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RESUMO 

 
A presente dissertação objetiva uma reflexão acerca do direito à vida enquanto 
parâmetro de afronta ou respeito à dignidade humana, nas situações em que o 
indivíduo se encontra acometido por determinada circunstância dolorosa que o faz 
pretender pôr fim à própria vida. Primeiramente, aborda-se a dignidade humana e a 
questão do direito à vida, perpassando por aspectos filosóficos da historicidade da 
dignidade humana, bem como por uma construção conceitual, levantando 
considerações pertinentes à dignidade humana no cenário constitucional brasileiro e 
no âmbito estrangeiro e internacional. Após, discute-se o direito à vida no pré-
movimento constitucionalista, no constitucionalismo e na contemporaneidade, 
evidenciando-se a abordagem conceitual de tal direito, dentro da necessidade de 
compreensão do conceito vida, além de abordar formas de extinção não natural da 
vida. Em sequência, estuda-se o direito à vida no plano internacional e estrangeiro, 
no âmbito da comunidade internacional, como a Comunidade Europeia, América e 
outros continentes, bem como se ressaltando as recentes discussões acerca deste 
direito em países que autorizam a eutanásia e o suicídio assistido, como Holanda, 
Bélgica, Suíça, Estados Unidos e Colômbia. Ao final, o trabalho aborda o direito à 
morte, retratando uma abordagem construtiva conceitual e filosófica, cuja reflexão 
remete ao direito à personalidade e à autonomia da vontade relacionadas ao direito 
de decidir morrer, realçando o debate acerca dos aspectos controversos da obrigação 
de permanecer existindo. Quanto à metodologia, enquadra-se na área de ciências 
sociais aplicadas, constitui uma pesquisa aplicada, descritiva, bibliográfica, 
documental e qualitativa. 
 
Palavras-chave: Ordenamento constitucional. Dignidade humana. Direito à vida. 
Direito à morte. Cenário brasileiro. Cenário internacional. Eutanásia. 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
This dissertation aims to reflect on the right to life as a parameter of affront or respect 
for human dignity, in situations where the individual is affected by a certain painful 
circumstance that makes him intend to end his own life. Firstly, it addresses human 
dignity and the question of the right to life, going through philosophical aspects of the 
historicity of human dignity, as well as a conceptual construction, raising 
considerations relevant to human dignity in the Brazilian constitutional scenario and in 
the foreign and international scope. Afterwards, the right to life is discussed in the 
constitutionalist pre-movement, constitutionalism and contemporaneity, showing the 
conceptual approach of such right, within the need to understand the concept of life, in 
addition to addressing forms of unnatural extinction of life. Then, the right to life is 
studied at the international and foreign level, within the international community, such 
as the European Community, America and other continents, as well as highlighting the 
recent discussions about this right in countries that authorize euthanasia and assisted 
suicide, such as Netherlands, Belgium, Switzerland, the United States and Colombia. 
In the end, the work addresses the right to death, portraying a constructive conceptual 
and philosophical approach, whose reflection refers to the right to personality and the 
autonomy of the will related to the right to decide to die, highlighting the debate about 
the controversial aspects of the obligation to remain in existence. As for the 
methodology, it fits in the area of applied social sciences, constitutes an applied, 
descriptive, bibliographic, documentary and qualitative research. 
 
Keywords: Constitutional order. Human dignity. Right to life. Right to death. Brazilian 
scenario. International scene. Euthanasia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como tema “Decidir morrer: afronta ou respeito à 

dignidade humana?”, cuja delimitação envolverá uma discussão acerca do direito à 

vida do indivíduo acometido por determinada circunstância de dor e sofrimento físico 

que o faz decidir pôr fim à própria vida. 

Ao longo da história, a morte sempre foi relacionada a incertezas e inquietudes. 

A razão humana, em busca da compreensão da morte, se debruçou sobre a filosofia, 

religião, sociologia, enquanto o Direito regulamentou a proteção do direito à vida como 

direito base para todos os demais. 

A vida esteve protegida pelo Estado, tanto na ação deste quanto na ação de 

particulares que a pusessem em risco. Porém, questiona-se: o Estado possui 

competência para proteger a vida do indivíduo em face da sua finalidade de extinguir 

a própria vida? 

O avanço da tecnologia promoveu evolução no campo da medicina, de forma 

que muitas doenças anteriormente incuráveis hoje não são vistas assim, e, mesmo no 

tocante às incuráveis, a medicina possui condições de garantir uma sobrevida sem 

dor e sofrimento físico. Contudo, em alguns casos, a ciência médica possui condições 

de afirmar, com grau de precisão confiável, quando o paciente possui, ou não, 

condições de obter determinado tratamento médico com êxito.  

No estágio atual da discussão, questiona-se se há necessidade da manutenção 

do drama natural do processo morte.  

Fazendo-se uma interpretação da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CFRB/88), assim como do texto do Código Penal, aliados à 

deontologia médica, pode-se analisar que a dignidade humana, sob o enfoque da 

autonomia da vontade do paciente, impõe a incerteza do dia da morte como mais um 

sofrimento — psicológico — relacionado ao processo morte. 

Embora o tema eutanásia não seja atual na comunidade internacional, 

remonta-se à discussão sobre a legitimidade de pôr fim à sua existência, quando o 

indivíduo se vê acometido por uma doença incurável que lhe traga sofrimento, 

fazendo-se presente no universo brasileiro, mesmo que a discussão sinta-se sufocada 

por questões ético-religiosas, de maneira que pessoas hoje estão sofrendo em razão 

da ausência da discussão nos âmbitos judiciário e legislativo sobre a matéria. 
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Observa-se que, mesmo pautados em diretrizes estatuídas em tratados e 

convenções internacionais, as quais garantem a inviolabilidade do direito à vida, 

países como Uruguai, Colômbia, Canadá e Bélgica permitiram a eutanásia ou suicídio 

assistido, ou mesmo fornecendo medicamentos para este fim, sob o fundamento de 

garantia do direito à dignidade humana, evidenciando, portanto, a necessidade de 

discutir-se a relativização do direito à vida, para não compreensão deste enquanto 

“obrigação de existência”. 

Por outro lado, países como Portugal e Espanha se encontram em franca 

discussão política sobre o tema, convivendo no plano internacional regional com 

nações como Holanda e Suíça que viabilizam o direito à morte digna, quer seja no 

tocante à eutanásia ou no suicídio assistido, mediante legislação, ou mesmo a 

Alemanha que através decisão do Tribunal Constitucional, permite que o cidadão 

tenha acesso a medicamento para causar a própria morte.  

À margem de tudo isso, em plano nacional, porém, a discussão acerca da 

eutanásia não segue o mesmo ritmo, posto que o Brasil segue sem enfrentar no 

Supremo Tribunal Federal (STF), ou mesmo no Congresso Nacional, tal matéria como 

se não fosse uma pauta atual, e que pessoas estejam sujeitas tanto ao sofrimento 

natural trazido pela doença incurável quanto à insegurança de quem convive com um 

paciente terminal, médicos e familiares, que se encontram na iminência de 

responsabilização criminal ou ética-profissional — caso atenda ao reclame de pôr fim 

ao sofrimento da pessoa — ou ser indiferente à dor humana. 

Várias questões podem concorrer para esse fenômeno, mas os pontos fulcrais 

de intenso conflito podem ser elencados como de ordem religiosa, filosófica e na 

bioética, passando pela inquietação: “Como quem realizou o juramento hipocrático 

pode ajudar o ser humano a tirar a sua vida?”. Questões como essas, centrais na 

deontologia médica brasileira, já foram objeto de estudo em comunidades 

internacionais, ocasionando a alteração de código de conduta médica em países 

como a Espanha. 

Dentro desse contexto, e frente à omissão do Poder Legislativo, a comunidade 

médica, por meio do Conselho Federal de Medicina (CFM), devido à necessidade de 

proteger os profissionais da saúde,  editou norma que regulariza o procedimento da 

ortotanásia e veda expressamente a eutanásia ou a participação médica no suicídio 

assistido, tendo previsto a Limitação do Esforço Terapêutico (LET), não 

recomendando a distanásia. 
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Discute-se, também, a prática regular da medicina, ao passo que se abordam 

questões éticas do agir médico, que abordam necessariamente aspectos envolvendo 

a deontologia médica, assunto que passa, necessariamente, pelo contexto filosófico. 

Ademais, os pontos centrais dos argumentos prós e contrários à eutanásia remetem 

discussões sobre respeito à vontade, direito à pessoalidade e liberdade e, por fim, à 

dignidade humana. 

Neste contexto, eis o problema da pesquisa: o direito à vida resume-se a uma 

obrigação de existência ou direito de escolha em situações limítrofes de dor e 

sofrimento? 

O objetivo geral do presente estudo é discutir o direito à escolha da 

permanência da vida sob a ótica da dignidade humana, nas situações em que o 

indivíduo se encontra em dor e sofrimento, decorrentes de doença considerada 

incurável, bem como aquele que não está em iminência de falecimento, porém 

encontra-se privado do livre exercício da vida. 

Constitui objetivo específico deste trabalho analisar a dignidade humana e a 

questão do direito à vida, o que será feito no primeiro capítulo, mediante uma 

abordagem dos aspectos filosóficos da historicidade da dignidade humana, bem como 

do conceito desse direito, tecendo considerações inerentes ao cenário constitucional 

brasileiro, bem como ao âmbito estrangeiro e internacional. 

