. A mae havia 

feito reiterados pedidos para momr. Foi processada e condenada por homicídio, 

com uma pena de de uma semana (suspensa) e liberdade condicional por um 

ano. Neste julgamento, foram estabelecidos 0s critérios Para a@o do m6dico. 

Em 1980, o Vatjcano divulgou uma declara~ão sobre eutanásia, onde 

existe a proposta do duplo efeito e a da descontinuaçao de tratamento considerado 

fútil, por compaifio real. Em breves Palavras, diz a declaração: "Nada 

nem ninguém pode de qualquer forma permitir que um ser humano inocente seja 

morto, seja ele um feto ou um embrião, uma criança ou um adulto, um velho ou 

alguém sofrendo de uma doença incurável, ou uma Pessoa que está morrendo". 

O princípio do duplo efeito está proposto no item 111 deste documento. 

admissivel utilizar com 0 objetivo de reduzir dor insupoflávej, 

mesmo que um efeito colateral nao intencional seja a morte do indivíduo. O 

importante é caracte,-jzar a intenção da Esta coloca@o baseia-se na Ética das 

Virtudes. Se dentro de uma perspectiva conseqüencialista, a aplicagio deste 

poderia ser discutivel. 
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Este documento da Igreja Católica admite que medidas extraordin&ias, 

de acordo com o risco, sofrimento ou custo associado, podem n80 ser implantadas 

em pacientes com morte iminente. Faculta, igualmente, a ~ti lka@o e retirada de 
medidas experimentais, quando procedimentos terapêuticas usuais não estejam 

dispon i~eis '~. 

ConcIu[mos que, atreves dos costumes, a eutanásia foi admitida na 

Antiguidade passando a ter carater cfimin0~0 durante 0 judaísmo e o cristianismo, 

Pois. em seus princípios, a vida é sagrada e é O bem mais valioso dos bens. 

Em 1981 a Corte de Rotterdam revisou e estabeleceu 0s critbrios para o 

auxílio à morte. 

Em 1990 a Real Sociedade MBdica dos Países Baixos e 0 Ministério da 

Justiça estabeleceram uma rotina de notificação para 0s casos de eutanásia, sem 

torná-la jega1 r apenas isentando o profissional de procadimentos criminais. 

Em ,991 houve uma tentativa frustrada de introduzir a eutandsia no 
1 

Código Civil da Calif&"ia EUA. Neste mesmo ano, a Igreja Católica, atrav6s de uma 

carta do papa ~~a~ Paulo 1 1  aos bispos. reiterou a sua PosiÇ80 contrária ao abono e 

a eutanásia destacando a vigilância que as escolas e hospitais católicos deveriam 
I 

exercer na discussão desses temas, 

Os territórios do "ode da Austrália, em 199eI aprovaram uma lei que 

Possibilitava formalmente a eutanásia. Meses depois, esta lei foi revogada 

74 
Congregaçao para a Douuina da ~ 6 .  ~ ~ & a Ç a o  sobre ~utan8sia. 

Vaticano: Vaticano, 1980. Texto 

. L"Ualizado em 1 2/ I O/ 1 998. 
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impossibilitando a sua realização na Austrália. 

No Brasil, em 1996, foi proposto um projeto de lei no Senado Federal 

(Projeto de Lei no 125/96), instituindo a possibilidade de realização de procedimentos 

de eutanásia no país. A sua avaliação nas comissões especializadas não prosperou. 

Foi o único projeto de lei sobre o assunto da legalização da eutanásia no Brasil 

tramitando no Congresso, da autoria do senador Gilvam Borges, do PMDB do 

Amapá, e nunca foi colocado em votação. 

O projeto propunha que a eutanásia fosse permitida, desde que uma junta 

de cinco médicos atestasse a inutilidade do sofrimento físico ou psíquico do doente. 

O próprio paciente teria de requisitar a eutanásia. Se não estivesse consciente, a 

decisão caberia a seus parentes próximos. 0 próprio senador Gilvam argumentou, à 

época, que "essa lei não tem nenhuma chance de ser aprovada". Segundo o 

deputado federal Marcos Rolim, presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara, "ninguém quer discutir a eutanásia porque isso traz prejuízos eleitoraisu. 

Rolim diz que, nos dois anos em que presidiu a comissão, jamais viu o assunto ser 

a bordado. 

Em maio de 1997, a Corte Constitucional da Colômbia estabeleceu que 

"ninguém pode ser responsabilizado criminalmente por tirar a vida de um paciente 

terminal que tenha dado seu claro consentimento". Esta posição estabeleceu um 

grande debate nacional entre as correntes favoráveis e contrárias. Vale destacar que 

a Colômbia foi o primeiro país sul-americano a constituir Um Movimento de Direito 5 

Morte, criado em 1979. 

Em outubro de 1997, 0 Estado do Oregon, nos Estados Unidos, legalizou 

o suicídio que foi interpretado erroneamente, por muitas pessoas e meios 

de comunicação, como tendo sido autorizada a prática da eutanásia. 
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teólogos, após três anos de estudos, recomendou a adoção da eutanhsia pelas leis 

do pais, para os casos de pacientes com doenças incuráveis, vitimas de sofrimento 

intenso e que, no gozo pleno das faculdades mentais, peçam para morrer. 

O bispo franciscano Valfredo Tepe, do Brasil, especialista em Teologia 

Moral, por ocasião da agonia do presidente Tancredo Neves, reivindicou para o 

mesmo o direito de "morrer dignamente e na0 sofrer por tempo indeterminado". 

0 médico Catel, da França, afirmava, nos anos sessenta, que se deveria 

matar 0s dementes infantis, porque "O seu grau de existência se situa muito abaixo 

de um animal dotado de aima, pois O que fazem é vegetar sem qualquer reaçdo de 

ordem mental". 

A Associaç30 Francesa para a Prevençao da Infancia Diminuída (APEH) 

dirigiu uma proposta aos responsaveis dos partidos políticos solicitando que a 

mesma fosse convertida em decreto-lei, pretendendo que, a par de tudo que se fizer 

para auxiliar 0s meninos "anormais", O número dos mesmos fosse diminuido. 

O presidente da referida associa~ao, Ivone Yegor, justifica a proposta ao 

considerar que "os diminuídos não são uma carga para a nação, como também 

não sâo felizes e tornam muito infelizes OS seus famil iare~"~~. 

um exemplo de utilização diferente da que hoje é utilizada foi a proposta 

feita no século XIX pelos teólogos Larrag e ~ l a r e t ~ ~ ,  em Seu livro "Prontuários de 

Teologia Moral", publicado em 1866. Eles utilizavam a eutanásia para caracterizar a 

"morte em estado de graça". 

75 h~p:~/www,lerravista,P1/f~~~/l 1 1 l/eul.hlin . Accsrado em 15/05/2005 
-6 1,amg et Claret in : Prontuários de Teologia Moral, 1866. 

I I 1. I .  I ' I  , ,  ,, i , ~ , , , ,  Acesso 10/04/2005 



78 

Para Jiménez de Asúa", existem dois elementos básicos na 

caracterização da eutanásia: a intenção e o efeito da ação. A intenção de realizar a 

eutanásia pode gerar uma ação (eutanásia ativa) ou uma omissão, isto é, a não 

realização de uma ação que teria indicação terapêutica naquela circunstância 

(eutanásia passiva). Do ponto de vista da ética, ou seja, da justificativa da ação, não 

há diferença entre ambas. 

