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Resumo: O ponto central deste trabalho é a análise de um dos procedimentos de antecipação da morte, 

conhecido como eutanásia passiva. De início, é necessário fazer uma breve análise sobre a vida e, em seguida, 

sobre a morte. Os estágios patológicos intermediários são discutidos para descrever os principais procedimentos 

de terminalidade. Dentre eles destacam-se o suicídio assistido, a eutanásia ativa e passiva, a ortotanásia e a 

distanásia Mais especificamente, a eutanásia passiva é analisada diante da ordem jurídica nacional e a 

possibilidade de vir a ser integrada. É apresentado um rol de argumentos contra e a favor. Entre os argumentos  a 

favor  destacam-se  o respeito à liberdade de escolha e a libertação de um sofrimento continuo e  sem sentido; e, 

entre os argumentos contrários há particularmente motivos  religiosos e éticos. 

Palavras-chave: Vida. Morte. Procedimentos. Eutanásia.  

 

Abstract:The central point of this work is the analysis of one of the procedures of anticipation of death, known 

as passive euthanasia. At first, it is necessary to make a brief analysis about life and then about death. The 

intermediate pathological stages are discussed to describe the main terminality procedures. Among them, 

assisted suicide, active and passive euthanasia, orthothanasia and dysthanasia are highlighted. More specifically, 

passive euthanasia is analyzed in face of the national legal order and the possibility of being integrated. A list of 

arguments against and in favor is presented.Among the arguments in favor, the respect for freedom of choice and 

release from a meaningless and continuous suffering are emphasized, and among the arguments against there are 

particularly religious and ethical reasons. 

Keywords: Life. Death. Procedures. Euthanasia. 

 
 

 

1 Introdução 

Malgrado a humanidade tenha se pautado no curso de sua existência pela ideia de 

progresso, notadamente no último século, com a imersão no campo da cibernética, do qual, 

aliás, tornou-se dependente, verdade é que sua evolução não encontrou igual ascensão diante 

do tema vida, bem como do seu antônimo que lhe dá sentido, a morte. Não bastasse o temor 

natural pelo desconhecimento acerca do outro lado, há latentes, aqui e alhures, questões 

desumanas de ordem política, com a eugenia no ápice da crueldade.  A morte é a, talvez 

única, certeza que o homem carrega, cujo trato, no entanto, permanece controvertido, dúbio, 

sacralizado, mistificado.  

Assim, as definições de vida e morte tornaram-se algo por demais complexo, 

dificuldade enfrentada pelos pensadores das diversas áreas do conhecimento, com especial 



2 
 

reflexo no âmbito do Direito, obrigado que é a dar uma resposta vinculante, e por isso 

conclusiva, à sociedade. O tema desafia a análise das posturas estatais e sua aceitação aos 

destinatários. A dificuldade, com efeito, encontra-se no reconhecimento pelo Estado da 

origem e do fim, é dizer: quando a vida se inicia e é reconhecida; e quando se dá o fenômeno 

morte, extinguindo-se aquela, com os efeitos decorrentes. Os dois fenômenos não são exatos e 

despertam concepções diferentes em todas as vertentes sociais. E, nesse passo, exige-se uma 

tomada de posição, sob a lupa do Estado Democrático de Direito, na forma do art. 1º, caput, 

da Constituição. De ver-se que não será possível o atingimento de uma resposta consensual 

unânime, pois o prisma científico marcado pela racionalidade não será suficiente para 

confortar aqueles que se depararem com tão profundo tema. E muitos são os momentos em 

que homem é desafiado: a concepção in vitro, os estudos sobre células-tronco, o aborto, os 

transplantes de órgãos e tecidos. Ocorre da mesma forma, nos diferentes processos existentes 

diante da terminalidade da vida: o suicídio assistido, a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia. O 

direito positivo, notadamente a Constituição, expõe a disciplina do tema através de 

parâmetros abertos e, portanto, de baixa densidade normativa. Tal fato, por sua vez, provoca o 

intérprete a dar uma solução, não raro, às pressas, a qual, por melhor que a seja, irá aspergir 

reações diversas e de todos os matizes. Este trabalho pretende situar a eutanásia passiva dentre 

os processos existentes de terminalidade, bem assim discuti-lo acerca da viabilidade desta 

solução. Trata-se de um tema dos mais intrincados, que provoca, constantemente, inúmeras 

tensões entre os pacientes, seus familiares, equipes médicas e instituições securitárias públicas 

e privadas e, não raro, entre mais de um órgão governamental ou de caráter governamental. 