O segundo objetivo específico é discutir o direito à vida ao longo da proteção 

constitucional, no âmbito do pré-movimento constitucionalista, no constitucionalismo 

e na contemporaneidade, abordando a construção do conceito do direito à vida, a 

partir da necessidade da compreensão do conceito vida, bem como das formas de 

extinção não natural desse bem jurídico tutelado. 

O terceiro objetivo específico é abordar o direito à vida no plano internacional e 

estrangeiro, abordando aspectos intrínsecos à eutanásia na Comunidade Europeia, 

na América e em outros continentes, pontuando as recentes discussões de tal direito 

nos seguintes países que autorizam a eutanásia ou o suicídio assistido: Holanda, 

Bélgica, Suíça, Estados Unidos e Colômbia. 

O quarto e último objetivo específico é refletir acerca do direito à morte, 

abordando sua construção conceitual, perpassando pelo direito à personalidade e à 

autonomia da vontade relacionadas ao direito de decidir morrer, bem como remetendo 

à discussão acerca dos aspectos controversos acerca da obrigação de permanecer 

existindo. 
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Assim, tem-se como hipótese a ocorrência de uma evolução significativa na 

discussão jurídica do direito à morte, em diversos países, nas situações em que o 

indivíduo encontra a dignidade na oportunidade de escolher morrer, quando se vê 

acometido por determinado infortúnio da vida, que lhe retira o livre exercício desta.  

No que diz respeito à metodologia do presente trabalho, se enquadra na área 

de conhecimento das ciências sociais aplicadas, uma vez que é voltada aos aspectos 

sociais e filosóficos de determinado fato relevante à realidade humana. Por outro lado, 

no que toca à sua finalidade, constitui uma pesquisa aplicada, porque envolve estudos 

que abordam determinado problema social que atinge o meio em que os 

pesquisadores vivem.  

Quanto aos seus propósitos, trata-se de uma pesquisa descritiva, cujo objetivo 

é analisar as características de determinado fenômeno que atinge parte da população 

mundial. Ainda no que se refere aos métodos empregados, constitui uma pesquisa 

bibliográfica e documental, posto que realizada com fulcro em material já publicado, a 

exemplo de livros e artigos científicos, bem como haverá enfoque na legislação e 

jurisprudência mundiais pertinentes ao tema. Enalteça-se, ainda, que se trata de 

pesquisa qualitativa, por abordar aspectos e conceitos subjetivos do objeto em 

questão. 

A relevância deste objeto, no âmbito social, cinge-se na crescente discussão 

da possibilidade de proteção constitucional do direito à morte, em situações peculiares 

em que o indivíduo sente sua dignidade humana fragilizada em caso de preservação 

da vida, assim como no âmbito acadêmico, faz-se relevante enaltecer o papel dos 

ordenamentos jurídicos comparados ao adequar o direito à vida ao telos constitucional 

da proteção à dignidade humana. Ainda respalda a matriz interdisciplinar na 

sociologia, sendo relevante para essa ciência analisar o fenômeno exposto. 

É nesse sentido que o objeto da pesquisa relaciona-se com o Direito Público e 

a Evolução Social, área de concentração do presente programa, uma vez que sua 

linha condutora encontra respaldo na proteção constitucional que se dá à proteção da 

dignidade humana, dentro do cenário constitucional contemporâneo do direito à vida. 

Por fim, o objeto adequa-se com a linha de pesquisa “direitos fundamentais e 

novos direitos”, na medida em que tem como foco as novas questões apresentadas 

no cenário jurídico envolvendo as mais diversas discussões acerca dos distintos 

meios de extinção da vida de forma não natural, em situações peculiares que podem 
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resultar no desmonte da dignidade humana do indivíduo consagrada pelo 

ordenamento constitucional vigente.  
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2 A DIGNIDADE HUMANA  

 

O presente capítulo objetiva estudar a dignidade humana e a questão do direito 

à vida através de uma abordagem construtiva conceitual do bem jurídico tutelado, 

abordando-o, também, no cenário constitucional brasileiro.  

A história da dignidade humana pode ser compreendida como a história da 

dominação da natureza por parte do homem, a partir da história da conquista do 

respeito à condição humana.   

É certo afirmar que a capacidade de raciocinar e de se posicionar frente ao 

mundo — concebendo a sua pessoa, o outro, a coletividade e a natureza —, 

dominando as ciências, diferencia o homem dos demais seres vivos. Contudo, tal 

distinção humana não foi capaz de pacificar as relações sociais, ao passo em que, em 

diversos momentos históricos, a raça humana subjugou integrantes da sua espécie, 

não apenas sob o aspecto físico, mas também moral.  

Enalteça-se que o direito fundamental à vida, embora diretamente relacionado 

à dignidade humana, evidencia diversos aspectos, entretanto a união desses dois 

conceitos confere maior proteção à vida. Todavia, a evolução do Direito como um 

todo, ao lado do recrudescimento dos direitos da personalidade, em especial o 

respeito à autodeterminação como influxo direto das liberdades públicas 

conquistadas, ocasionou discussões no campo ético, biológico, filosófico e jurídico.  

De início, tem-se que a autoridade exercida pelo homem ao longo da história 

revelou dualismo no tocante à dignidade, porquanto parcela da humanidade era 

reconhecida unicamente como integrante da natureza, e nessa condição podendo ser 

dominada, enquanto outros possuíam de fato dignidade, concebendo a dignidade 

como valor de superioridade frente aos demais. 

Tais questões demandam melhor revisão teórica sobre a dignidade humana 

face à questão do direito à vida, dentro da perspectiva constitucional brasileira. 

 

2.1 Aspectos filosóficos da historicidade da dignidade humana 

 

O registro inicial no estudo da dignidade humana tem respaldo na 

escravização, na prática da tortura, nos trabalhos penosos ou mesmo em quaisquer 
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outras práticas que, afora atingir a integridade física ou moral do indivíduo, atingem, 

outrossim, sua dignidade, diminuindo sua condição humana.  

O desrespeito à condição humana foi ponto comum em todos os marcos 

históricos. Soa relevante, no entanto, que a história do nascimento da dignidade, 

enquanto essência comum ao homem, acompanhou a evolução do racionalismo 

humano, bem como do Direito como um todo.  

É pertinente salientar que o constitucionalista brasileiro, integrante do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Ministro Luís Roberto Barroso, chama a atenção para uma 

primeira manifestação da dignidade humana, praticada na Roma antiga, quando 

afirma que a dignidade, a qual denomina dignitas, na sua linha geral de 

desenvolvimento, seguindo o molde anteriormente preconizado, vigorou na Roma 

antiga, Idade Média, até o surgimento do Estado liberal, como um status pessoal de 

alguns indivíduos ou à envergadura de cargos e de instituições1. 

Constata-se, assim, que a dignidade humana, inicialmente, pertenceu ao 

grupamento do qual o indivíduo fazia parte, podendo ser atribuída, ainda, à família, 

com destaque no estamento social, ou mesmo como decorrência de cargo ou função 

pública exercida, tais como a pessoa do soberano, por exemplo. Os integrantes das 

classes sociais menos favorecidas poderiam ter reconhecimento público da dignidade 

quando praticassem relevantes feitos pessoais ou provas de integridade moral2.   

Dessa forma, verifica-se que a dignidade não era um valor que acompanhava 

o ser humano, mas, sim, algo que se conseguia, por méritos ou por cargos que traziam 

em derivação o dever geral de respeito, sobrelevando a proteção dessas pessoas 

sujeitando que infringisse a honra ou a vida dos detentores da dignitas a sanções mais 

graves. 

De modo geral, pode-se afirmar que a dignidade importava num tratamento 

diferenciado, assim como no reconhecimento de direitos e privilégios exclusivos.3. 

Sob esse aspecto, o ser humano não possuía importância somente por sua 

condição humana. As formas de aquisição da dignidade revelavam que o valor da 

pessoa estava relacionado à relevância do proveito do ser em sociedade, expondo 

 
1 Christopher McCrudden, Human dignity and judicial interpretation of human rights. European 

Journal of International Law, n. 19, p. 655-7, 2008) apud BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da 
pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico 
à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 
2 Ibid., p. 13. 
3 Ibid., p. 14. 
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uma finalidade social do existir, ou mesmo legitimando desigualdades, tais como o 

reconhecimento de dignidades em razão da imposição da segregação estamental, 

porém não como valor autorreferenciado na própria vida de cada integrante da 

sociedade, sendo possível afirmar-se que o valor privativo da dignidade era atribuído 

a poucos homens detentores da dignitas. 

O ideal de vida digna consistia em vida útil para a sociedade à qual o ser 

humano pertencia, ou quando integrante de uma ordem social distinta que lhe 

atribuísse originariamente a condição de dignidade.  

No período clássico, era comum o ideal da servidão da vida, havendo 

permissividade quanto à prática do suicídio porquanto que somente os úteis teriam 

interesse social. Por vezes, a pessoa no período antigo, após longa existência de 

trabalhos pesados, não suportava a carga de trabalho e procurava os locais públicos 

de acesso a veneno para pôr fim à própria vida.  