Da mesma forma, a eutanásia, assim como o suicídio assistido, são 

claramente diferentes das decisões de retirar ou de não implantar um tratamento que 

nao tenha eficácia ou que gere s6rios desconfortos, unicamente para prolongar a 

vida de um paciente. Ao contrário da eutanásia e do suicídio assistido, esta retirada 

OU não implantação de medidas consideradas fúteis não agrega outra causa que 

possa conduzir a morte do paciente. 

Esta, porém, nao foi a interpretação da Corte de Nova lorque, julgando o 

caso ~ u i l l ' ~ ,  em 08 de janeiro de 1997, quando afirmou não haver diferenças legais 

e morais entre não implantar ou retirar uma medida extraordinária e o suicídio 

assistido. Em junho de 1997, a Sup~ema Corte norte-americana pronunciou-se 

contrariamente a esta posição, afirmando que existem diferenças entre estas 

decisões, tanto do ponto de vista médico quanto legal. 

A tradição hipocrática tem acarretado que os médicos e outros 

profissionais de saúde se dediquem a proteger e preservar a vida. Se a eutanásia for 

aceita como um ato médico, OS médicos e outros profissionais terão também a tarefa 

de causar a morte. A participação na eutanásia não somente alterará o objetivo da 

atenção à saúde, como poderá influenciar negativamente a confiança para com o 

'' ASÚA, Jiménez de. 1,ibertadpara amary derecho de morir. Buenos Aires: Losada, 1942. 402-510 p, 
78 QUi]l TE. Death and dignity: a case of individualized decision making. N Eng J Med 1991; 324(10):691~91 
~~~~~://ww~.bi~~tica.ufrgs.br/quill.htm (encontra-se na parte destinada aos anexos, pg 109) 



profissional, por parte dos pacientes. 

A Associação Mundial de Medicina, desde 1987, na Declaraçao de 

Madrid, considera a eutanásia como sendo um procedimento eticamente 

inadequado. 
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O acordo entre o Ministério da Justiça e a Real Associação Médica da 

Holanda estabelece trgs elementos para notificação: o medico que realizar a 

eutanásia ou suicídio assistido não deve dar um atestado de óbito por morte natural; 

ele deve informar a autoridade médica local utilizando um extenso questionário; a 

autoridade médica local relatará a rmrte a0 promotor do distrito. O promotor do 

distrito decidirá se haverá ou não acusa@o contra o médico. Se o medico seguir as 

cinco recomendações, o promotor não fará a acusação. 

Em um estudo publicado em fevereiro de 2000, foi apresentado um 

levantamento de 649 casos, sendo 535 de eutanásia e 114 de suicídio assistido. 

Muitas solicitações de suicídio assistido acabaram tornando-se eutanásia pela 

necessidade do médico intervir diretamente na administração da droga em dose 

letal, devido à inabilidade dos pacientes em executar o procedimento ou intervalo de 

tempo muito longo entre a administração do medicamento e a morte. Em 3% dos 

casos de eutanásia e em 6% dos casos de suicídio assistido ocorreram 

complicações com os pacientes antes de sua morte. 

A Lei Funeral (Burial Act), de 1993, in~orporou os cinco critérios para 

e os três elementos de notificação do procedimento. Isto tornou a 

eutanásia um procedimento aceito. porém não legal. Estas condições eximem o 

médico da acusação de homicídio. 

A lei, aprovada em 28 de novembro de 2000 com 104 votos favoráveis e 

40 contrários, incorpora algumas novas questões, tais Com0 a possibilidade de 

realizar este tipo de procedimento em menores de idade, a partir dos 12 anos, DOS 

12 aos 16 anos, a solicitação do paciente deve Ser acompanhada pela autorização 

dos pais. Além dos critérios já previamente em vigor. mais um foi incluido: o que 

estabelece que o término da vida deva Ser feito de uma maneira medicamente 
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emanada do Comitê Consultivo Nacional de Bioética daquele pais. Diferentemente 

da lei da Holanda, que surgiu de uma longa trajetória de casos, ou seja, de uma 

jurisprudência prévia, a lei belga surgiu de um debate sobre a sua necessidade e 

adequação. 

A lei belga é mais restritiva que a holandesa. Uma diferença fundamental 

é a garantia do anonimato presente na legislação belga. Outra e a exclusão da 

possibilidade de menores de 18 anos solicitarem esse tipo de procedimento. Na 

Bélgica, é dada a garantia de que uma pessoa que não tenha recursos possa ter à 

sua disposição os meios fornecidos pelo Estado para a realização da eutanásia. 

Uma situação prevista é a possibilidade de solicitação de eutanásia por 

uma pessoa que não esteja em estado terminal. Neste caso, será necessária a 

participação de um terceiro médico para dar opinião sobre o caso. 

~ o d o s  os procedimentos são revistos por um comitê especial que avalia 

çe 0s critérios legais foram efetivamente cumpridos. 

7.2 Países em que a pratica da eutanasia recebe o nome de suicídio assistido 

ou homicídio misericordioso 

NOS Estados Unidos, Oregon é 0 único Estado que permite a eutanásia. 

Em 1994, foi feito um plebiscito, no qual a prática da eutanásia foi aprovada, sendo 

certo que somente em 1996 é que houve sua regulamentação. A lei de Oregon que 

permite a eutanásia autoriza 0 médico a receitar Uma dose letal de drogas, a pedido 

do paciente cuja expectativa de vida seja inferior a seis meses; porém, em hipótese 

nenhuma o médico poderá ministrar a droga ao paciente. 

já na Suíça, a morte assistida foi autorizada e cresce o fenômeno do 
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"turismo da morte" neste país. Lá se proíbe a prática, mas é autorizada a morte 

assistida, ou seja, o paciente pede ajuda de uma instituição especializada. O medico 

receita a substância letal, mas é o paciente quem deve ingeri-la. 

Chamada de Dignitas e fundada em 1998, trata-se de uma das 

instituições que atuam nessa área e, por dados fornecidos pela reportagem, 

acontece em média uma morte assistida por semana e de pacientes de todo o 

mundo. O serviço causa muita polêmica, pois a Dignitas oferece esse serviço 

também a pessoas com depressão Ou problemas mentais, as quais não teriam 

condições de tomar decisões coflscientes. A procuradoria geral de Zurique se diz 

preocupada com a possibilidade de a cidade tornar-se a "capital da morte". 0 s  juizes 

querem impor uma lei que estabeleça que apenas quem vive na Suiça poderá dispor 

desse serviço. 

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, do dia 20 de fevereiro de 2005, 

é grande o número de estrangeiros que procuram o serviço no pais. 

Na Suécia, a "assistência a0 suicidio" é um delito que não se pune. Em 

casos extremos, o médico pode desligar OS aparelhos respiratórios. 

Em 1991, foi feita uma proposição de alteração do Código Civil da 

Califórnia, EUA (Proposição 161 ), não aceita em um plebiscito, de que uma pessoa 

mentalmente competente, adulta, em estado terminal poderia solicitar e receber 

ajuda médica para morrer. 0 objetivo seria 0 de permitir a morte de maneira indolor 