Nesta controvérsia, reside o embate inafastável da legitimidade da manifestação do poder do 

Estado, ao qual, é certo, todos estão subjugados, entes públicos e privados, nos precisos 

limites do exercício da soberania. Daí a razão deste estudo: expor e compreender a fase final 

da vida e aí identificar como se deve promover a manifestação do poder político. Somente 

assim será respondida com a devida segurança jurídica a indagação vestibular. De ver-se que, 

malgrado seja a vida fonte e razão de todos os demais direitos, como direito fundamental não 

é absoluto. Tampouco poderia sê-lo. Ademais, sem o poder político, sequer será possível o 

estabelecimento de um vinco de atuação entre todos os protagonistas envolvidos na matéria. 

A metodologia empregada consiste, basicamente, em uma pesquisa embasada no referencial 

teórico e jurisprudencial. Orienta-se, na pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos em revistas, páginas de web sites, além da análise de legislação relativa à 

temática. 
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2  A Vida Humana 

 

A expressão vida traz a ideia intuitiva de existência do ser animado acrescido do 

tempo que flui entre o nascimento e a morte. É o primeiro e principal direito do homem. Dela 

decorrem, por imperativo lógico, todos os demais direitos, pois sem ela tudo o mais perde por 

completo sua razão. É, portanto, um direito prevalente sobre todos os demais.   

Embora seja o direito mais importante, a Constituição em vigor, sem justificação 

perceptível, o tratou de forma tímida. Ao comentar o art. 5º, caput, José Afonso da Silva não 

poupou críticas, in verbis:  

O artigo assegura “a inviolabilidade do direito à vida nos termos seguintes [...]”, 

mas nos termos seguintes, constantes dos incisos e parágrafos, nada mais se diz 

sobre a vida, a não ser da inviolabilidade da vida privada, que não é direito à vida, 

mas direito à privacidade (SILVA
 
, 2006, p. 190-191)

1
. 

 

Realmente, o modo rarefeito como a Constituição, antropocêntrica, tratou do direito 

à vida causa certa perplexidade. Evitou-se o tema para não polemizar um debate intenso ao 

qual não se chegaria logo de início a um resultado estável ou, talvez, a timidez tivesse os 

olhos voltados a não fixar um comprometimento mais denso do Estado, como, por exemplo, 

com uma definição legal de vida digna.  Ou, talvez, a ideia tenha sido mesmo a formatação 

deste direito no decorrer do tempo, deixando que suas nuances se amoldassem no momento 

mais oportuno à luz de novas variáveis sociais, o que de fato tem acontecido com os grandes 

temas.  O Supremo Tribunal Federal (STF) viu-se provocado recentemente em dois grandes 

momentos de elevada repercussão: (i) através da ação de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) nº 54
2
 para definir se há a legitimidade, ou não, de se interromper a 

gravidez na hipótese de fetos anencefálicos; e (ii) através da ação direta de 

                                                           
1
 Em nota de rodapé, arremata: “Di-lo o art.227, ainda genericamente, para assegurar o direito à vida da criança e 

ao adolescente. Só”.  
2
 ADPF - Adequação - Interrupção da Gravidez - Feto Anencéfalo - Política Judiciária - Macroprocesso. Tanto 

quanto possível, há de ser dada sequencia a processo objetivo, chegando-se, de imediato, a pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal. Em jogo valores consagrados na Lei Fundamental - como o são os da dignidade da 

pessoa humana, da saúde, da liberdade e autonomia da manifestação da vontade e da legalidade -, considerados a 

interrupção da gravidez de feto anencéfalo e os enfoques diversificados sobre a configuração do crime de aborto, 

adequada surge a argüição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF - Liminar - Anencefalia - 

Interrupção da Gravidez - Glosa Penal - Processos em Curso - Suspensão. Pendente de julgamento a argüição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, Processos criminais em curso, em face da interrupção da gravidez no 

Caso de Anencefalia, devem ficar suspensos até o crivo final do Supremo Tribunal Federal. ADPF - Liminar - 

Anencefalia - Interrupção da Gravidez - Glosa Penal - Afastamento - Mitigação. Na dicção da ilustrada maioria, 

entendimento em relação ao qual guardo reserva, não prevalece, em arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, liminar no sentido de afastar a glosa penal relativamente àqueles que venham a participar da 

interrupção da gravidez no caso de anencefalia.  