Há registros ainda de que chefes de grupamentos, quando adoeciam ou 

mesmo com a chegada da velhice, praticavam o suicídio como forma de passar a 

direção para integrantes mais jovens. Também nesse período, era observada a prática 

de homicídio com a anuência da vítima, com os mesmos fins.4 

A ideia da dignidade humana, como valor inerente ao ser, foi desenvolvida 

paralelamente à concepção inicial e teve início com o pensamento clássico, sofrendo 

influência da tradição e filosofia judaico-cristã.  

O principal contributo da filosofia judaico-cristã na evolução da compreensão 

da dignidade humana foi a ideia de que, em sendo o homem gerado à imagem e 

semelha de Deus, era um ser único capaz de intimamente se relacionar com o divino 

e, a partir de tal ideia, apto a exercer suas funções no meio social, não mais 

unicamente em favor da sociedade, mas em seu próprio favor e em desdobramento 

de um plano divino, no qual Deus seria o autor de todas as ações, enquanto o homem 

seria o coautor necessário.   

Nesse aspecto, reflete-se que, se num primeiro momento o ser humano tinha 

seu ‘‘destino traçado pelo Estado e pela utilidade da sua vida em favor deste’’, a partir 

 
4 O que mais tarde se convencionou em chamar de eutanásia, no período antigo era observado pela 
ocisão dos integrantes mais velhos, ou doentes, como meio de garantir o respeito à pessoa, nesse 
aspecto considerando a diminuição da força para conduzir a sua vida e dos integrantes do seu grupo. 
Embora não existam registros que indiquem, as mortes eram praticadas em razão das dores sofridas, 
vê-se que as mesmas eram praticadas por motivos altruístas, ou seja, em favor da coletividade.   
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da evolução da filosofia judaico-cristã, a vida do ser humano ‘‘pertencia a Deus e à 

sua finalidade, não mais à finalidade humana’’. 

Com efeito, concebe-se, ao menos no plano filosófico, ao ser humano a 

condição de interiorizar o ideal de dignidade. 

Tal filosofia impõe importante virada na possibilidade da prática da morte 

autoprovocada ou buscada pelo Estado, que, mais tarde, na contemporaneidade, 

receberia o nome de eutanásia ou suicídio assistido. Com efeito, tais condutas 

passam a ser proibidas, porquanto que agora vigore uma finalidade divina na 

existência, não cabendo ao homem determinar a sua morte, esvaindo-se do 

compromisso eterno com a divindade, a quem caberia dizer o momento exato da sua 

morte.  

Segundo tal filosofia, o homem não teria permissão divina de tirar a sua vida, 

pois esta não o pertence, tampouco ao Estado, mas unicamente a Deus. Observa-se, 

no entanto, que o processo de interiorização do homem perpassa pelo exercício da 

sua razão.  

Nesse sentido, ainda na Idade média, no período renascentista, sob o enfoque 

filosófico, Giovanni Pico escreveu o considerado manifesto fundador do humanismo 

renascentista Oratio de Hominis Dignity, concebendo a racionalidade como meio da 

construção do destino do homem5.  

Salienta-se, ainda, que esse filósofo, baseado no pensamento de Santo Tomás 

de Aquino, defendeu o ponto de vista de que a personalidade humana se caracteriza 

por ter um valor próprio, inato, expresso justamente na ideia de sua dignidade de ser 

humano, que nasce na qualidade de valor natural, inalienável e incondicionado, como 

cerne da personalidade do homem6. 

No entanto, nos séculos XVII e XVIII, período do jusnaturalismo, a dignidade 

humana passou por uma dinâmica de secularização7.  

 

 

 
5 STERN, K. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutshland. Vol III/1, p. 7, apud SARLET, Ingo 
Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais: na Constituição Federal de 
1988. 4. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 31. 
6 Ibid. p. 38. 
7 GEMAQUE, Sílvio Cézar Arouk, Dignidade da pessoa humana e prisão cautelar. São Paulo: RCS 
Editora, 2006, p. 16-17. 
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Como mencionado anteriormente, a duplicidade das concepções da dignidade 

se desenvolveu paralelamente de forma que até o final do século XVIII não era um 

direito comum à população8.  

Para tanto, Barroso sustenta que na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789) pode-se notar a dignidade atrelada a ocupações e 

posições públicas. O mesmo autor chama a atenção para o fato de que, mesmo nos 

Artigos Federalistas, nos Estados Unidos, por exemplo, a dignidade aparece 

relacionada a cargos, ao governo ou à nação como um todo. Arremata-se, assim, ao 

fato de que no ocidente, até o século XVIII, a dignidade estava relacionada a um 

estamento social elevado9. 

A dignidade, enquanto derivação da distinção ao corpo social hierarquizado no 

Estado, em nada guarda relação com a dignidade da pessoa humana como objeto de 

estudo do presente trabalho.  

A compreensão da dignidade humana, objeto da presente pesquisa, dormitou 

por muitos séculos nas doutrinas religiosas judaico-cristã, assim como nos ensaios 

filosóficos críticos, tendo em comum a compreensão do indivíduo como ser único e 

capaz de raciocinar seus atos e sua própria existência10.  

De acordo com Rivera e Moutouh, Kant foi o primeiro filósofo a “esquadrinhar” 

a dignidade da pessoa humana como valor moral incondicional11. Para Kant, a ética 

consistia em afirmar que o homem existe como um fim em si mesmo, e não como 

meio de atingir determinada finalidade social ou divina12.   

Por compreender que a natureza humana gera, como derivação da sua 

dignidade, a autonomia racional hábil, ao estabelecer o espaço e os limites da sua 

atuação, sendo um ser consciente e que se autoconstitui.  

Nesse sentido, a contribuição das correntes filosóficas, notadamente da 

filosofia crítica, racionalista e empirista, foi de notável importância para a ascensão da 

dignidade como valor humano. 

 
8 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014.p. 13. 
9 Ibid., p. 13-14 
10 Ibid., p ? 
11 RIVERA E MOUTOUH (2006, p. 343) apud LOPES, Antonio Carlos; LIMA, Carolina Alves de 
Souza; SANTORO, Luciano de Freitas. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e 
jurídicos. 3. ed. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. p. 39. 
12 COMPARATO (2006, p. 458) apud Ibid., LOPES, Antonio Carlos; LIMA, Carolina Alves de Souza; 
SANTORO, Luciano de Freitas. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos. 
3. ed. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. p. 39. 
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Assim é que Kant, Platão e Hegel, racionalistas, asseveravam que todo 

conhecimento derivava da razão, da consciência, sendo esta, aliás, a condição de 

existência de todas as coisas13.  

Por sua vez, Arendt salienta que os empiristas Aristóteles, Berkeley, Hume e 

Comte compreendiam a razão humana como derivação das experiências vividas14.   

Em todo caso, foi Schopenhauer o responsável por condensar as duas 

correntes, sintetizando seu pensamento, ao afirmar que a introspecção do eu permite 

enxergar-se a coisa em si mesma, de forma que se experimenta o corpo de modo 

fenomenológico, mas também com as expressões que lhe são próprias15. 

Mas, certamente, é com Kant que se tem a origem da perspectiva do 

individualismo da dignidade humana, para quem o homem seria o único ser capaz de 

reger, criar leis universais e verdadeiras, além de autodeterminar-se. 

Noutras palavras, Kant revela a importância da dignidade do ser humano, 

dotado da capacidade de pensar e raciocinar, sustentando que a principal 

característica do homem é ser dotado de dignidade especial, não podendo ser meio 

para outros homens, mas, sim, fim em si mesmo16.    

Atribui-se a Kant a noção de que a dignidade da pessoa humana estaria 

relacionada, pela primeira vez, como tributo da dignidade pessoal, comum a todos os 

seres humanos, e não como aos ocupantes de cargos do Estado, ou da chancela 

deste a alguns poucos.  

Kloepfer adverte, no entanto, a impossibilidade de se tratar diversamente vida 

e dignidade humana, de forma sucessiva, posto que são unidades inseparáveis, 

afirmando ser impossível retirar a dignidade humana sem que o individual perca a sua 

própria humanidade17.  

No mesmo sentido, Maurer afirma que os indivíduos partilham de uma mesma 

dignidade fundamental, igual em substância, dividida igualitariamente entre todos os 

homens, independente da sua situação ou dos danos à realidade externa18.  

 
13 GEMAQUE, Sílvio Cézar Arouk, Dignidade da pessoa humana e prisão cautelar. São Paulo: RCS 

Editora, 2006. p. 8. 
14 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o Futuro. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. p. 333-334. 
15 SEYMOUR-SMITH, Martin. Os 100 Livros Que Mais Influenciaram a Humanidade. São Paulo: 

Difel, 2002, p. 461. 
16 KANT, Imanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, tradução de Leopoldo 
Holzbach, São Paulo: Martin Claret, 2004. 
17 KLOEPFER (2005, p. 155). 
18 MAURER (2005, p. 86). 
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Outro ponto presente na filosofia kantiana é a liberdade como direito do ser 

humano. Nesse sentido, Fernandes sustenta que, na doutrina filosófica de Kant, a 

liberdade é interpretada como maior direito do homem, sendo o único direito inato à 

condição humana. Calha salientar, no entanto, que liberdade, na filosofia kantiana, 

era compreendida como autonomia, nos moldes já apresentados por este autor de se 

autodirigir e se autodeterminar, havendo, portanto, justa relação entre o direito à 

liberdade e o direito à legalidade, que somente viria na época contemporânea, após a 

consagração da mitigação dos poderes do Estado por meio da lei19.  