humana e digna. Os médicos teriam imunidade legal destes atos. 

Em abril de 1996, 0 juiz Stephen Reinhardt, do 9' Tribunal de Apelação de 

~ 0 s  Angeles, Califórnia, EUA, estabeleceu que a Constituiçao americana garante o 

direito ao assistido a todo paciente temiinal. 



Na Colômbia, esta prática recebe o nome de homicídio misericordioso e é 

0 único país da América Latina, pelo que se tem conhecimento, a possuir um forte 

Movimento pelo Direito a Morrer com ~ignidade~'. criado em 1979 por Beatriz Kopp 

de Gomez. Esta senhora teve como motivação a morte de um parente com câncer 

cerebral. O seu movimento já auxiliou mais de 10.000 pessoas na Colômbia a 

elaborarem documentos de vontades antecipadas (living will) sobre o uso ou não de 

terapias de suporte vital. 

0 magistrado que propôs a discussão, Carlos Gaviria, é ateu e defensor 

da eutanásia. Ele aceita que O medico possa terminar com a vida de um paciente 

que esteja em intenso sofrimento. O juiz Jorge Arango propôs que a liberdade é o 

direito maior e que a vida sem liberdade não tem sentido. Outro juiz, Eduardo 

Cifuentes, prop6s que a liberdade e a vida não se opOem. Acrescentou que essa 

proposta somente poderia ser levada a cabo em pacientes terminais, plenamente 

informados sobre sua condição de saúde. 0 s  demais juizes - Alexander Martinez, 

Fabio  oro e Antonio Barrera - acompanharam 0 voto dos juizes Jorge Arango e 

Eduardo Cifuentes, de apoio à proposta de Carl0s Gaviria. Desta forma, a 

possibilidade de não Ser processado Por homic;dio, quando for misericordioso, foi 

aprovada por seis votos contra três. Segundo noticia publicada no jornal Folha de 

são Paulo, em 22 de maio de 1997, a Corte Constitucional da Colômbia autorizou a 

eutanásia em casos de doentes terminais e com O consentimento prévio do 

envolvido. 

Em 29 de maio de 1997, OS seis juizes que aprovaram a proposta se 

reuniram para o texto final da sentença. O Juiz Cifuentes discordou do texto 

aprovado. Este posicionamento abriu a possibilidade para a anulação de todo o 

81 DMIZ, D, A despennliz~çdO da eutanásia passiva: 0 caso da Colômbia. Medicina - CFM 1998, ~ 1 1 ( 9 8 ) ,  8-9 

P. 
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processo. O Congresso colombiano ainda tem de regulamentar a proposta que 

despenaliza o homicídio misericordioso. 

Na Coldmbia, existe uma forte influencia da Igreja Católica na sociedade. 

Isso tem gerado inúmeras manifestações em contrário ao que foi aprovado na Corte 

Constitucional. 

Segundo pesquisa publicada pelo Jornal "E1 Tiempo: de Bogotá (capital 

colombiana), 84% dos entrevistados apóiam a legalização da eutanásia82. 

7.3 País que permitiu e depois revogou 

Oportuno registrar que, conforme publicado no jornal Correio do POVO, 

que circulou no dia 27 de setembro de 1996, p.12, nos territórios do norte da 

Austrália esteve em vigor, de 1' de julho de 1996 a 24 de março de 1997, a 

primeira lei que autorizou a eutanasia ativa, a qual recebeu a denominação de 

"Lei dos Direitos dos Pacientes Terminais". 

A lei foi derrubada por uma pequena diferença de votos (38 a 34), apesar 

das pesquisas de opinião referirem que 74% dos australianos eram contra essa 

revogação. Essa lei estabelecia inúmeros critérios e precauçbes até permitir a 

realizaçáo do procedimento. Estas medidas. na prática, inibiam as solicitaçóes 

intempestivas ou sem base em evidências clinicamente comprováveis. ~sto foi 

possível de ser comprovado no primeiro paciente a obter autorização, Robert Dent 

que morreu em 22 de setembro de 1996. 

Roberto Dent, 66 anos, carpinteiro, natural e residente em Dawin 

Austrália com câncer de próstata desde 1991, estava anêmico e emagreceu 25kg. 

82 ~ ~ l h ~  de são Paulo, 22.05.97, in: http://www.uol.con~.br/fsp/muiido/ft2205 12.litin. 



Ele foi a primeira pessoa no mundo a obter uma autorização para eutanásia com 

amparo legal. Morreu utilizando injeção letal, no dia 22 de setembro de 1996, após 

conversar longamente e almoçar com sua esposa. 

Segundo notícia publicada na Folha de São Paulo, o Parlamento 

australiano revogou a referida lei depois que quatro pessoas já haviam morrido sob 

o seu amparo83. 

7.4 Países que não admitem a pratica da eutanásia 

Na década de 20, a Espanha foi um dos primeiros países a discutir a 

questão da regulamentação da eutanásia. Por influência do Dr. Jiménez de 

famoso penalista espanhol, foi estudada a proposta de dar o status de "homicidio 

piedoso" a eutanásia, isto e, não descaracterizar o delito, mas impedir a puniçGo do 

agente desde que o mesmo tenha bons antecedentes. AS outras condições seriam 

as de haver motivo de piedade no ato e súplica reiterada da vitima para a sua 

realização. Este modelo foi proposto mas nunca implantado na Espanha. Serviu, 

contudo, de base para as legislações do Uruguai e da Holanda sobre eutanásia. 

Na Espanha, a eutanásia e 0 suicídio assistido constituem crimes. 0 

auxilio a uma pessoa que deseja se suicidar pode ter uma pena de seis meses a 

seis anos de prisão 

NO Reino Unido, a eutanásia é ilegal. No entanto, em 1993 e 1994, a 

justiça autorizou médicos a abreviarem a vida de doentes mantidos artificialmente. 

Na Alemanha, a prescriçáo de um remédio mortal é interpretada como 

83 Folha de S. Paulo. 25.03.1997, in http://www.uol.com.br/fsp/mundo/ft250304.ht~ 
84 AS(JA. Jimbnez de. Endocrinologia y &recho penal - EutaNtsia y homicidio por compasión. ~ ~ ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ :  
imprenta Nacional, ~927.httpllww.bioetica.uf~gs.brla6~a.htm. 
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homicídio. Segundo a Corte de Apelações de Frankfurt, a eutanásia só pode ser 

decidida por um tribunal tutelar se corresponder, sem ambigüidades, a vontade do 

paciente. 

7.5 Outros sistemas jurídicos 

Vejamos a seguir como é a discussão da eutanásia em outros países. 

0 código penal francQs diferencia a eutanásia ativa da passiva. A 

eutanásia ativa e considerada homicídio, enquanto que a passiva é considerada 

como omissão de atendimento. Em 26/01/1999, foi apresentado um projeto de lei no 

Senado francês que estabelecia a despenalização da eutanásia. Esta lei 

possibilitaria a utilização de diretivas avançadas na França, ou seja, a possibilidade 

do paciente deixar por escrito quais as medidas que julga aceitáveis para a 

conduçãodeseucaso. 

A Dinamarca autoriza o paciente que padeça de uma doença incurável a 

decidir se quer que se ponha fim ao tratamento. Desde 1 O de outubro de 1992, no 

caso de uma doença incurável ou de um grave acidente, os dinamarqueses podem 

fazer um "testamento médico" que OS médicos devem respeitar. 

Na Escócia, pela primeira vez uma paciente foi "autorizada a morrer'', em 

junho de 1996. 

NO ~apáo, no dia 28 de março de 1995, ocorreu a eutanásia em 

Yakahoma. Encontraram o culpado: era um doutor que pôs termo a vida do paciente 