ADPF-QO 54, MARCO AURÉLIO, STF. Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/juris/popupImpressao.jsp>.      
Acesso em: 11 nov. 2015. 

 

https://www2.jf.jus.br/juris/popupImpressao.jsp
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inconstitucionalidade (ADI) nº 3.510
3
, cujo objeto foi a constitucionalidade da Lei nº 

11.105/2005 – Lei de Biossegurança -, que disciplina a pesquisa com células-tronco 

embrionárias.   

A par de a vida ser o fundamento natural de todos os indivíduos, a sua definição está 

longe de alcançar um consenso, o que, aliás, também se dá com a morte. E a dificuldade surge 

por força da ausência de determinação precisa acerca de seu início: quando ela se inicia? E a 

partir de quando haverá de estar tutela? Antes do início da vida, não haverá direito, nem teria 

sentido. Disso decorrerá, por exemplo, a autorização ou repressão estatal para o aborto, 

estudos em embriões, emprego de contraceptivos, etc.  

Do ponto de vista biológico, ensina Cristian de Paul de Barchifontaine (2010, p. 13) 

que “a formação de um novo ser, com um novo código genético, começa no momento da 

união do óvulo com o espermatozoide”.  Traz outras concepções, como a visão embriológica 

na qual a vida se inicia na 3ª semana de gravidez, pois fixada a individualidade humana ou a 

visão neurológica, com a constatação de atividade cerebral. 

 

No meio jurídico, José Afonso da Silva fornece a seguinte definição: “Vida, no texto 

constitucional, (art. 5º, caput), não será considerada apenas no seu sentido biológico 

de incessante auto-atividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas sua acepção 

biográfica mais compreensiva.” (SILVA, 2006, p. 196)
4
. 

 

 

Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, reproduz a concisa definição de 

Antônio Chaves (1982): “a vida é um direito personalíssimo, e o respeito a ela e aos demais 

direitos correlatos decorre de um direito absoluto erga omnes, por sua própria natureza, ao 

qual ninguém é lícito desobedecer”.  

 

3 A Morte 

 

                                                           
3
 Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei de Biossegurança. Impugnação em bloco do art. 5º 

da lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (lei de biossegurança). Pesquisas com células-tronco embrionárias. 

Inexistência de Violação do Direito à Vida. Constitucionalidade do uso de Células-tronco Embrionárias em 

pesquisas científicas para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas constitucionais conformadoras 

do Direito Fundamental a uma vida digna, que passa pelo direito à saúde e ao planejamento familiar. 

Descabimento de utilização da técnica de interpretação conforme para aditar à lei de biossegurança controles 

desnecessários que implicam restrições às pesquisas e terapias por ela visadas. Improcedência total da Ação. i - o 

conhecimento científico, a conceituação jurídica de células-tronco embrionárias e seus reflexos no controle de 

constitucionalidade da Lei de Biossegurança. ADI 3510, Ayres Britto, STF. Disponível em:  

<https://www2.jf.jus.br/juris/popupimpressao.jsp>. Acesso em: 07 nov. 2016. 
4
 Em nota de rodapé, arremata: “Di-lo o art.227, ainda genericamente, parta assegurar o direito à vida da criança 

e ao adolescente. Só”.  

https://www2.jf.jus.br/juris/popupImpressao.jsp
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José Renato Nalini (2011, p.15) se refere ao momento final e inevitável como o 

“Encontro de convite irrecusável, a morte continua a ser um problema insolúvel, seu sentido 

é, outrossim, dar sentido à vida”. Via de regra, é reconhecida pela interrupção das atividades 

vitais, em especial dos batimentos cardíacos e a da respiração. São hoje seus sinais 

tanatológicos de evidência, não de certeza, obviamente desde que por tempo não muito 

prolongado. No mundo da medicina, a morte vem caracterizada pela chamada morte cerebral, 

gerada pela lesão irreversível do tronco cerebral e do córtex cerebral. Conforme Screccia, 

chega-se, assim, à definição de “morte clínica”, que consiste na constatação do término da 

atividade circulatória, respiratória e nervosa de modo não temporário, mas irreversível (2009, 

p.676).    

 Coube ao Conselho Federal de Medicina definir os critérios para diagnóstico de 

morte encefálica, determinação trazida pela Lei 9.434, de 4.2.97, art. 3º
5
. Foi então editado a 

Resolução CFM nº 1.480, de 8.8.97, vazada nos seguintes termos: 

 

Art. 1º. A morte encefálica será caracterizada através da realização de exames 

clínicos e complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para 

determinadas faixas etárias. 