O autor Fernandes apresenta outro pensador importante sobre a liberdade, 

lsaiah Berlin, o qual explorou a concepção de liberdade, na perspectiva de dois 

conceitos, seguindo a linha de Benjamin Constant, para quem o conceito de liberdade, 

para os antigos, era significado de autonomia, autogoverno, ao passo em que, na 

modernidade, e por que não dizer na contemporaneidade, assume a compreensão de 

ausência de constrangimento20. 

A concepção sobre a liberdade, enquanto não intervenção externa ou ausência 

de constrangimento, foi observada nos autores modernos Hobbes e Locke, 

demonstrando uma liberdade com status negativo. Sob esse aspecto, a liberdade 

impõe um direito dirigido ao Estado como vedação do poder limitador da vida pessoal 

ou sem sociedade. A legitimidade estatal seria criar uma lei capaz de respeitar o 

equilíbrio entre as diversas liberdades individuais, sem que uma negasse a outra, 

estando o Estado autorizado a impor seu poder coercitivo no intuito de harmonizar e 

garantir essas liberdades21. 

Tal concepção contrasta com a compreensão da liberdade positiva, pelo menos 

no plano político, a qual implicava na participação popular, com as ressalvas 

necessárias da compreensão desse termo, na formação da vontade pública. Assim, o 

aspecto da liberdade era observado na Grécia, por exemplo, segundo o qual só 

poderia ser chamado de cidadão aquele que efetivamente participasse das 

discussões na ágora, local próprio para se discutir os valores da vida em sociedade. 

 
19 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 424. 
20 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. p. 135. apud 
FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2017 . p. 424. 
21 Ibid., p. 424. 
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Todavia, Rousseau, já no período moderno, revive essa noção no contrato 

social, destacando-se a proteção das liberdades políticas como base para o exercício 

da cidadania, como a consagração de direitos que permitam o povo no destino das 

decisões do Estado, dessa forma, através de sufrágio universal, secreto e com valor 

igual para todos, junto à ideia de pluralismo político, o que garante multiplicidade de 

escolhas, passando por liberdade de criação e participação em partidos que são 

direitos hábeis a garantir o respeito à liberdade positiva22. 

O que mais tarde Habermas irá dizer que a liberdade dos antigos e a liberdade 

dos modernos são equiprimordiais, sendo uma pressuposta da outra, sustenta que só 

é possível uma proteção adequada às liberdades negativas porquanto que, de forma 

simultânea, garanta o mesmo tratamento de proteção às liberdades positivas23.  

Inobstante isso, outro contributo da filosofia crítica foi a discussão acerca do 

valor absoluto conferido à dignidade humana.  

Nesse aspecto, porém, parcela dos filósofos concebia a dignidade humana 

enquanto valor relativo, restringindo a amplitude da noção da dignidade da pessoa 

humana, afirmando que somente um núcleo essencial estaria imune a um 

arrefecimento, devendo o princípio da dignidade da pessoa humana ser interpretado 

conjuntamente, em caso de colisão, com outros princípios igualmente 

preponderantes. 

Contudo, a dignidade da pessoa humana teria valor absoluto na esteira do 

pensamento de Kant, o que, na visão deste filósofo, prevaleceria sobre todos os 

demais direitos.  Concebendo o ser humano como racional e detentor do direito de se 

autodeterminar suscita-se a necessidade de amparo pelo Estado.  

Isso porque, porquanto a dignidade da pessoa humana surja da vida, dos fatos 

e das pessoas, a sua valorização, e consequente respeito, é obtida na juridicização, 

fenômeno que só será atingido com o estabelecimento da razão humana enquanto 

objeto tutelado pelo Estado.  

Nesse ponto, é possível destacar três concepções sobre a dignidade humana, 

caracterizada pela visão individualista, transpersonalista e personalista.  

Para a individualista, o homem realiza os interesses coletivos a partir da 

realização de seus interesses individuais, lembrando-se, neste ponto, o pensamento 

 
22 VIEIRA, Oscar Vilhena, Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF, p. 145. 
23 HABERMAS, Jürgen. Facticidady validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho 

en términos de teoría del discurso. España, Editorial Trota, 2000.   
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de Adam Smith, segundo o qual é da livre iniciativa que resultará automaticamente a 

vantagem coletiva, pela chamada mão invisível. Segundo essa corrente, a função do 

Estado é basicamente a de garantir as liberdades e os direitos individuais, os direitos 

humanos e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana, como direitos 

pressupostos e, por isso, anteriores ao próprio surgimento do Estado.  

Por sua vez, a corrente transpersonalista tem na realização do bem coletivo o 

objetivo primordial. Para essa corrente, a dignidade humana só pode ser realizada no 

coletivo. O pensamento marxista decorre dessa corrente, pois vê no social a base do 

individual, sustentando que, em um eventual conflito entre interesses coletivos e 

individuais, aqueles devem prevalecer.  

Todavia, a discussão acerca do valor absoluto da dignidade humana encontra 

ressonância em autores como Robert Alexy, para quem não admite a existência de 

princípios absolutos.  

Por fim, para a corrente personalista, deve-se buscar uma solução 

intermediária, nem individualista nem transpersonalista, pois não se aceita o 

predomínio do indivíduo ou o predomínio do todo, mas, sim, uma solução que, em 

cada caso concreto, penda pela compatibilização dos interesses, levando-se, contudo, 

em consideração que a dignidade humana é um mínimo que não pode ser sacrificado.  

A evolução do estudo da dignidade da pessoa sob os enfoques racionalistas 

ou liberais consolidaram a necessidade do respeito à dignidade da pessoa humana, 

sendo correto afirmar que a origem moderna da concepção desse princípio coincide 

com o surgimento do iluminismo, quando passam a consagrar-se os direitos 

universais do homem.  

A Segunda Guerra Mundial registrou abusos ao direito existencial que serviram 

de base para a formação do conceito atual da dignidade da vida humana. Sob o 

pretexto de dignidade da raça ariana, Hitler, notadamente no seu terceiro reinado, 

dizimou a comunidade judaica residente na Alemanha, sob o argumento de serem 

indignos de viverem.  

Em verdade, a capacidade de se valorar e exterminar a vida do outro de forma 

tão subjetiva trouxe na comunidade mundial a necessidade de se organizar em torno 

da proteção à vida, independente de raça, cor, etnia, concebendo o ideal de que toda 

vida humana é digna em essência e demanda o esforço de todos os Estados em favor 

da sua manutenção.  
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A origem da necessidade da proteção dos Direitos Humanos estava então 

apresentada. A dignidade humana foi pautada, assim, como valor absoluto do homem. 

2.2 Abordagem construtiva conceitual da dignidade humana 

 

O princípio da dignidade humana está presente na Constituição da República 

Federativa de 1988 (CRFB/88). 

O excesso de referência à dignidade protegida pela CRFB/88 pode ser 

interpretado a partir da necessidade de afirmação dos vários componentes desta.  

Observa-se, inicialmente, que, embora pareça excessivo falar-se em pessoa 

humana, o termo pleonástico remete à ideia da compreensão de pessoa como 

integrante de uma raça, assim compreendido como o indivíduo único e detentor de 

direitos que se autorreferencia no processo relacional com os demais integrantes da 

raça humana.  

Pode-se afirmar que o ser nasce humano, mas se torna, para além disso, uma 

pessoa, razão pela qual adota-se, no âmbito deste trabalho, o termo dignidade 

humana, contemplando a necessidade de referenciar-se o estado atual da 

ressignificação do termo, uma vez que, mesmo antes da compreensão do ser humano 

enquanto pessoa, ele já possui respeito à sua dignidade individual pela proteção do 

valor possuído por todas as pessoas, nos moldes albergados pela CRFB/88, ou 

mesmo nos órgãos internacionais, a exemplo da Declaração da Nações Unidas de 

1948.  

Crítica reservada ao princípio da dignidade humana fica por conta da aferição 

do seu conceito. Nesse sentido, escritores na comunidade internacional, como Ruth 

Macklin, sustentam que o termo é amorfo por suas próprias forças e vazio de um 

conteúdo diferenciador dos demais direitos fundamentais24. Os críticos revelam que a 

polissemia do termo pode ser comprovada pelo uso desapropriado da significação, 

desalojada do sentido natural do termo25. 

 
24 MACKLIN, Ruth. Dignity is a useless concept. British Medical Journal, London, n. 327, 2003. 
25 Nesse diapasão, o termo dignidade humana foi usado no julgamento da ADI 1856, de relatoria do 
Ministro Celso de Mello, pelo ministro Cezar Peluso para defender sua posição contrária à autorização 
das brigas de galo, por entender que tal ato incitaria estímulos primitivos do homem que diminuiriam o 
ser humano, atingindo a dignidade humana (STF, Voto do Min. Cezar Peluso na ADI 1856, Rel. Min. 
Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 26-5-2011, Diário da Justiça Eletrônico de 14-10-2011). O termo 
também foi utilizado para tratar sobre o superendividamento financeiro, desta feita em julgamento pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Apelação n. 0031316-43.2011.8.19.0001, de 
relatoria da Desembargadora Valeria Dacheux para quem o excesso de crédito com desconto em folha 
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Observando essa problemática, Barroso propõe a formulação do conceito de 

dignidade humana com base em três pilares: propriedade intrínseca, propriedade 

extrínseca e propriedades adquiridas, o que revelaria, na visão do autor, a garantia da 

unidade e objetividade da dignidade humana com apego aos valores intrínsecos, 

autonomia e o valor comunitário26. 