terminal do câncer que esperava morrer em Poucos dias. Recebeu uma sentença de 

dois anos da prisão. Depois do ocorrido, WlUfTleroU-Se quatro circunstâncias sob 

qual a eutanásia pode funcionar no Japão: 



a) O paciente deve estar sofrendo uma dor física inigualável; 

b) A morte deve ser inevitável e iminente; 

c) Todas as medidas possíveis foram feitas e exame para eliminar a dor; 

d) O paciente expressou claramente seu consentimento. 

Na China, em 1998, o governo autorizou os hospitais a praticarem a 

eutanásia em pacientes em estado terminal de uma doença incurdvel. 
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causada por este tema que paraieliza o vital equilíbrio entre a vida humana, a ética e 

os direitos dos cidadáos. 

Existem princípios constitucionais e infraconstitucionais baseados na 

dignidade, respeito a inviolabilidade, integridade e proteção a vida humana. 

O Direito Constitucional relaciona-se com a Bioética, devendo sempre 

garantir os princípios constitucionais, pois O profissional da área jurídica se depara 

com as novas indagações surgidas em decorrência das novas tecnologias e, com 

estas, podemos ressaltar que uma pessoa, nos dias de hoje, pode ser mantida viva 

por aparelhos por um período indeterminado de tempo, sem que haja mesmo mais 

vida, melhor dizendo, uma vida digna. 

O direito a vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que, sem 

ele, a existência dos outros seriam em vao. Portanto, cabe aos juristas a sua 

aplica@o e o enquadramento legal. Este aspecto jurídico remete a dois grandes e 

polêmicos: o aborto legal e a eutanásia, ressaltando que nossa pesquisa é. voltada 

para a eutanásia. 

A eutanásia, além do direito a vida, trata do direito à integridade da 

pessoa humana e sua tutela. Para o jurista Ives Gandra Martins: 

homem não tem o direito de tirar a vida do seu semelhante, 
mas desligar aparelhos naio 6 matar. Não há polêmica porque 
não há choque nenhum com o direito candnico ou /õ  direito 
natural. O direi0 à vida é se manter vivo com ds próprios 
meios." 

os que defendem esta prática, comum em alguns países e estados norte- 

com devidas e particulares re~triçÕes,c~nf~ime fizemos uma breve 

explanação no capitulo anterior, alegam que doentes incuráveis terão a escolha da 



morte imediata ou a escolha de uma expectativa de vida e agonia prolongada. 

Percebe-se que se trata de argumentos baseados mais na emoção do que na razão. 

O Código Penal Brasile[ro atual não fala em eutanásia explicitamente, 

apenas cita-a como delito, via de regra privilegiado, no caso, cometido por motivo de 

relevante valor moral, ou seja, o compadecimento pelo penar de outrem, ou crime de 

omissão de socorro. 

Três são as figuras típicas do homicídio privilegiado previstas no artigo 

121, § 1 O, do Código Penal, senão vejamos: 

1) Motivo de relevante valor social: sao motivos que dizem respeito aos 

interesses ou fins da vida coletiva ou comum, e que merecem a 

benevolhcia da lei por serem importantes. 

2) Motivo de relevante valor moral: motivo que diz respeito ao interesse 

particular do agente, que deve ser nobre, de piedade ou cornpaixao 

para merecer o beneficio da lei. É este que nos interessa e q.ue vem 

ao encontro de nossa disserta@o. Um clássico exemplo é o da 

eutanásia-piedade com o padecimento do doente. 

3) Domínio da violenta em0~80, logo em seguida de injusta provocação 

da vitima. 

0 homicídio privilegiado 6 causa de diminuição da pena, não pelos 

elementos, mas pelas circunstâncias. Lembrando ainda que todo o crime contra a 

vida, OIJ seja, homicidio, suicídio, infanticídio e aborto são de compet&ncia do 

tribunal do júri, que é quem vai reconhecer se houve ou não o privilégio no crime e a 

pena poderá ser reduzida de 116 a 113. 





caso, meios destinados a abreviar a vlda da paciente, alnda que a pedido deste OU 

de seu respons4vel legal". 

O profissional pode ser condenado por crime de homicídio, com pena de 

prisão de 12 a 30 anos, ou auxilio do suicidio, de 2 a 6 anos. 

Se você "deixa alguém morrer" ou se vote o "mata", isto e encarado da 

mesma maneira do ponto de vista jurídico. em nosso ordenamento - tanto no 

aspecto constitucional, como no penal: n8o 6 permitido, 6 crime. Qualquer tentativa 

de descaracterizar o crime de homicídio privilegiado, em caso de estarmos frente a 

um crime de eutandsia, não 6 correta quando eivada a conduta do agente do crime 

de caracteristicas omissivas, haja vista este entendimento doutrinário em nosso 

direito de tratar com igualdade do ponto de vista penal qualquer dos dois tipos de 

conduta - a comissão (agir) ou a omissão (não agir). 

Mas, n6o é o caso quando num paciente com morte encefá~ica~~, portanto. 

num quadro de coma irreversivel, são deixadas de ser executadas manobras 

terapêuticas - de qualquer especie - que mantenham suas funç6es vitais em 

funcionamento - este paciente já está morto, dentro dos critérios atuais, aceitos pela 

comunidade medica científica e pelos órgãos normativos do exercício profissional no 

que tange a ética médica. 

Estamos falando, ao abordar-se a ortotanásia (paraeutanásia, eutandsia 

paççiva, indireta, negativa). em um paciente Que pode ainda ter um quadro 

reversível, visto não preencher OS critérios, aceitos atualmente, para ser considerado 

com morte encefdlica. E primordial ter conhecimento. com certeza, se o paciente jd 

morreu ou não. Muitas vezes. na prática. poderá haver uma certa dificuldade, em 

Na morte esth suprimida a vida de relação e na morte cncefAlica. a16m dcsta, a vida vegetativa 
também esta suprinuda. 



face de um determinado óbito, para estabelecermos se estamos nos deparando, ou 

não, com um caso de eutanásia. Mas, não há eutanásia em quem já faleceu. Não 

temos de aceitar ou ser contra a eutanásia. Basta apenas saber se o paciente está 

vivo ou não. 

Se um paciente está vivo, porém em condições extremamente deplorhveis 

de vida, sendo mantido apenas por aparelhos, o assunto tem de ser tratado 

adequadamente. A discussão passa a ser - e compete a cada equipe médica, em 

cada caso clinico que se apresentar, decidir sobre isso junto com o paciente OU seus 

representantes legais, se for O caso - O que 6 mais adequado para aquele caso, 

respeitando os princípios éticos da autonomia, beneficência e justiça, ponderando 

sobre medidas ordinárias e extraordinárias a Se utilizar, em cada caso, sobre o que 

seja proporcional ou desproporcional quanto 8 utilização concreta num determinado 

paciente, dentro do estado atual dos conhecimentos médicos (estado da arte) em 

cada local e oportunidade em que for realizado o atendimento, face ao quadro 

clínico daquele paciente. Tem de ser levada em consideração a decisão por parte de 

um paciente, consciente e bem orientado, de não se submeter a determinada 

terapêutica. Também não importa, para caracterizar-se O crime de eutanásia, se ele 

foi cometido pelo agente, estando presente uma manifestação voluntária do paciente 