Art. 2º. Os dados clínicos e complementares observados quando da caracterização da 

morte encefálica deverão ser registrados no “termo de declaração de morte 

encefálica” anexo a esta Resolução. 

Parágrafo único. As instituições hospitalares poderão fazer acréscimos ao presente 

termo, que deverão ser aprovados pelos Conselhos Regionais de Medicina da sua 

jurisdição, sendo vedada a supressão de qualquer de seus itens. 

Art. 3º. A morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de 

causa reconhecida. 

Art. 4º. Os parâmetros clínicos a serem observados para constatação de morte 

encefálica são: coma aperceptivo com ausência de atividade motora supra-espinal e 

apnéia. 

Art. 5º. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a 

caracterização da morte encefálica serão definidos por faixa etária, conforme abaixo 

especificado: 

a) de 7 dias a 2 meses incompletos - 48 horas 

b) de 2 meses a 1 ano incompleto - 24 horas 

c) de 1 ano a 2 anos incompletos - 12 horas 

d) acima de 2 anos - 6 horas 

Art. 6º. Os exames complementares a serem observados para constatação da morte 

encefálica deverão demonstrar de forma inequívoca: 

ausência de atividade elétrica cerebral ou, ausência de atividade metabólica cerebral 

ou, ausência de perfusão sanguínea cerebral. 

Art. 7º. Os exames complementares serão utilizados por faixa etária, conforme 

abaixo especificado:  

acima de 2 anos – um dos exames citados no Art. 6º, alíneas "a", "b" e "c"; de 1 a 2 

anos incompletos: um dos exames citados no Art. 6º, alíneas "a", "b" e "c". Quando 

optar-se por eletroencefalograma, serão necessários 2 exames com intervalo de 12 

                                                           
5
 Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou 

tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não 

participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos 

definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.  
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horas entre um e outro; de 2 meses a 1 ano incompleto: 2 eletroencefalogramas com 

intervalo de 24 horas entre um e outro; de 7 dias a 2 meses incompletos: 2 

eletroencefalogramas com intervalo de 48 horas entre um e outro. 

Art. 8º. O Termo de Declaração de Morte Encefálica, devidamente preenchido e 

assinado, e os exames complementares utilizados para diagnóstico da morte 

encefálica deverão ser arquivados no próprio prontuário do paciente. 

Art. 9º. Constatada e documentada a morte encefálica, deverá o Diretor-Clínico da 

instituição hospitalar, ou quem for delegado, comunicar tal fato aos responsáveis 

legais do paciente, se houver, e à Central de Notificação, Captação e Distribuição de 

Órgãos a que estiver vinculada a unidade hospitalar onde o mesmo se encontrava 

internado. 

Art. 10º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revoga a 

Resolução CFM nº 1.346/91. 

   

  A par da aceitação, ou não, do que foi definido pelo Estado, é este o paradigma 

adotado a ser seguido para a identificação do término da vida – a morte, oficialmente 

declarada. Daí a importância da transcrição ipsis litteris da Resolução. Interessante anotar que 

o poder político primário delegou ao organismo médico-legal sua definição, arrefecendo, 

destarte, a discussão do tema por outras sendas, como a filosofia e a teologia.  

 Interessante observar, entretanto, que o Estado tem uma segunda definição 

acerca da morte, ainda que de forma oblíqua. Esta mais silenciosa. Diz respeito à morte fetal. 

É dizer, a morte do produto da concepção ainda no interior da gestante, antes da expulsão ou 

extração. A postura estatal não é clara, contudo. Mas a Resolução CFM nº 1.779/2005 define 

a responsabilidade do médico quando do preenchimento da declaração de óbito. E ao tratar da 

morte fetal, estabelece a obrigação de emitir a Declaração “quando a gestação tiver duração 

igual ou superior a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 

(quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 cm”
6
. Entretanto, qual seria o destino 

do natimorto com parâmetros inferiores à Resolução? Isto porque sem a Declaração de Óbito 

não é possível o registro junto ao Cartório das Pessoas Naturais. Não será possível o 

sepultamento, na forma do art. 77 da Lei nº 6.015/73
7
. Nesse caso, será considerado como 

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), conforme o RDC nº 306/2004 da Agencia Nacional de 

