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RESUMO

O presente trabalho de pesquisa tem como proposta investigar a possibilidade da extinção da punibilidade da prática da eutanásia em detrimento 
ao princípio da dignidade da pessoa humana frente aos casos de sofrimento e de difícil recuperação do paciente. Considerando que há diversos 
casos de portadores de doenças crônicas convivem com o sofrimento diário, de seus familiares que perderam a esperança em recuperação do 
enfermo, sendo que do outro lado estão os médicos impedidos, por questões éticas, de atenuar o sofrimento dessas pessoas enfermas. Diante 
desse contexto surge a seguinte indagação: Como respeitar o direito fundamental a vida e ao mesmo tempo manter a dignidade do indivíduo, 
que desejar morrer, por não aguentar mais intervenções curativas em seu corpo? Nesse ínterim, verifica-se a falha do Estado em garantir um dos 
princípios fundamentais da Constituição Federal, fazendo com que diversas pessoas procurem outros países, com legislações mais flexíveis, para 
atenuar o seu sofrimento. Portanto, trata-se de uma discussão imprescindível a sociedade brasileira que deve uma alternativa melhor a essas 
pessoas que clamam por uma vida digna. Dessa forma utilizaremos a discussão teórica dos doutrinadores perante a oposição desses princípios 
refletidos sob a eutanásia e com posicionamentos acerca do assunto. É verdade que nas leis brasileiras prevalece o direito à vida, sendo ele o 
objeto de análise desse estudo. A discussão será regulada no inviolável e indisponível direito de viver, que, em muitas ocasiões, torna-se a 
obrigação de viver. Teria o doente terminal domínio de dispor do direito à vida a procura de uma morte digna ou quem o auxiliasse nessa arte 
seria considerado como criminoso? Nos dias atuais, em muitos países, a prática da eutanásia não é aceitável, em tempos passados, ela tinha 
outro entendimento e, muitas vezes, até estimulada. Na Índia, por exemplo, os pacientes terminais terminavam seus dias de vida no Ganges, para 
que fossem preservados do sofrimento que uma morte difícil os acarretaria. Durante o período das crucificações, em Roma, os condenados 
faziam uso de um liquido que os levava a um sono intenso e demorado, fazendo com que o afligido falecesse insensivelmente, sem dores e sem 
exibição e desumanidade. A técnica também era repetida na Grécia antiga, onde os espartanos eliminavam os pobres, raquíticos e indigentes, ao 
invés de deixá-los viver sem as menores condições de dignidade (MENEZES, 2007, p. 45). A pesquisa bibliográfica comporá o embasamento deste 
trabalho, na busca da problematização a partir de bases teóricas e referenciais publicados, com vistas à obtenção de resultados pertinentes. O 
referido material está disponível em livros publicados e documentos disponíveis em sites, livros do acervo da biblioteca e artigos científicos 
disponíveis em plataformas online. A partir das leituras, serão produzidos fichamentos, nas modalidades citação/transcrição e ficha-resumo. A 
partir desses dois instrumentos de pesquisa, será realizado um contraponto entre as bases teóricas e os dados colhidos por meio de notícias 
publicadas na internet, resultando em análise qualitativa. Mesmo com todo o olhar misericordioso que seja vista a questão, a eutanásia vai de 
encontro a um dos mais respeitados princípios fundamentais: a vida. Ultimamente, poucos são os países que não criminalizam a prática e, 
preeminentemente, a eutanásia tropeça na ética e nos entendimentos cristão, deparando com empecilhos para ser efetivada em diferentes 
localidades. No Brasil, que, especificamente, aceita a laicidade do Estado, a prática ainda é reprovada e entendida como homicídio puro e 
simples – o ordenamento jurídico pátrio ainda não tem leis ou qualquer tipificação específica que legitime ou regulamente a eutanásia.
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