Ao conceber a dignidade como valor intrínseco, o autor sustenta que a 

dignidade é um atributo que acompanha o nascido vivo até a sua morte, não alterando 

sua natureza, mesmo em face da ausência das faculdades mentais, tais como 

doenças senis ou transitórias, não podendo jamais ser perdida, alienada ou 

renunciada. O segundo componente da dignidade seria a autonomia, fruto da noção 

kantiana, compreendida como a capacidade da pessoa em criar normas para nortear 

a sua existência. Por fim, ainda segundo o mesmo autor, o terceiro componente da 

dignidade seria o valor comunitário, enfatizando a função da comunidade e dos 

Estados no estabelecimento de uma moral coletiva. Sob esse enfoque, a dignidade 

restringiria a autonomia pessoal no exercício dos seus direitos e liberdade individuais. 

Com efeito, o constitucionalista adverte que esse componente da dignidade 

seria oponível em caso de conflito das dignidades postas na sociedade, ou seja, 

quando houvesse a lesão ou, no mínimo, ameaça de direitos fundamentais de outras 

pessoas que compõem a sociedade, ou mesmo na hipótese de potencial dano para a 

pessoa, pressupondo, todavia, consenso coletivo sobre o tema.  

Inobstante a propositura do referido autor, Sarmento chama a atenção para a 

impossibilidade de se possuir um sentido fechado da dignidade humana27. 

Esse autor atesta que a própria natureza do princípio, ao lado da complexidade 

das suas aplicações, evidencia que o fechamento do sentido não seria compatível ou 

nem mesmo deveria ser buscado. Isso porque, Sarmento continua, a abertura 

conceitual proporciona maior proteção à pessoa, porquanto que expostas a riscos e 

ameaças, por vezes imprevisíveis a um conceito fechado que poderia impedir a efetiva 

proteção da pessoa. O mesmo autor afirma ainda que a conceituação do princípio da 

 
de pagamento se mostraria contrário à dignidade humana, porquanto lhe retirasse a subsistência ao 
mínimo suporte financeiro. (TJRJ, Ap. n. 0031316-43.2011.8.19.0001, 13ª Câmara Cível, Des. Rel. 
Valeria Dacheux, j. 29-4-2013, Diário da Justiça Eletrônico de 31-01-2014).   
26 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. 
27 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 70. 
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dignidade humana demanda análise de elementos internos dos Estados, de forma que 

necessariamente leve em consideração esses fatores, podendo possuir conceitos 

diferentes nos diferentes Estados que o adotam.  

Na esteira do estudado, o afunilamento do conceito de dignidade do ser 

humano perpassa pela análise do seu forte conteúdo dogmático. 

Sob esse aspecto, tem-se, aliás, que a dignidade, embora compreendida de 

um valor comum ao homem, possui manifestação própria de cada indivíduo, uma vez 

que dotada de forte valor moral individual.   

Com efeito, o doutrinador Sarlet adverte que o termo traz também consigo a 

força limitadora do agir do Estado, ao passo em que são garantidas condições 

mínimas de existência do próprio ser, compreendidas nos bens jurídicos vida e saúde, 

assim como nos meios hábeis para o desenvolvimento da personalidade e da 

capacidade de autodeterminar. O referido autor salienta também a necessidade de se 

vincular os direitos sociais, moradia e subsistência, por exemplo, à dignidade28. 

Em sintonia com o apresentado, oportuno enaltecer que o conteúdo mínimo do 

termo foi cunhado ao longo dos anos. De forma que a dignidade humana, conforme 

proposta no presente estudo, no plano interno da pessoa, guarda relação com a 

capacidade do ser humano de se conceber como valioso e único, mas, sobretudo, 

considerando-se a relevância do sentimento de importância da sua existência. Por 

sua vez, a dignidade aqui discutida impõe ao Estado a obrigação de respeito e 

proteção tanto à autodeterminação quanto à vida propriamente dita da pessoa. 

É nesse sentido que a conceituação da dignidade humana pode ser 

compreendida como adjetivação da vida, agora compreendida como algo inestimável 

e em tudo incomparável, quer seja com os demais seres vivos ou mesmo com os seus 

semelhantes, em grau comparativo dos homens com outros homens. 

Nada obstante, a Corte Constitucional Federal da Alemanha define a dignidade 

do homem de maneira negativa, pela negação de suas lesões, quais sejam: 

degradação, crueldade, desumanidade, dentre outros29.  

O autor Stefano Rodotà, na obra La vida y las reglas, tece críticas à teoria do 

livre desenvolvimento da personalidade, inserida na Lei Fundamental de Bonn, e o faz 

 
28 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais: na 

Constituição Federal de 1988. 4. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
29 SÁ, Maria de Fátima Freire; MOUREIRA, Diogo Luna. Autonomia para morrer: Eutanásia, suicídio 
assistido, diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2015. p. 58). 
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comparando o contexto cultural de sua criação em relação à Constituição Italiana. 

Para ele, a não violação da Carta Constitucional alemã favorece a construção livre do 

direito da personalidade. Por outro lado, a Carta Italiana reclama uma interseção entre 

os direitos invioláveis e o princípio da solidariedade30.  

Ressaltando a visão do autor Ingo Sarlet, a função integradora da interpretação 

da dignidade humana serviria de aplicação, interpretação e integração não apenas 

dos direitos fundamentais, mas do universo jurídico como um todo.   

Porquanto que de dotado de especialidade, o princípio da dignidade humana 

serve de referencial no processo de criação e desenvolvimento jurisprudencial do 

Direito.  

Afirma o autor que, sob o poder hermenêutico do princípio da dignidade 

humana, deve existir além da necessidade de interpretação conforme a Constituição, 

resguardando-se os direitos fundamentais, segundo o qual deve haver um imperativo 

de que acerca da dignidade não deve existir dúvida.  

Dworkin apresenta outra linha interpretativa do princípio da dignidade humana, 

a partir da qual deveria haver conciliação entre os princípios da igualdade e da 

liberdade, firmando-se assim, duas dimensões da dignidade. A primeira, através do 

respeito do projeto de vida individual, e a segunda, baseada na proteção da autonomia 

individual na execução desse projeto de vida. Concebendo-se, ainda, que só parece 

lógico discutir-se dignidade humana quando fossem garantidas as liberdades 

subjetivas de ação, alcançando a afirmação de que só haveria respeito à dignidade, 

havendo condição de legitimação não somente dos direitos fundamentais, mas do 

universo jurídico como um todo.  

À luz dos pressupostos trazidos, Jürgen Habermas propõe a teoria discursiva 

do direito e da democracia, enaltecendo que esse seria o único meio de não 

considerarmos as pessoas como objeto de interesses de terceiros, excluindo-se no 

processo. Dessa forma, eventual afirmação de um postulado moral não se mostraria 

suficiente para atingir o fim almejado de respeito à autonomia.  

A teoria de Habermas reforça os ideais da democracia, facultando aos diversos 

atores políticos, com especial relevo ao cidadão, papel fundamental na tomada de 

decisões em todos os níveis, legislativo, executivo e judiciário, como forma de ouvir 

parcela da população tocada pelo provimento imperativo estatal.   

 
30 RODOTÀ, Stefano. La vida y las reglas: entre el derecho y el no derecho. Madrid: Trotta, 2010, 
p. 35.  
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Pela teoria de Habermas ter-se-ia uma construção racional, porquanto que 

ausente a coerção do Estado e firmada no argumento mais sólido, mantendo não 

somente a legitimidade do direito, mas também a perspectiva de cada cidadão, sendo 

ao fim cada um coautor do provimento, enfatizando com isso que teriam o fim em si 

mesmo.  

Por isso, são propostos parâmetros mínimos de compreensão do princípio da 

dignidade humana: o primeiro deles seria a não instrumentalização do princípio, uma 

vez que o ser humano não pode ser usado para obtenção de fim que escape a sua 

pessoalidade, reafirmando-se que o homem deve ser um fim em si mesmo31. O 

segundo desses parâmetros mínimos é a autonomia existencial, segundo a qual cada 

pessoa deve ter o direito de formular suas escolhas essenciais em torno da vida e agir 

conforme estas, desde que não impliquem em práticas ilícitas ou não prejudiquem, de 

forma indevida, direito de terceiros. Tal dimensão garante a liberdade no existir, de 

forma a conferir legitimidade para todos os tipos de projetos de vida, compreensões 

individuais de vida digna em meio à sociedade plural que se vive.  

Outro parâmetro de compreensão da dignidade humana é o mínimo existencial, 

derivado do direito social, o qual se revela na garantia de condições materiais 

suficientes para a vida, compreendendo os pressupostos necessários para o exercício 

de uma vida digna, que seria, num segundo plano, condição para o exercício das 

liberdades privadas, tal qual a autonomia existencial, e pública, entendida nos direitos 

políticos.  

Por fim, a última dimensão do princípio da dignidade humana seria o direito ao 

reconhecimento, concebendo-se que as injustiças não ocorrem somente na 

distribuição dos bens jurídicos, mas também no reconhecimento destes. Nesse 

aspecto, a repercussão do agir de outra pessoa no projeto de vida individual e pessoal 

do homem pode diminuir-lhe a dignidade.  