Saúde (ANVISA), que dispõe sobre o tema
8
. Ora, malgrado o tema diga respeito apenas à 

morte, houve uma discriminação quanto ao produto da concepção sem vida. Se maduro, será 

                                                           
6
 Art. 2º. Os médicos, quando do preenchimento da Declaração de Óbito, obedecerão as seguintes normas: 1) 

[...]. 2) Morte Fetal: Em caso de morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obrigados a 

fornecer a Declaração de Óbito quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas ou o feto tiver 

peso igual ou superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 cm.   
7
 Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão, do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída 

após lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de 

duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. 
8
 7.1 Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 

500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham 

valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente e seus familiares.  
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registrado; se não, impõe-se o descarte como resíduo humano, ainda que com tratamento 

diferenciado. Em última análise, houve sim uma definição da passagem entre vida e morte. E 

a solução se choca com a ideia de personalidade jurídica do nascituro. 

 

3.1 A Terminalidade da Vida  

Um dos fatores que torna ainda mais difícil tratar do evento morte reside no fato de 

que não é certo ou preciso o momento de sua ocorrência. A morte é um processo
9
. Para 

Reinaldo Ayer de Oliveira: 

 [...] a ocorrência de casos desse tipo nos leva a compreender que em medicina não 

se pode fazer uma separação tão pontual entre o que é vida e o que é morte. É 

preciso entender que se trata de um processo, através do qual, para conceituarmos a 

vida é preciso levar em conta a integridade das células, a integridade do indivíduo 

que permite que ele se relacione com o seu meio, qualificando sua vida. 

(OLIVEIRA, 2010, p.250).  

 

E aqui reside o grande dilema. É por força desta indefinição do momento exato em 

que se dá o evento morte no mundo natural, onde os sentimentos e as emoções se afloram e 

suplantam, não raro, a racionalidade, o homem nunca está pronto, tampouco seus entes 

próximos. 

Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf introduz o tema da terminalidade com 

a descrição de três estados críticos que estão intimamente ligados aos eventos morte, a saber: 

a doença terminal, o coma e o estado vegetativo persistente. O primeiro, estado terminal, diz 

respeito ao momento em que uma doença se instalou de forma irreversível, provocando, via 

de regra, a falência dos órgãos. A morte está próxima. Só resta ao paciente medidas paliativas 

de conforto e, portanto, já não há mais tratamento curativo possível. O coma se caracteriza 

pela perda da consciência. Não há reações cerebrais cognitivas (espontâneas) e a reação a 

estímulos externos é mínima ou mesmo nenhuma. Neste estado, a medicina elaborou uma 

escala para avaliar o grau de consciência, escala de Glasgow – cuja variação vai de 3 a 15, do 

estado mais grave ao mais leve. Por fim, o estado vegetativo permanente:  

 

Geralmente a pessoa em estado vegetativo parece acordada e tem reflexos, mas não 

tem consciência do ambiente que a cerca e é incapaz de sentir dor. Se esses 

pacientes emergem do estado de coma parecem ter acordado, mas, no entanto, não 

                                                           
9
 “O organismo que consumiu suas reservas vitais e em que a morte se instalou em definitivo passa a ser um 

cadáver. Porém, órgãos, sistemas, tecidos, etc. não morrem aos mesmo tempo: há gruas de vida e há graus de 

morte. Assim, a morte há de ser entendida mais como processo, do que como fato instantâneo. No trânsito da 

vida para a morte do organismo como um todo, podemos reconhecer estádios intermediários, concorrentes ou 

sucessivos conforme o caso.” MARANHÃO, Odom Ramos. Curso básico de Medicina Legal. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 249.  
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dão qualquer sinal de haver recuperado a consciência e nem há nenhum 

comportamento intencional em resposta a estímulos externos. Uma pessoa em 

estado vegetativo conserva algumas funções autônomas e cerebrais como a 

respiração e a deglutição espontânea e até mesmo apresenta reações a ruídos muito 

altos, rigidez e espasmos dos membros superiores e inferiores. O paciente pode 

manter os olhos abertos, mas não dirige o olhar a nenhum estímulo específico e 

geralmente conserva intactos os ciclos sono-vigília (ainda que muito irregulares). 