no sentido de que seja eliminada a sua vida, ou que não tenha este paciente se 

manifestado, voluntariamente, no sentido de que desejava terminar com sua vida, 

mesmo que haja consentimento dos familiares deste paciente. , 

NO Brasil, através de levantamento nas jurisprudências do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de jus ti^, verificamos que nunca houve um 

caso de eutanásia. 



Já segundo o Conselho Federal de Medicina - CFM, houve o julgamento 

de um medico de Santa Catarina, cuja identidade é mantida em sigilo, acusado de 

eutanásia. O mesmo foi punido em 2001 pelo Conselho catarinense com censura 

pública, em publicação oficial, mas em 2004 foi absolvido pelo CFM. 

Somente atraves de altera90 na lei penal poderia ser legalizada a prática 

da eutanásia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, em 1988, 

se disse favorável a esta prática, porem hoje n8o d 4  declaraçe)es, alegando que 

poderá no futuro ter de julgar algum processo sobre o tema. Outros ministros do 

Supremo consideram que diria respeito aos direitos humanos permitir a eutanásia. 

Luiz Roberto Barroso, advogado da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde (CNTS), diz que: "Todo 0 sofrimento inútil, lndesejado e 

evitdvel viola a dignidade h ~ r n a n a " . ~  

O Código Penal Brasileiro atual não menciona a eutanhsia 

especificamente, apenas cita-a como delito privilegiado ou crime de omissa0 da 

socorro. NO projeto de reforma do Código Penal do pais, porem, está prevista, e 

muito bem definida, a ortotanásia - O paciente poderá manifestar o desejo de morrer, 

mas terá de ter a autorização dos familiares e de dois médicos para realizar a 

prática. 

já o Código de Ética Médica veda ao médico a utilização de meios 

destinados a abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu 

responshvel legal. O profissional pode ser condenado por crime de homicidio, com 

pena de prisão de 12 a 30 anos, Ou auxilio do suicidio, de 2 a 6 anos. 

H6 Luiz Roberto Barroso - "h uma s i t ~ a ~ g o  adloga A da torturau . 8/7/20().+, 
~ ~ t t p ~ ~ ~ i n v w , a i d s , g o v , b r / i m p r e n ~ a / N o t i ~ i a s . a ~ ?  1. 

I 
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Um único projeto de lei sobre o assunto da legalização da prática da 

eutanásia, projeto este de n0125/96, foi proposto no Congresso Nacional e nunca foi 

colocado em votaçao. De autoria do senador Gilvan Borges, do PMDB-AP, tramitou 

no Congresso, mas nunca foi colocado em votação. 

Sua proposta era de que a eutandsia fosse permitida, desde que uma 

junta de cinco médicos atestasse a inutilidade do sofrimento físico ou psíquico do 

doente. O próprio paciente teria de requisitar a eutanásia. Se n4o estivesse 

consciente, a decisão caberia a seus parentes próximos. 

0 deputado autor do projeto de lei, entretanto, argumentou que essa lei 

nao tem nenhuma chance de ser aprovada. Segundo o deputado federal Marcos 

Rolim, presidente da Comissão de Direitos Humanos da CAmara, "ninguGm quer 

discutir a eutanásia porque traz prejuízos eleitorais". 

Tramita no Congresso Nacional um anteprojeto do Código Penal que 

altera dispositivos da Parte Especial do referido Código que comina ao homicídio a 

pena de reclusao de 6 a 20 anos. 0 ilustre ministro Luiz Vicente Cernicchiaro 

assinala que o anteprojeto distingue dois tipos de eutanásia - a ativa e a passiva - 
já apreciadas no presente estudo. 

NO projeto da Parte Especial do Código Penal, o 5 3 O  e o § 40 do art. 121 

dizem: 

Art. 121. Matar alguem: 

Pena - Reclusão, de seis a vinte anos 

t j  30. "Se o autor do crime é cônjuge, companheiro, ascendente 

descendente, irmão OU pessoa ligada por estreitos laços de afeiça0 à vitima, e agiu 

por compaixão, a pedido desta, imputável e maior de dezoito anos. para abreviar-lhe 



sofrimento físico insuportável, em raztio de doença grave e em estado terminal, 

devidamente diagnosticados: Pena - reclusão, de dois a cinco anos". 

5 do. "Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém, por meio 

artificial, se previamente atestada, por dois médicos, a morte como iminente e 

inevitável, e desde que haja consentimento do doente ou, na sua impossibilidade, de ' 

ascendente, descendente, conjuge ou irmão". 

A eutandsia prevista no anteprojeto n%o consiste na retirada da vida do 

paciente pelo m6dic0, nem em qualquer conduta do m6dic0, mas na denominada 

ortotan8sial isto 6, na omissa0 do prolongamento artificial e desnecessário de uma 

existgncia invi8vel1 ficando proibida a prática da morte piedosa, mesmo que 

solicitada pelo paciente, se este não apresentar morte iminente e inevitivel, NO 

projeto de reforma do Código Penal do País, por6ml est8 prevista, e muito bem 

definida, a ortotandsia - o paciente poder6 manifestar O desejo de morrer, mas terá 

de ter a autorização dos familiares e de dois médicos para realizar a prática. 

Com isto, o medico ficar8 livre para deixar de prolongar, por meios 

artificiais, uma vida que se mostra irreC~per8vel, intervindo de maneira piedosa para 

com o seu paciente. 

0s argumentos em geral hvocados para se justificar a eutanásia podem 

ser assim resumidos: dores insuportáveis; doenças incuráveis; vontade do enfermo, 

que pede (muitas vezes suplica) a morte, e bnus econdmicos decorrentes de 

moléstias irremediáveis. 



"No Brasil, eutanásia e suicídio assistido estão fora de cogitaçáo", diz 

0selkae7. "O que se busca 6 garantir pessoa com doença terminal o direito B 

ortotanásia." 

No Brasil, apenas no Estado de São Paulo, o inciso XXIII da Lei Estadual 

no 10.241, que dispõe sobre os direitos dos usuários de todos os serviços e açbes 

de saúde tanto pública quanto privada foi profeticamente aprovada por Mário Covas, 

em 17 de março de 1999. Dois anos depois, 0 próprio ex-governador a utilizou. 

No dia da sanção, Covas disse que "aprovava n60 apenas como 

governador, mas como paciente", lembra 0 deputado, autor do projeto Roberto 

Gouveia. 'Exemplo que me dB a certeza de que o desafio de médicos e legisladores 

é garantir também uma despedida digna da vida. Um direito de todo cidadgo." 

Projeto de lei idéntico tramita na C&nara, em Brasilia. I? o de número 772, 

de 1999, de autoria dos deputados Professor Luizinho e Eduardo Jorge - este, atual 

secretário de Saúde do município de São Paulo, cujo objetivo é tornar esta lei 

federal. 

87 Gabriel Oselka. mddico que presidiu 0s Conselhos Regional (Sáo Paulo) e Federal de Medicina e amlmente 
integra a comissão de Bioética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de são 
paulo. http~ilo~servato~o.dtim~segundo.ig.~m.brlcademoslcid27O62O~ 12.htln 



9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adoção ou não da eutanásia ou da ortotanásia, duas formas distintas da 

prática ora discutida, até mesmo em relação a ação ou omissãolat6 porque 