O autor Axel Honneth salienta que os padrões de reconhecimento intersubjetivo 

ocorrem em três fases. Numa primeira, denominada de relações primárias, na qual há 

 
31 Em 2006 o Tribunal Constitucional alemão vetou lei promulgada pelo parlamento que autorizava o 
abate de aeronaves ou meios de transporte equivalentes que, tal qual observados no 11 de setembro, 
no ataque às torres gêmeas do World Trade Center, seriam capazes de matar um sem número de 
inocentes. Porém, segundo a concepção do Tribunal, a morte de passageiros por meio de órgãos 
estatais seria inconstitucional. O dever do Estado de proteger a vida das potenciais vítimas de um 
ataque terrorista não pode vir antes do dever de respeitar a dignidade dos passageiros. (...) O eco do 
imperativo categórico de Kant é evidente nessas palavras do Tribunal. O respeito à dignidade humana 
de cada pessoa proíbe o Estado de dispor de qualquer indivíduo apenas como meio para outro fim, 
mesmo se for para salvar a vida de muitas outras pessoas. 
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o reconhecimento relacionado ao amor e à amizade. Uma segunda dimensão 

relaciona-se com o reconhecimento com o direito, sendo etapa fundamental para 

afirmação da visibilidade de uma dimensão da cidadania. E a última dimensão, 

denominada de comunidade valorativa, é compreendida como o processo de 

autocompreensão cultural que determina os meios que orientam o respeito social das 

pessoas.  

Nesse sentido, a dignidade é atingida nas relações intersubjetivas e 

compreendida na comunhão das pessoas, fazendo-se necessário observar que a 

dignidade humana não é um conceito desvinculado do coletivo, o qual lhe confere 

concretude, mas também significação.  

 

2.3 Considerações inerentes à dignidade humana no cenário constitucional 

brasileiro 

 

No âmbito do cenário constitucional brasileiro, a dignidade humana foi 

introduzida através da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 

de julho de 1934, a qual notadamente, em seu artigo 115, disciplinava que a ordem 

econômica e social deveria considerar as necessidades do indivíduo para uma 

existência digna.  

A introdução da dignidade humana, enquanto princípio, no processo 

constituinte de 1934, se deve à influência alemã da Constituição de Weimar de 1919, 

uma das primeiras a salientarem a dignidade enquanto valor essencial no plano 

interno de uma nação.   

Por sua vez, a CRFB/88 elevou a dignidade humana a princípio fundamental e 

estruturante do Estado Democrático de Direito, seguindo o modelo da Lei 

Fundamental da Alemanha de 1949. 

Assim, prevista na terceira alínea do artigo 1º da CRFB/88, possui grau de 

hierarquia superior em relação aos direitos e garantias fundamentais. Essa opção 

legislativa revela a forte carga dogmática confiada ao princípio, fazendo com que os 

demais direitos e garantias constitucionais devam guardar relação com os princípios 

bases da República Brasileira, dentre eles a dignidade.  

Todavia, a dignidade humana também está presente no título da ordem 

econômica, visando buscar garantia à existência digna, assim como na ordem social, 

instituindo o planejamento familiar sob a base da dignidade da pessoa humana e da 
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paternidade responsável, previsto igualmente para assegurar à criança e ao 

adolescente a dignidade, havendo ainda a previsão da proteção às pessoas idosas 

da sua inclusão na comunidade defendendo-lhe a dignidade (BRASIL, 1988).  

Relevante abordagem assume o status jurídico-normativo da dignidade 

humana na ordem constitucional brasileira.  

Nesse aspecto, Miguel Reale afirma a dignidade humana como valor-fonte, 

posição que foi adotada pelo STF porquanto que tal princípio guia o ordenamento 

constitucional brasileiro traduzindo um dos fundamentos da república democrática 

brasileira32. 

É nesse contexto que, no plano nacional, a CRFB/88 estabelece tanto a 

dignidade da pessoa humana quanto a cidadania enquanto fundamentos do Estado 

Democrático de Direito brasileiro, ordenando a estruturação de proteção no 

ordenamento jurídico brasileiro dos direitos fundamentais, assim como dos direitos 

humanos, tomando por base esses dois fundamentos.    

 Enaltecendo a dignidade humana no universo jurídico doméstico do Brasil, o 

constitucionalista Silva assevera que, partindo do ideal de fundamento, conclui-se que 

seja valor supremo, valor fundante dos pilares da estrutura jurídica, social, econômica 

e política do Brasil, de forma que, não ficando restrito à ordem jurídica, o valor 

supremo decorre da sua necessária observância na vida nacional.   

No que pesa o importante arremate de Sarlet acerca da correlação entre 

fundamento da CRFB/88, pessoa humana e finalidades das atividades estatais, a 

eleição da dignidade humana, como fundamento do Estado brasileiro, reconhece a 

existência do Estado em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o homem 

é a finalidade basilar, e não meio da atividade estatal.  

Por sua vez, Pinsky introduz a importância da cidadania, outro fundamento do 

Estado Democrático de Direito, na fruição dos direitos fundamentais e humanos, para 

quem a cidadania demanda fruição do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à 

segurança, à igualdade, ou seja, de todos os direitos civis.  

A conclusão de Silva, para quem a garantia da fruição dos direitos da cidadania, 

redunda na garantia de vida digna, reafirmando o apresentado por Pinsky, o exercício 

da cidadania é garantir os direitos humanos por parte do Estado, e cumprir, esse 

 
32 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 
Marinoni e Daniel Mitidiero. 8ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 378 
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mesmo Estado, seus deveres e obrigações, pois somente com a obtenção da plena 

cidadania seria possível atingir-se uma vida digna.   

Pode-se notar o realce dado pelo autor à necessidade de garantia da fruição 

do direito à liberdade, porquanto relacionado aos direitos às liberdades civis e 

políticas. 

Todavia, é no aspecto jurídico que reside relevante problemática em discussão.   

Questionamento pertinente acerca do princípio da dignidade humana gira em 

torno da sua natureza: princípio ou regra? Em verdade, poderia ser enquadrado até 

mesmo como direito fundamental, como pode ser observado em outros Estados que 

também adotaram o princípio da dignidade humana.  

Todavia, no Brasil, a opção do constituinte ficou clara ao acolhê-la no primeiro 

título da CRFB/88, evidenciando a sua inclusão no universo jurídico brasileiro 

enquanto princípio jurídico-constitucional fundamental.  

No entanto, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana assume a 

condição de norma de direito fundamental, mesmo fazendo-se imperioso ressaltar a 

sua relação de valor-fonte, já mencionada, para os demais direitos fundamentais.  

Sarlet chama a atenção para o fato de que, embora não possa afirmar a 

existência de um direito fundamental à dignidade, este é capaz de gerar direitos e 

deveres, ainda que não expressamente positivados33. 

Ainda convém salientar que, por constar no primeiro título da CRFB/88, e não 

no seu preâmbulo, sua aplicabilidade e eficácia são alçadas a valor de conteúdo ético 

e moral, gozando de status de norma constitucional, formal e material, alcançando a 

condição de valor jurídico fundamental da sociedade34. 

Embora a dignidade tenha sido reconhecida como fundamento da República 

Federativa do Brasil, o fato é que encontra resistência no reconhecimento de 

superprincípio de aplicabilidade aumentada. Nesse sentido, o constitucionalista 

Bernardo Gonçalves Fernandes35 adverte que, embora a teoria constitucional 

majoritária erija o princípio da dignidade humana à condição de meta-princípio, os 

críticos sustentam que, em face da superioridade valorativa da dignidade humana 

 
33 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 
Marinoni e Daniel Mitidiero. 8ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 378. 
34 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 
Marinoni e Daniel Mitidiero. 8ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 378. 
35 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2017. 
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frente aos demais princípios e direitos fundamentais que sempre se diminuiriam em 

favor daquele, é compreendida, para uns, como regra da dignidade humana, para 

outros, como axioma constitucional36.  

Faz-se pertinente realçar o pensamento de Barroso, segundo o qual a utilização 

da dignidade humana se deu como forma de argumento de autoridade com a 

finalidade de enaltecer outro fundamento constitucional, sendo usada até mesmo 

como argumento retórico, conforme, aliás, já foi salientado anteriormente37.  

Ainda, o mencionado autor enfatiza que a principal verificação da dignidade 

humana em solo brasileiro é na seara penal. Assim, questões citadas pelo autor como 

não autoincriminação, presunção de inocência, ampla defesa e excesso de prazo em 

prisão preventiva, dentre outros, utilizam em seu plano de fundo a dignidade 

humana.38 Com efeito, destaca-se, no âmbito desta construção, as decisões no 

tocante ao reconhecimento das uniões homoafetivas, as pesquisas com células-

tronco embrionárias e a interrupção da gestação de fetos anencefálicos.   

 

2.4 Considerações inerentes à dignidade humana no âmbito estrangeiro e 

internacional  

 

Comprometidos com o direito fundamental à dignidade humana, os Estados 

promoveram sua proteção por meio das Constituições Federais.   

A primeira constituição a tratar sobre a dignidade humana foi a Constituição 

dos Estados Unidos Mexicanos de 1917, primeira constituição a atribuir aos direitos 

trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, paralela à já citada Constituição 

alemã da República de Weimar de 1919.  