Ocasionalmente, pode até fazer caretas, chorar ou rir, mas não falam e são incapazes 

de responder a comandos. 
10

 

 

São situações penosas e conflituosas, pela desesperança que as envolve. É no estado 

crítico em que os mais diversos pensamentos, contraditórios, percorrem as mentes.  Aguardar 

por anos a fio assistindo a finalização lenta, mantida por paliativos que impedem infecções, 

danos pulmonares, escaras, etc., ou interromper de vez a vida?     

 

3.2 Os Processos mais comuns de Finalização 

Muitas vezes, as pessoas - pacientes, familiares, membros das equipes médicas -, não 

suportam aguardar por uma finalização natural. Não suportam a ideia de manutenção do 

sofrimento por uma vida cujo sentido se esvaziou. Nesse passo, técnicas foram sendo 

edificadas para uma antecipação da morte como solução mais favorável. 

 

3.2.1 O suicídio assistido 

 

A palavra suicidar deriva do latim. Sui significa “a si”, cida, “que mata”. Logo não 

deveria ser empregado o pronome reflexivo, pois causa uma redundância. De forma livre, 

pode-se entender como alguém que extingue a sua própria vida.  Com efeito, o suicídio 

assistido pode ser entendido como alguém, por ato próprio, termina com a própria vida, 

auxiliado por outrem. Amigo, parente ou mesmo equipe médica. No Brasil, a prática está 

criminalizada
11

. No entanto, há países que toleram a prática, como por exemplo, a Suíça.
12

 

 

                                                           
10

Disponível em: <http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-

doencas/563487/estado+vegetativo+conceito+causas+sinais+e+sintomas+diagnostico+tratamento+evolucao.htm

>. Acesso em 14.11.2016. 
11

 Código Penal: Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. 

Parágrafo único. A pena é duplicada: I- [...]; II- se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a 

capacidade de resistência.  
12

 Ludwig Minelli, da Clínica Dignitas, diz que a organização já ajudou mais de mil mortes nos últimos 12 anos. 

(Disponível: <www.saúde.estadao.com.br/noticias/geral, dono-de-clinica-defende-direito-de-doentes-mentais-a-

suicidio-assitido>. Acesso em 15.11.2016 
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3.2.2 Eutanásia 

 

Conforme consta no dicionário etimológico
13

, eutanásia é uma expressão de origem 

grega: eu significa bom, verdadeiro; e thanatos, morte. Podem ser traduzidos como “boa 

morte” ou, livremente, por morte sem dor, branda. Significa abreviar a vida desenganada e 

insuportável porque a saúde padeceu de tal maneira que restou apenas o sofrimento. A ideia 

central reside na disponibilidade da vida acaso se torne insuportável. Choca-se, 

evidentemente, com a sacralidade da vida.  

Costuma-se classificar a eutanásia em ativa e passiva, de acordo com a ação. A 

primeira, caracteriza-se por uma ação voltada a extinção da vida do paciente agônico, como, 

por exemplo, ministrando-lhe uma substância letal. Já no segundo caso, a postura do agente 

consubstancia em um não fazer algo necessário e disponível para a manutenção da sobrevida, 

como a inserção de uma sonda. Pode ser que o paciente agônico tenha consciência do ato, 

circunstância que se classifica como voluntária. Se não tiver consciência, será involuntária, 

acreditando-se, nesse passo, que concordaria com o ato. 

   

3.2.3 Ortotanásia 

 

Muitos a chamam também de eutanásia passiva. Há de fato uma imprecisão difícil de 

ser dirimida, quiçá impossível na prática. Mas, enquanto a eutanásia passiva representa 

também um processo de se abreviar a vida, “a ortotanásia significa o não prolongamento do 

processo da morte além do que seria natural. [...] Na ortotanásia não se abrevia o processo de 

morrer (eutanásia) e, tampouco, existem tratamentos desproporcionais – distanásia (NAMBA, 

2009, p.173-174).  A dificuldade reside em se fixar quando seria o momento da morte natural. 

E quais as omissões caracterizariam um e outro.  

 

3.2.4 Distanásia 

 

A distanásia representa o excesso de medidas terapêuticas ainda que sabidamente 

sem efeitos concretos. Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf sintetiza bem o 

procedimento: “etimologicamente, distanásia é o oposto de eutanásia. A distanásia defende 

que devem ser utilizadas todas as possibilidades para prolongar a vida de um ser humano, 

                                                           
13

 Disponível em: <www.dicionárioetimologico.com.br/busca/q?=eutanasia>. Acesso em 15.11.2016 
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ainda que a cura não seja uma possibilidade e o sofrimento se torne demasiadamente penoso” 

(MALUF, 2015, p. 447).  