moralmente não existe nenhuma diferença entre alcançar um resultado por ação ou 

por omissão, mas que no nosso conceito são garantidoras de uma morte digna e, 

assim sendo, respeitando um dos principais direitos fundamentais que é o da 

dignidade da vida humana, e assunto por demais atual e inerente a condição do ser 

humano na medida em que o direito à vida, OU à morte se p6e sob a ótica de bens 

indisponíveis. 

A discussão a respeito do tema é importante e passa pela anAIise de 

aspectos sociais, religiosos, bticos, culturais e jurídicos de cada país, além de uma 

discussão ampla e a proposição de critérios que deverão ser fielmente seguidos. 

Que o legislador brasileiro deve se dedicar ao tema da eutanásia e da 

ortotanásia parece n8o haver nenhuma dúvida. De qualquer maneira, é certo que 

essa legislação deve ser cercada de todos 0s cuidados (linguisticos e téaiims) para 

não incorrer em equívocos. Eutanásia (OU eutanásia ativa) e ortotanásia (ou 

eutanásia passiva) são coisas distintas. 

NO que se refere à 0rtotanAsia - Suspensão dos meios artificiais de 

manutenção da vida -, cada vez mais aceita e compreendida, não pode ser 

considerada ilicita, pois em tais casos, se 0s criterios utilizados na conceituaçGo 

diagnostica forem corretos, O indivíduo já está morto. 

Alem do mais, n6o hh hoje necessidade do uso da expressgo "eutandsia 

passivaH pelo seu sentido dúbio, chamando de eutanasia a qualquer forma de 



supressão da vida, de forma direta ou indireta, passiva ou ativa, voluntária ou 
I 

involuntária, que tenha por medida antecipar a morte de um paciente incurável, 

evitando-lhe o sofrimento e a agonia. 

A Constituição consagra, como já vimos, o direito a vida para o exercicio 

dos demais, e nos casos em que a pessoa tem dores insuportáveis, vida mantida por 

aparelhos, muitas vezes nem c0n~Ci6n~ia mais tem, uma junta m8dica jfi fez a 

avaliação e diz que o quadro é irreversivel. Nesse caso, o indivíduo não 6 mais 

capaz de exercer nenhum de seus direitos por conta própria, nem mesmo pode 

desfrutar do direito B vida em sua plenitude, pois este consiste em vida digna quanto 

a subsistência. Logo, esse indivíduo jh teve parte de seu direito a vida violado, pois 

como se pode falar em vida digna para o individuo que não pode exercer seu direito 

de cidadio e tem sua liberdade tolhida. 

Como podemos dizer que a eutanhsia ou a ortotandsia violam o direito 4 

vida em alguém que nem mais possui uma vida. 

Será que a eutanásia, nesses casos, na0 estaria ajudando o indivíduo a 

sentir-se livre e digno, podendo optar pela não continuidade da sua ~obreviv6ncia7 

Pois não seria tirada a sua vida, sendo que não existe mais vida em sua plenitude, e 

estaria ainda poupando a violaçao dos seus demais direitos fundamentais, como a 

liberdade e a dignidade. 

A vida 8, sem dúvida alguma. nosso bem mais precioso. É um valor que 

temos de defender. É um direito fundamental, desde que tenhamos co&jiçdes de 

vivê-la com dignidade, com qualidade e quando ainda existir a esperança. 

Tratar-se-ia de um meio de interromper, sim,a vida, mas uma vida talvez 

indigna, uma vida como já dissemos, sem vida, uma vida dependente de aparelhos 



para que o coração possa bater, outro para que possa respirar, outro para que se 
L 

possa alimentar a pessoa e assim por diante. 

Acreditamos que esta escolha deve ser dada ao titular do direito e n8o a 

um órgão estatal. Se o titular do direito a vida quer renunciar a ela, que legitimidade 

temos para impedi-lo? 

Atualmente, o impedimento é dado pela nossa Constituiç80 Federal e 

pela lei infraconstitucional que, além de não admitirem as práticas em questão, ainda 

penalizam quem vier a praticá-las. 

Não podemos aceitar o eterno sofrimento humano, sendo que se algo 

pode ser feito para a cura, logo deve ser feito. Com0 diz L60 Pessini, padre 

camiliano, membro da Associação Internacional de Bioetica e vice-reitor do Centro 

universitário São Camilo, 

a medicina niio pode afastar a morte indefinidamente. A morte 
finalmente acaba chegando e vencendo. Quando a terapia medica 
rido consegue mais atingir os objetivos de presetvar a saúde ou 
aliviar o sofninento, novos trafamenfos tomam-se uma futilidade ou 
peso. Surge entClo a obngaçClo moral de parar o que é medicamente 
inútil e intensiticar os esfoqos no sentido de amenizar o desconfofio 
de morrer. 

claro que o texto se refere a ortotanasia, mas o mesmo argumento 

pode ser utilizado para a adoção da eutanásia, já que, conforme o mesmo autor, 

"dispor da vida humana e intervir nela na0 fere O senhorio de Deus, se esta aç8o 

não for arbitrária." 
/ 

Diante do exposto, ficará sempre uma interrogaçao: a eutanásia, prevista 

no anteprojeto brasileiro, e realmente uma ameaça à inviolabilidade do direito à 

vida? 



Em suma, no mundo atual, não fazem sentido temas tão relevantes 
L 

ficarem sem uma legislação que os defina. Mesmo porque, com ou sem esta 

positivação da lei, uma verdadeira revolução silenciosa já está em andamento. 

Achamos que tais distinçbes de estágios de um paciente terminal deviam 

existir na norma penal, para que a matéria não fique no neutralismo das concepçijes 

apáticas, nem no açodamento do impulso ousado, permitindo que se venha decidir a 

pelo comodismo ou pelos interesses inconfessáveis. 

É justamente o que concluiu John schwartzBB: "Com OU sem leis, muitos 

americanos estão assumindo um papel afivo em sua própria morte, alguns com a 

ajuda de seus médicos e outros por meio de ações por sua conta". 

Essa, na verdade, e uma tendência mundial. Pela importância do assunto, 

não deveríamos praticar a política da omissão. 

Tanto a eutanásia (ativa) quanto a ortotanásia deveriam ser 

rigorosamente disciplinadas e admitidas no nosso país, mas tomando todas as 

precauções e cercando-as de todas as exigências necessárias para que rido se 

produza uma morte arbitrária. 

Não se trata de sermos a favor ou contra essa ou aquela forma de 

eutanásia,mas apenas seguir um critério do conceito de morte, sabendo-se se o 

paciente está ou não vivo. 

É certo que essa discussão não se encerra por aqui e esperamos ter 

contribuido para o engrandecimento do conhecimento acerca do tema 

88 Artigo recente publicado na rcvista The New York 'I3mes (artigo reproduzido eiil suplemento do ~1 Pais - 
Espanha - no dia 3 1.03.05. p. 1. 



Ao final deste trabalho, em anexo, serão apresentados alguns dos casos 
L 

dos quais se têm noticias pelo mundo, permanecendo sempre a pergunta: Ate onde 

o Estado pode tutelar e violar o direito à vida, enquanto direito fundamental? 

Para concluir, deixaremos aqui ao final uma frase dita no filme Mar 

adentro por Ramón Sampedro que serve para ilustrar e refletirmos a respeito do que 

foi abordado neste trabalho. 

Sampedro diz que "a vida deve ser um direito e não uma obriga@oll. 
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ANEXO - CASOS QUE ILUSTRAM OS TEMAS ORA ABORDADOS r 