Barroso chama a atenção para a presença do fato de que o termo dignidade 

esteve presente em Cartas Constitucionais não democráticas, tais como o esboço de 

 
36 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 407-408. 
37 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão provisória 
para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010. Disponível em: 
<https://luisrobertobarroso.com.br/publicacoes/>. Acesso em: 06 de set. de 2020. p. 30. 
38 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão provisória 
para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010. Disponível em: 
<https://luisrobertobarroso.com.br/publicacoes/>. Acesso em: 06 de set. de 2020. p. 31. 
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constituição de Marechal Petain de 1940, na França, e da Lei Constitucional imposta 

por Francisco Franco, em 194539.   

Importante virada da abordagem constitucional da dignidade humana ocorreu 

somente após a descoberta dos campos de concentração nazistas, conhecida à 

miúde após o fim da Segunda Guerra Mundial, oportunidade em que a comunidade 

internacional se preocupou em reconhecer um valor natural e comum a todo ser 

humano que impingisse crédito internacional como condição mínima de existência que 

deveria ser observada por toda a comunidade mundial, tanto no âmbito doméstico 

quanto nas relações internacionais.  

Observa-se, aqui, que a CRFB/88, como consequência do processo histórico 

de recondução da democracia brasileira, estatizou valores internacionais, como 

direitos fundamentais e sociais, agora elevados à proteção constitucional, sob a 

necessidade brasileira. 

O princípio da dignidade humana está presente na maioria dos Estados 

democráticos ao longo do mundo, notadamente, nas que foram editadas ou alteradas 

após as sequelas da Segunda Guerra Mundial.  

Porém, o país referência da ressignificação do termo no mundo é a Alemanha, 

tendo sua Lei Fundamental estabelecido que a dignidade humana é inviolável, 

garantindo o direito ao livre desenvolvimento da personalidade.  

De acordo com o Barroso, o Tribunal Constitucional Federal alemão influenciou 

todo o mundo, tanto no tocante a julgamentos quanto a produções literárias com a 

produção de jurisprudências que situam a dignidade no topo do sistema constitucional, 

que, refletindo um valor absoluto, gera a necessidade de interpretação conforme a 

dignidade40.  

 Ainda de acordo com o artigo citado, o tribunal constitucional alemão tem 

atuado em decisões que versam sobre a privacidade e seu alcance de proteção 

estatal, na proibição da negação do Holocausto e sobre a inconstitucionalidade da 

descriminalização do aborto41.  

 
39 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. p. 20 
40 BARROSO, Luís Roberto. “Aqui, lá e em todo lugar”: A dignidade humana no direito 
contemporâneo e no discurso transnacional. Revista dos Tribunais, ano 101 – vol. 919 – maio de 
2012, p. 127-196. 
41 BARROSO, Luís Roberto. “Aqui, lá e em todo lugar”: A dignidade humana no direito 
contemporâneo e no discurso transnacional. Revista dos Tribunais, ano 101 – vol. 919 – maio de 
2012, p. 127-196. 
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A experiência francesa no reconhecimento da dignidade humana como 

conceito fundante fundamental e normativo somente ocorreu em 1994, quando o 

Conselho Constitucional, ao unir passagens do Preâmbulo da Constituição de 1946, 

instituiu a dignidade como princípio de status constitucional.42  

Barroso informa que a utilização da dignidade nos julgados na França é 

observada desde o direito à moradia digna até a declaração de constitucionalidade do 

abortamento até as 12 primeiras semanas de gravidez, havendo decisões do 

Conselho Constitucional reconhecendo a constitucionalidade da lei que proíbe o uso 

em público de véus que cubram totalmente o rosto e que proíbe o casamento de 

pessoas do mesmo sexo.  

Com efeito, o respeito ao valor prevalente da dignidade humana está 

fortemente presente no âmbito internacional. Dessa forma, todos os Tribunais 

Constitucionais ou Cortes Superiores possuem precedentes nesse sentido, a exemplo 

de Portugal, Espanha, Polônia, Hungria, Argentina e México, assim como Colômbia, 

Canadá e Estados Unidos, os quais retornarão ao presente estudo na discussão 

envolvendo o momento atual da proteção da vida, respeitando a dignidade humana 

como superprincípio.  

Impende destacar a compreensão da doutrina alemã contemporânea da 

distinção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais são 

direitos que, baseados na Constituição, representam a base ética do sistema jurídico 

nacional, ainda que não possam ser reconhecidos na comunidade internacional como 

exigências indispensáveis de preservação da dignidade humana. Por sua vez, a 

condição de existência dos direitos humanos não acompanha a necessária inclusão 

no plano doméstico dos Estados, sendo oponível até mesmo contra a ordem jurídica 

interna43.  

Embora não se possa afirmar que todos os países adotam a dignidade humana 

com o mesmo conteúdo ou grau de interpretação, a importância da dignidade humana 

impõe respeito por todos os entes, prevalecendo, em sua grande maioria, o direito à 

autodeterminação dos povos.  

 
42 BARROSO, Luís Roberto. “Aqui, lá e em todo lugar”: A dignidade humana no direito 
contemporâneo e no discurso transnacional. Revista dos Tribunais, ano 101 – vol. 919 – maio de 
2012, p. 127-196. 
43 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. p. 156. 



38 
 

Para o autor Luño, direitos fundamentais são positivados num ordenamento 

jurídico, costumeiramente com nível constitucional, mas que recebem tutela de 

proteção aumentada. Demandam um sentido específico e preciso, a fim de promover 

a defesa de direitos reconhecidos e garantidos num universo jurídico necessariamente 

democrático44. 

Faz-se pertinente apresentar a diferenciação aceita atualmente entre direitos 

fundamentais e direitos humanos, trazendo a compreensão do mesmo autor acerca 

destes. Conforme expressa, os direitos humanos representam conceituação ampliada 

e mais abrangente, posto que são direitos reconhecidos tanto no plano interno dos 

ordenamentos jurídicos domésticos quanto nas declarações e tratados internacionais 

que versem sobre direitos humanos, garantindo exigências básicas de proteção do 

homem, relacionadas à liberdade, à igualdade, à solidariedade e à dignidade, que 

ainda não foram tuteladas nas Cartas Constitucionais dos países, ou em documentos 

equivalentes.45 

A inserção do necessário respeito à dignidade foi incluída nos preâmbulos ou 

textos de declarações e tratados internacionais, tais como a Carta da Organização 

das Nações Unidas (ONU) de 1945, na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

de 1948, na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1978, na Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres de 

1979, na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos de 1981, na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000 e na Carta Árabe de Direitos 

Humanos de 200446.  

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

expressa em seu preâmbulo que a dignidade deve ser reconhecida como valor comum 

a todos os membros da família humana, garantindo direitos iguais e inalienáveis como 

fundamentação da liberdade, da justiça e da paz no mundo.  

A Corte Europeia de Justiça (CEJ), sediada em Luxemburgo, e a Corte 

Europeia de Direitos Humanos (CEDH), sediada em Estrasburgo, utilizam nos seus 

julgados a dignidade humana como valor prevalente.  

 
44 PÉREZ LUÑO, António Enrique. Los derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 1998. p.46-47. 
45 Ibid., p.46-47. 
46 Muitos foram os tratados internacionais ou convenções, seguem os mais relevantes: Convenção 
Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, a Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 1984, a Convenção de Direitos da Criança 
de 1989. 
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A título de exemplo, a CEJ negou, calcado na dignidade humana, que o corpo 

humano, ou partes dele, fosse patenteável, ou mesmo que presunção de inocência e 

proteção ao sigilo profissional exigem respeito a reputação e à dignidade. 

O CEDH, julgando o leading case Tyrer, considerou que violava o artigo 3º da 

Convenção Europeia sobre Direitos Humanos a decisão proferida por um Tribunal da 

Infância do Reino Unido, entendendo que violava a dignidade da pessoa e integridade 

física o castigo corporal de três açoites com vara, uma vez que tal decisão coisificava 

o jovem.  

Outro julgado relacionado à dignidade humana no CEDH diz respeito à rejeição 

da imunidade conjugal numa acusação de estupro, no julgamento de condições de 

vida em detenções degradantes, bem como outra decisão do Reino Unido que 

impediu a alteração de sexo de um transexual47.  

Demonstrando, no caso prático, o grau de compreensão conceitual divergente 

da dignidade, pertinente se faz considerar elementos internos dos Estados.  

Em solo americano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) vem 

utilizando a dignidade humana em seus julgados, tal como ocorreu no julgamento da 

violência psicológica, sexual e física contra detentos de uma prisão peruana, a qual 

resultou em desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais.  

Através da análise dos julgados da CIDH, verifica-se que a dignidade da pessoa 

também é considerada na busca da reparação dos danos sofridos pela vítima, 

impondo ao Estado a condição de buscar restabelecer a dignidade e autoestima da 

vítima.  

Mencionando outro caso que ganhou relevância em âmbito internacional, no 

leading case Crianças de Rua vs Guatemala, a CIDH reconheceu a obrigação do 

Estado em garantir não somente o direito à vida, mas a uma vida digna, entendendo 

que o Estado deveria garantir o acesso às condições mínimas que garantam uma 

existência digna48.  

É nesse sentido que a discussão acerca do direito à vida em âmbito 

internacional voltará à discussão nos próximos capítulos. 