A autora lembra, ainda, que a distanásia é conhecida por obstinação terapêutica. Não 

precisa muito para compreender como tal postura gera atritos entre paciente, parentes, 

médicos, em todos os sentidos. 

  

4 Eutanásia Passiva 

 

Esse procedimento de terminalidade já se viu definido neste breve arrazoado (3.2.2). 

Eutanásia significa, portanto, abreviar a vida ou antecipar a morte. Na hipótese de eutanásia 

passiva, a conduta dos agentes é omissiva, é dizer, deixa-se o paciente agônico à própria sorte, 

sem nenhuma intervenção. Consequentemente, sem conseguir suprir as necessidades básicas, 

em especial, as hospitalares – procedimentos médicos -, a vida se esvai. E o sofrimento 

também.   

A Constituição em vigor fez-se silente ao tema específico. A ordem jurídica 

enquanto sistema protege, como haveria de ser, a vida, direito central do qual decorrem todos 

os demais. Faz-se, inclusive, proteção expressa ao nascituro, conforme dispõe o art. 2º do 

Código Civil. 
14

  

Mas não há negar a existência de uma contrariedade endógena. Tanto os que são 

contra como os que são a favor da eutanásia passiva procuram, por exemplo, fundamentar 

suas posições no mesmo dispositivo constitucional, qual seja, o art. 1º, inc. III: a dignidade da 

pessoa humana. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, anota-se. Os que 

são contra invocam o aludido dispositivo no sentido de que é inadmissível deixar o paciente 

agônico ao abandono; já os que são a favor dizem contrariar a dignidade do homem mantê-lo 

em estado de agonia, de sofrimento.  

Por outro lado, uma das características dos direitos humanos e, por assim dizer, dos 

direitos fundamentais reside em não serem absolutos. “Até o elementar direito à vida tem 

limitação explícita no inciso XLVII, a, do art. 5º, em que se contempla a pena de morte em 

casos de guerra formalmente declarada” (MENDES, 2015, p. 143).  

De se acrescentar, ainda, que de há muito a legislação tolera o aborto em duas 

situações: quando a gestante corre risco de morte ou quando a concepção é fruto de violência 

                                                           
14

 Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro.  
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sexual, na forma do art. 128 do Código Penal
15

. E merece destaque, nesse passo, o fato de que 

o segundo preceito autorizativo da interrupção da gravidez tem fundamento exclusivamente 

de ordem moral. O embrião é perfeito e se desenvolve naturalmente com o seu código próprio 

genético, todavia, nesse caso, todas as concepções de vida, ou de início dela, viram-se 

afastadas, prevalecendo, como fundamento da interrupção, o caráter moral. Outros exemplos 

já se viram citados neste arrazoado (ADPF nº 54, nota 3, no qual prevaleceu a dignidade da 

gestante; Resolução CFM nº 1.480, de 8.8.97, 3, no qual prevaleceu a posição social). O 

direito à vida não é tratado de forma absoluta. Assim, a ordem jurídica preserva o direito à 

vida, mas esse está, inegavelmente, permeável a ser mitigado, ainda que de forma regrada. 

Além da concepção biológica e genética da vida, tem sido levado em conta o prisma 

neurológico, no qual prepondera a existência de atividade elétrica no sistema nervoso central 

e até mesmo a visão ecológica – vida viável extrauterina. Até mesmo um certo pragmatismo 

sanitário resvala neste tema ao tratar de modo diferente o destino do natimorto conforme seu 

nível de amadurecimento ( item 3 – A morte).  

 A partir daí o tema passa a ser tratado pelo intérprete. E a pergunta natural que vem 

à baila é no sentido de se definir se a prática é, ou não, admissível segundo nossa ordem 

jurídica?     

O Direito Penal recrimina a eutanásia ativa e passiva. É homicídio, ainda que 

consentido pelo paciente agônico, tipificado no Código Penal. Cuida-se de um homicídio 

simples, que admite a figura do privilégio (causa de diminuição da pena), no caso, de a ação 

ser reconhecida por motivo de relevante valor moral. Seria o reconhecimento de que a ação se 

mostra consentânea com valores morais 
16

.   