NESTE TRABALHO 

l0 Caso 

Um caso de grande repercussão foi o filme espanhol cujo título 6 Mar 

Adentro. Caso verídico que relata a luta de Ramón Sampedro, que solicitou A justiça 

espanhola, durante cinco anos, o direito de morrer, devido &a tetraplbgia que o i 

acometia por mais de 20 anos e só teve um desfecho em janeiro de 1998. Nesta 

data, este senhor foi auxiliado por algumas pessoas a morrer, caracterizando uma 

eutanásia voluntária ativa, apesar de toda a legislaç40 contrária vigente. 

Ramón Sampedro era um espanhol, tetraplégico desde os 26 anos de 

idade, que solicitou a justiça espanhola o direito de morrer, por nEZo mais suportar 

viver. Ramón Sampedro permaneceu tetrapiégico por 29 anos. A sua luta judicial 

demorou cinco anos. O direito a eutanásia ativa voluntária não lhe foi concedido, 

pois a lei espanhola caracterizava este tipo de ação como homicídio. Com o auxilio 

de amigos, planejou a sua morte de maneira a não incriminar sua família ou seus 

amigos. Em novembro de 1997, mudou-se de sua cidade, Porto do Son, Galícia, 

Espanha, para La Coruna, distante 30 km. Tinha a assistência diária de seus 

amigos, pois não era capaz de realizar qualquer atividade devido a tetraplegia. No 

dia 15 de janeiro de 1998, foi encontrado morto, de manha, por uma das amigas que 

o auxiliava. A necropsia indicou que a sua morte foi causada por ingestEZo de 
I 

cianureto. Ele gravou em vídeo os seus últimos minutos de vida. Nesta fita, fica 

evidente que os amigos colaboraram colocando 0 copo com um canudo ao alcance 

da sua boca, porém fica igualmente documentado que foi ele quem fez a açao de 

colocar o canudo na boca e sugar o conteúdo do copo. 

A repercussão do caso foi mundial, tendo tido destaque na imprensa 

como morte assistida. 

A amiga de Ramón Sampedro foi incriminada pela polícia como sendo a 

responsável pelo homicídio. Um movimento internacional de pessoas enviou cartas 

"confessando o mesmo crime". A justiça, alegando impossibilidade de levantar todas 

as evidências, acabou arquivando o processo. 



Inúmeros outros casos, em diferentes locais do mundo, tem trazido este 
I< 

tema a discussão, porém sempre com alguma confusão ou ambigüidade entre os 

conceitos de suicídio assistido e eutandsia. 

Z0 caso 

O que acaba de ser exposto não se confunde com a ortotanásia 

(eutanásia passiva), pois nesse último caso a morte não decorre de nenhuma 

conduta ativa, mas sim, do desligamento dos aparelhos, da cessação do tratamento, 

etc. A vítima é morta não por efeito (direto) de uma conduta ativa do agente, mas 

sim, pela falta de assistência, que não se confunde com a "limitação do esforço 

terapêutica" (caso da americana Terri Schiavo), que consiste numa suspensáo 

progressiva do tratamento nos enfermos irrecuperáveis ou com prognóstico certo de 

morte em curto prazo. 

Outro caso em evidência que suscitou novamente a discussão da prdtica 

da eutanásia no mundo foi o de Terri Schiavo. 

Em 1990, com apenas 26 anos, sofreu uma parada cardíaca. As 

conseqüências foram devastadoras e Terri ficou em um estado que os m6dicos 

chamam de "vegetativo per~istente"~~. 

A pessoa em estado vegetativo, se for cuidada corretamente e receber 

nutrição adequada, pode sobreviver durante muitos anos. Há um condicionamento 

automático e, muitas vezes, a pessoa nem precisa de um respirador artificial e a 

possibilidade de se adquirir qualquer infecç8o diminui muito. 

Diante deste quadro, dado como irreversível pelos médicos devido à 

extensão das lesães sofridas por Terri, seu marido Michael, após oito anos, iniciou 

uma batalha jurídica. O marido disse que a mulher lhe havia confidenciado que n8o 

gostaria de ser mantida viva artificialmente, e o mesmo quis retirar o tubo que a 

alimentava. Os pais de Terri, os Schindler, não concordaram e também foram 6 
justiça. 

89 Em geral, é um estado em que s6 sobra a parte "automática" de funcionamento do cérebro. O cdrebro tem um 
funcionamento automático, como, por exemplo, estado de sono e vigília, que aparece também nos animais. São 
algumas reações básicas de reflexo. como suq80. OU reação de acompad~smemto do olhar. Mas isso acontece de 
maneira automática. No estado vegetativo persistente, a pessoa não tem mais função voluntária. Teoricamente, 
Mo existe melhora. 



Em fevereiro de 2000, um juiz do Estado da Flórida acatou os pareceres 

médicos de que Terri não teria mais chances de recuperação e aceitou as provas de 

que a paciente desejara nao ser mantida viva artificialmente, autorizando assim a 

retirada dos tubos. 

A sonda foi retirada em abril de 2001 e, dois dias depois, os pais da moça 

conseguiram uma liminar para que fosse recolocada. Foram mais alguns anos de 

batalha judicial para que, enfim, no dia 18 de março de 2005, fossem retirados 

definitivamente os tubos que alimentavam e hidratavam Terri. 

Terri faleceu 13 dias depois. Este caso ilustra uma eutanhsia passiva ou 

por omissão. 

Gostaria apenas de esclarecer aqui o que é coma, pois acima já definimos 

o estado vegetativo. 

Segundo Afonso Carlos Neves, médico do Departamento de Neurologia 

da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo): "O coma é um rebaixamento do 

nível da consciência. E como se houvesse uma lâmpada que pudesse ter brilho 

forte, mas estivesse apenas com uma luz muito fraca. No caso de um coma 

profundo, as complicaç6es acabam aparecendo mais facilmente. Um coma grave ' 

precisa de respirador, e isso costuma trazer vários tipos de complicaçéTo". 

3 . O  caso 

Quem assistiu ao filme Menina de Ouro viu o que é uma eutanásia (ou 

eutanásia ativa). Tratava-se de paciente em estado terminal que padecia grande 

sofrimento (em razão de ter sido golpeada numa luta de boxe, ficando tetraplégica). 

Pediu a morte para seu treinador (Clint Eastwood) e foi atendida. No principio, ele 

desligou o aparelho pelo qual a vítima respirava e, em seguida, ministrou-lhe grande 

dose de adrenalina, via endovenosa, o que lhe causou uma parada 

cardiorespiratória. A relação de causa e efeito foi inequívoca: quem causou a morte 

da paciente foi o seu treinador. Isso se chama eutanásia ativa. 



4 O  Caso 
-4' 

Vincent Humbert, um jovem bombeiro volunt4rio de 20 anos, teve um 

grave acidente automobilistico em uma estrada francesa, no dia 24 de setembro de 

2000. Ele ficou em coma por nove meses. Posteriormente, foi constatado que ele 

havia ficado tetraplégico, cego e surdo. O único movimento que ainda mantinha era 

uma leve pressão com o polegar direito. Através destes movimentos, conseguia se 

comunicar com a sua mãe. A comunicação, ensinada pelos profissionais de saúde 

do hospital, era feita com uma pessoa soletrando o alfabeto e ele pressionava com o 

polegar quando queria utilizar esta letra. Desta forma, conseguia soletrar as 

palavras. Desde que conseguiu se fazer entender, solicitava aos medicos que 

