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RESUMO

É inexorável o dinamismo envolvido em qualquer tema discutido à luz da bioética, sendo assim, o biodireito precisa apresentar respostas que 
envolvam não apenas o aspecto técnico da matéria jurídica, o que se exige é que seu ônus argumentativo caminhe a trilha do pensamento 
sistêmico, envolvendo o direito, a filosofia, a medicina e as mais diversas áreas do conhecimento que visem apresentar uma solução ética, uma 
solução que hasteei e ratifique o principio da dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa república. Objetiva-se a pesquisa a uma 
análise histórica e comparativa de institutos como a ortotanásia, eutanásia e distanásia, realizando assim uma reflexão acerca dos direitos de 
personalidade dispostos no Código Civil e emanados da Carta Magna, bem como se busca lançar aforismos acerca da pertinência das leis que 
restringem a liberdade individual no que tange às decisões dos atos da vida civil. O tema se justifica em virtude dos avanços sociais e 
tecnológicos, que forçam os operadores do direito a um debate sobre questões que um dia foram engessadas como dogmas e ainda hoje 
encontram resistência, obrigando toda classe de operadores do direito a repensar a forma de como se dará a efetivação dos direitos 
fundamentais, sem que os mesmos não venham a colidir entre si, de tal forma que não seja mais possível a entrega do bem da vida. Uma vez que 
se pode entender a ortotanásia como um ato de deixar o indivíduo em estado terminal morrer sem prolongamentos artificiais da vida; a 
eutanásia com um suicídio assistido, de um indivíduo que também se encontra em etado terminal; e a distanásia como uma obstinação 
terapêutica, uma extensão artificial de uma vida que já não se sustenta em sua naturalidade, a problemática que cerca a questão dos institutos 
em comento traz à tona a dificuldade de adequar a proporcionalidade e a necessidade do indivíduo que busca uma resposta do estado para por 
fim ao tratamento degradante que está sendo submetido em virtude dos sintomas de uma doença terminal irreversível. Contudo, se de um lado 
há o indivíduo que clama por uma prestação positiva por parte do Estado, do outro há a necessidade de observar a dignidade da pessoa humana. 
A metodologia utilizada na pesquisa será o estudo de leading cases, análise das teorias que abordam este tema, legislações, decisões judiciais 
pertinentes e organizadas em torno de questões referentes a casos científicos determinantes para concepção da ortotanásia no Brasil e suas Leis 
no enfoque do direito penal, Direito Civil Brasileiro, Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina, com o intuito de 
proporcionar ao leitor uma compreensão sistêmica sobre o tema e a fundamentação jurídica mínima necessária para o exercício dialético em 
busca da solução adequada ao caso em discussão.
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