No caso da eutanásia passiva há, ainda, dispositivo específico que se lhe aplica. Isto 

porque o crime é omissivo por comissão ou omissivo impróprio. Via de regra, um crime é 

praticado através de uma ação, um agir. Fala-se em crime comissivo. Outros crimes, 

entretanto, o tipo penal traz a descrição de uma conduta omissiva. Pune-se a inação diante de 

uma situação que o agente deveria agir. É o exemplo clássico a omissão de socorro (CP, art. 

135: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo [...] ou não pedir [...] – g.n.). São 

omissões que a lei penal visa impedir. A terceira modalidade é o crime omissivo impróprio ou 

comissivo por omissão. O tipo penal prevê uma ação, mas a omissão pode ser o meio de 

                                                           
15

 Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico: I- se não há outro meio de salvar a vida da gestante; II- 

se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 

representante legal.  
16

 Art. 121. Matar alguém. §1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode 

reduzir a pena de um sexto a um terço. 
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atingir o resultado reprovável. Para tanto, há de estar caracterizada a relevância da omissão, 

tipificada no art. 13, §2º, do Código Penal: 

A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar 

o resultado. O dever de agir incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 

c) com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.   

 

 

Note-se que esta figura só será aplicada quando o presente o dever de agir do agente, 

que é o caso dos médicos, por exemplo. Assim, o Direito Penal reprime a eutanásia, qualquer 

que seja a sua forma, ativa ou passiva. 

A rigor, portanto, à luz do direito positivo, a única maneira de se legitimar essa 

prática seria através de uma reforma legislativa ou através de uma ação própria do controle 

concentrado de constitucionalidade, na qual, o Supremo Tribunal Federal, fazendo uso da 

técnica de interpretação conforme a Constituição, retire o caráter ilícito da conduta, tal como 

se operou, por exemplo, com a causa do aborto do feto portador de anencefalia.  

Por fim, mister  se faz consignar que o tema é de difícil solução e qualquer que venha 

a ser adotada sempre será alvo de acirradas críticas. Há uma grande distância entre as 

posições adotadas pela biologia, filosofia, moral e religião em geral com o mundo natural, 

onde a dor é sentida, e não projetada pela racionalidade. Como saber qual a melhor posição a 

ser adotada sem vivenciá-la? E, se acaso vier a ser efetivamente vivenciada, será mesmo que 

as conclusões racionais formuladas teoricamente resistirão?  

De qualquer modo, fortes são os argumentos favoráveis e contrários.   

Normalmente, na literatura especializada é possível encontrar os seguintes 

argumentos a favor: 1- o respeito à liberdade de escolha e de autodeterminação do homem; 2- 

a libertação de um sofrimento contínuo e sem sentido. 3- o resgate da dignidade do enfermo 

(NAMBA, 2009; MALUF, 2015). São argumentos contrários: 1- convicções religiosas; 2- a 

sacralidade da vida; 3- motivos éticos, políticos e sociais (MALUF, 2015; SGRECCIA, 

2009). 

 

5 Considerações Finais 

De todo o exposto neste breve arrazoado, conclui-se: 

A vida humana é o primeiro de todos os direitos, que dela decorrem e nela buscam 

fundamento, razão de existir. A nossa Constituição a tratou de modo econômico, sem 

desdobramentos. Fê-lo bem, pois assim, através de interpretações, a ações podem acompanhar 
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a própria dinâmica social, sempre em transformação. Várias são as posições acerca de quando 

se inicia e quando termina, com advento morte. Sobreveio a necessidade de o Estado intervir 

para fixar esses momentos tão marcantes do homem, mas que o conhecimento ordinário não 

alcança, notadamente com as atuais tecnologias da medicina.  Essas definições, entretanto, 

jamais serão aceitas por todos os seguimentos sociais com suas diversidades culturais. Nem 

mesmo o pronunciamento estatal chega a ter clareza ou coerência em suas determinações, 

como, por exemplo, quando edita as fórmulas de paralisar tratamentos ou mesmo quando 

define o destino do natimorto. 

A ordem jurídica pátria repudia as formas de eutanásia, ativa e passiva, que são, 

inclusive, condutas criminalizadas. Entretanto, há sim meio de tornar a eutanásia passiva  um 

procedimento de terminalidade legítimo, tal como se operou com a questão do aborto de feto 

portador de anencefalia. São muitos os argumentos a favor e contrários, de sorte que o tema 

não atingirá uma solução unânime, nem perto disso talvez. 

Contudo, há um grande alerta a ser feito: será que a construção racional de uma 

solução será capaz de encontrar eco na realidade e dureza da vida na hora da morte?    
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