praticassem a eutanásia, como forma de terminar com o sofrimento que estava 

tendo, pois o mesmo, segundo seu depoimento, era insuportável. Os medicos 

recusaram-se a realizá-la, pois na França, a eutanásia é ilegal. 

Ele também solicitou a sua mãe que fizesse o procedimento. "Meu filho 

me diz todo dia: 'Mãe, não consigo mais suportar esse sofrimento. Eu imploro a 

você, ajude-me: O que você faria? Se tiver de ir para a pn'scio, irei." 

Ele fez inúmeras solicitações, inclusive ao próprio presidente frands, 

através de uma carta, no sentido de dar uma exceção legal para o seu caso. O 

argumento é de que o presidente francês tem a prerrogativa de indultar prisioneiros, 

e por analogia, poderia isentar de culpa quem o matasse por compaixão. A frase 

que encaminhou ao presidente Jacques Chirac, em dezembro de 2002, foi a 

Seguinte: "A lei dá-lhe o direito de indultar, eu peço-lhe o direito de morrer". Ele 

terminou a sua carta com a frase: "O senhor é a minha última chance". A resposta 

do presidente, após alguns contatos, inclusive com o próprio Vincent, por telefone, 

foi negativa e acompanhada de uma recomendação de que o jovem deveria 

"retomar o gosto pela vida". Nessa época, foi feita uma pesquisa de opinião na 

França sobre a questão do suicidio assistido que resultou em 88% de av6va@o 

pela população, mas não da eutanásia. Vale destacar que esta solicitação não teria 

como ser enquadrada como suicidio assistido, mas sim como eutan8sia ativa 

voluntária. 

Vincent escreveu um livro, de I88 páginas, intiiulado "Peço-vos o direito 

de morrer" (Je vous demande le droit de mourir), lançado pela editora Michel Lafon, 



em 25 de setembro de 2003. Neste livro, argumenta o seu pedido e termina dizendo: 
.C' "a minha mae deu-me a vida, espero agora dela que me ofereça a morte. (...) N80 a 

julguem. O que ela fez para mim 6 certamente a mais bela prova de amor do 

mundo". 

Marie Humbert, mãe de Vincent, de 48 anos, foi considerada por todos 

como sendo uma mãe admirável, que se dedicou integralmente aos cuidados do 

filho, tendo inclusive se mudado de cidade. No final da tarde de quarta-feira, 24 de 

setembro de 2003, Marie estava sozinha com o seu filho no quarto do Centre Hélio- 

marin de Berck-sur-Mer, na costa norte da França. Nesta ocasião, administrou uma 

alta dose de barbitúricos através da sonda gástrica. Este procedimento tinha sido c 

combinado com seu filho, que não queria estar vivo quando o seu livro fosse 

lançado, o que ocorreria no dia seguinte. "Eu nunca verei este livro porque eu morri 

em 24 de setembro de 2000 [...I. Desde aquele dia, eu não vivo. Me fazem viver. 

Sou mantido vivo. Para quem, para quê, eu não sei. Tudo o que eu sei 6 que sou Um 

morto-vivo, que nunca desejei esta falsa morte". 

A equipe médica detectou a deterioração do quadro de saúde do paciente 

e interveio, fazendo manobras de reanimação. O paciente ficou em coma profundo, . 

vindo a falecer na manhã do dia 27 de setembro de 2003. A equipe médica do 

hospital expediu um comunicado, após uma reunião clínica, de que havia decidido 

suspender todas as medidas terapêuticas ativas. O comunicado era o seguinte; "A 

equipe médica que acompanhou o paciente por três anos tomou esta decisão 

coletiva e difícil, de forma totalmente independente". Posteriormente, o médico-chefe 

da equipe, Dr. Frédéric Chaussoy, assumiu publicamente que foi ele quem desligou 

o respirador do paciente. O médico afirmou que este procedimento não é incomum, 

mas que habitualmente não é assumido pelas equipes. 

A mãe foi presa por tentativa de assassinato e posteriormente libertada 

pelo Ministério Público, que se manifestou no sentido de que ela seria processada 

no momento oportuno. A mãe foi encaminhada para o Centre Hospitalier de 

I'arrondissement de Montreuil (CHAM), onde ficou internada por 24 horas. O pai de 

Vincent, Francis Humbert, aprovou a atitude de sua ex-esposa. 

O advogado da familia, Hughes Vigier, disse. em uma entrevista a N LCI, 

que "Ela fez a coisa mais terrivel que uma mse pode fazer e ainda assim considera 

isso uma coisa maravilhosa porque ele quetia tanto fazer isso". 



A maneira pela qual ocorreu a morte do paciente nSio foi como havia sido 

inicialmente divulgada. Em 14 de janeiro de 2004, a mAe de Vincent, Marie Humbert, -+' 

foi acusada pela justiça francesa de "administração de substâncias tóxicas" e o 

médico Frédéric Chaussoy foi acusado formalmente por "envenenamento com 

premeditação", que pode resultar em uma pena de prisão perpetua. 0s  advogados 

do médico declararam que esta acusação caracterizaria um "erro de direito", por 
I 

basear-se no direito penal geral e não na questão médica em particular. 

Caso ~ u i l l ~ '  

O Dr. Timothy Quill atendeu por muitos anos a uma paciente, chamada 

Diane, de 45 anos, e a sua família. No inicio da década de 1990, esta paciente 

recebeu o diagnóstico de leucemia mielocítica aguda. Após conversar com a família 

e seu médico, ela recusou ser tratada através de quimioterapia, pelos riscos e 

desconfortos que poderiam ocorrer em função deste procedimento. Ela estava 

plenamente capaz e todas as alternativas para aliviar o seu sofrimento foram 

discutidas e rejeitadas. Ela solicitou a ajuda do médico para se suicidar. 

O Dr. Quill, já havia defendido o direito dos pacientes decidirem sobre O 

seus tratamentos e de poderem morrer com o máximo de dignidade e controle 

possível, em vários artigos. Ele aceitou participar do suicídio da sua paciente. Ele 

que forneceu os barbitúricos que a paciente utilizou. Ela se preparou para O 

momento de tomar a medicação, usando as roupas que mais gostava e despedindo- 

se dos familiares. O Dr. Quill foi chamado e deu o atestado de óbito, afirmando que a 

paciente havia morrido de leucemia aguda. 

O caso foi levado para a Justiça do estado de Nova lorque e o Dr. Ouill e 

0 júri não o incriminou pelo ocorrido. Posteriormente, em janeiro de 1997, a segunda 

instância da Justiça nova-iorquina afirmou náo haver diferenças entre nLio implantar 

ou retirar uma medida terap4utica e auxiliar um paciente a cometer seu suicidio. Em 

26 de junho de 1997, alterou este raciocínio, afirmando que "existe uma importante 

90 Quill TE. Death and dignity: a case of individuauzed decision making. N Eng J Med 1991; 324(10):691694. 
Beauchamp n, Childress fi. Principies of Biomedical Ethia. 4 ed. New York: Oxford. 1994:239-240. 
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diferençaentre o suicídio assistido e não iniciar ou retirar um tratamenti de suporte 

vital, uma distinção reconhecida tanto por profissionais da Mediciida como do 
.* .." . 3, ' 

Direito". Alguns dos mais renomados autores na área da Bioética, tais como 

Beauchamp e Childress, acham que a atitude do Dr. Quill não foi errada. A sua 

conduta, em um caso dramático como este, foi considerada como eticamente 

adequada. 
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