 

 
47 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 
a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 
48 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. 
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3 O DIREITO À VIDA 

 

A vida, bem maior de todo ser vivo, mereceu maior destaque ao longo da 

história da humanidade. Assim, para a correta compreensão do direito à vida, deve-

se considerar a sociedade em que está inserido, nunca se esquecendo do passado,49 

tendo em vista que a compreensão de um direito, não exclusivamente à vida, sempre 

parte da evolução e do desenvolvimento no decurso dos séculos até o estado atual.50 

A historicidade do direito à vida também é a história da limitação do poder.51 

Até a consagração do direito à vida nas primeiras constituições, pode-se afirmar 

que houve uma fase pré-histórica — até o século XVI —, uma fase intermediária — 

período de elaboração da doutrina jusnaturalista e da afirmação dos direitos naturais 

do homem até a fase da constitucionalização — iniciada em 1776, com as declarações 

de direitos dos novos Estados americanos52.  

Contudo, para fins de discussão, o presente capítulo será subdividido em três 

períodos: pré-constitucionalismo, constitucionalismo e contemporaneidade, haja vista 

que o direito à vida, embora seja um direito humano, possui desdobramentos atuais, 

notadamente no período do segundo pós-guerra, que merecem destaque. 

O estudo do direito à vida, dividido através do marco do movimento 

constitucionalista, se baseia na criação do Estado de Direito, tendo vencido a 

arbitrariedade dos Estados absolutistas e consagrado, pela primeira vez, as 

liberdades públicas: igualdade, liberdade e fraternidade, em textos constitucionais e 

limitados à atuação do Estado.  

Por esse prisma, o reconhecimento do direito à vida se valeu da concepção 

contratualista proposta por Locke, para o seu reconhecimento em documentos formais 

dotados de coercitividade e indisponibilidade, que garantam a vida aos cidadãos, 

 
49 PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal: parte geral. Volume I. 2 ed. ver., atual. e reform. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
50 GILISSEN, J. Introdução histórica ao Direito, p. 13. Apud PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito 
penal: parte geral. Volume I. 2 ed. ver., atual. e reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2017. 
51 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2018. p. 36. 
52 Cf. K., Stern, Staatsrecht III/1, p. 56 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. 
rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 37. 
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fundando-se, assim, numa autovinculação dos governados e no reconhecimento de 

direitos de liberdade dos indivíduos como limites claros ao poder estatal.53 

Ademais, será feita uma abordagem conceitual do direito à vida, face à 

necessidade da compreensão do que se denomina vida, bem como sobre as formas 

de extinção não naturais desta: homicídio, suicídio, suicídio assistido e eutanásia. 

 

 

3.1 O direito à vida no pré-movimento constitucionalista 

 

A vida humana, mesmo não instituída como direito de todos, de forma 

igualitária, sempre teve atenção ao longo da história.  

Por esse ângulo, tem-se que valores como dignidade humana, liberdade e 

igualdade tiveram suas origens na filosofia clássica, em especial na greco-romana. 

Contudo, foi a partir do pensamento cristão que surgiu a preocupação com a vida. 

Registre-se que o modelo político da democracia ateniense, unido com a ideia do 

antigo testamento de que o ser humano era o ponto central da criação divina, edificou 

as teses de unidade da humanidade e da igualdade de todos os homens perante 

Deus54. 

É pertinente salientar que a origem da proteção da vida se confunde com o 

reconhecimento da dignidade, correspondente às agraciadas pessoas de 

determinados estamentos sociais — dotados de distinção — ou detentores de cargos. 

É possível afirmar que, mesmo na antiguidade clássica, notadamente, no código de 

Hamurabi, Manu, ou mesmo na Lei das XII Tábuas, houve cuidado com a dignidade 

reconhecida na proteção da vida dessas pessoas55.  

Por exemplo, pode-se citar a Lei das XII Tábuas, que, na primitiva organização 

jurídica da Roma monárquica, era utilizada pelo Direito Romano com acentuado poder 

do pater famílias, o qual detinha, dentre outros direitos, o de ius vitae ac necis. 

 
53 LAFER, Celso. A reconstrução histórica dos direitos humanos, p. 122-123 apud SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 40. 
54 PÉREZ LUÑO, António Enrique. Los derechos fundamentales, p. 109, apud SARLET, Ingo Wolfgang. 
A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
55 SÁ, Maria de Fátima Freire; MOUREIRA, Diogo Luna. Autonomia para morrer: Eutanásia, 
suicídio assistido, diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. 2 ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2015.   
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Em sintonia com o exposto, interessante se faz notar que a Lei das XII Tábuas 

trazia expressa a permissão do direito de o pai matar o filho que nascia disforme (sem 

a forma humana) ou mesmo a disposição do direito de dispor da vida (direito de vida 

e de morte) dos filhos nascidos de casamento ilegítimo. Evidenciava-se, assim, que a 

semente da ideia da proteção à vida ainda estava longe de ser uma obrigação de 

abstenção de condutas voltadas à ocisão. 

No entanto, a Lei das XII Tábuas inaugurou o período legislativo com limitação 

da vingança privada, pelo talião e pela composição, relevante prelúdio para a evolução 

do direito à vida, posto que se tinha a limitação da punição56.  

Inobstante isso, é falsa a ideia de que o pai detinha poder absoluto sobre a vida 

da mulher e dos filhos, fazendo-se mister entender que o mesmo assumia na sua 

família a função de juiz, costumeiramente reservada somente para o pater families, 

restando-lhes a obrigação de julgar e executar a sentença dos integrantes da sua 

família57. 

Importante resgatar que, nesse período, a sociedade era pautada no sistema 

Patrilinear, base do Direito Romano e centralizada na linhagem do pai, que era o chefe 

da família, detentor do pater families, exercendo a autoridade58.  

Contudo, interessante se faz notar que a pena de morte era prevista pela prática 

dos mais diversos crimes. Assim, o preso em flagrante por furto noturno, falso 

testemunho ou mesmo homicídio tinha o mesmo fim, embora em alguns casos, no 

último, por exemplo, a morte fosse aplicada com o adicional de torturas.  

Fica claro que a divisão de classes na estrutura social romana não reconhecia 

a proteção à vida de forma igualitária. O tratamento desigual para com a vida, sob a 

ótica da separação de classes, revela que havia mera tolerância do direito à vida de 

alguns poucos, ao passo que aqueles detentores da dignitas possuíam realmente o 

direito à vida. A sociedade, formada por indivíduos com diversos níveis de proteção, 

evidenciava que a vida humana possuía valor decorrente da utilidade do indivíduo, 

como um bem social comum à sociedade.  

 
56  MEIRA, Silvio Augusto de Barros. A Lei das XII Tábuas. Fonte do Direito Público e Privado. Rio de 
Janeiro: Forense, 1961. p. 29 e ss.; MOMMSEN, T. Derecho Penal Romano, p. 89; Carrillo de Albornoz, 
A. O. De los delitos y las sanciones em la ley XII Tablas, p. 23 e ss.  
57 FUSTEL DE COULANGES, Numa Denys. A Cidade Antiga. EDAMERIS: São Paulo, 1961.p. 118-
119 apud PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal: parte geral. Volume I. 2 ed. ver., atual. e 
reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
58 Venoza ,1993, p. 44 



43 
 

Assim é que, na sociedade romana, a ocisão era conduta proibida e, portanto, 

ocasionava punição estatal, sem que, contudo, revele-se proteção à vida, uma vez 

que, nesses períodos, não havia proteção à vida como valor essencial do indivíduo. 

Por outro enfoque, a Lex Valeria (509 a.C.), ao instituir a confirmação popular 

nos vereditos de morte, garantia ao cidadão romano mais um direito relacionado à 

vida, configurando um marco em defesa desta, leia-se, do cidadão romano, agindo 

como uma espécie de recurso que gerava a abstenção do Estado na aplicação da 

pena de morte. 

Com a ascensão da vitória do povo germânico, não existia um direito à vida, 

uma vez que vigorava a vingança de sangue entre os povos bárbaros, visigodos, 

ostrogodos, álamos, vândalos, burgúndios. Somente em etapas mais avançadas da 

sociedade, quando houve o fortalecimento do poder estatal, a vingança de sangue foi 

gradativamente substituída pela composição voluntária, depois obrigatória, que seria 

mais na frente importante para o reconhecimento do direito à vida59.  

Vale destacar importante virada na proteção à vida promovida pelo 

Cristianismo, sendo certo afirmar-se que tanto o Direito romano quanto o germânico 

foram influenciados pela adesão ao Cristianismo.  

O Direito canônico, mesmo não estabelecendo um direito à vida, contribuiu para 

a humanização das penas. A grande importância se deve ao rompimento com o ideal 

de Estado absoluto60, dividindo o sentimento de pertencimento que antes era 

exclusivo do Estado com a figura divina.61 A vida do homem passava, então, a 

pertencer ao Estado e a Deus, cuja dualidade refletia no tratamento dispensado ao 

homem, que, pertencendo a Deus, somente por permissão Deste poderia ter a vida 

extinta.  

Diversamente do que a ideia originalmente poderia remeter, interessante se faz 

notar que a punição à morte foi francamente utilizada no direito canônico como 

postulado a harmonizar interesses sociais e individuais, como a santa inquisição, por 

exemplo62. 

 
59 PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal: parte geral. Volume I. 2 ed. ver., atual. e reform. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 31 e ss.  
60 Rouche, M. op. cit. p.338-341 apud PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal: parte geral. 
Volume I. 2 ed. ver., atual. e reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017..   
61 LOPES, Antônio Carlos. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos / 
Antônio Carlos Lopes, Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro. 3. ed. Atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. p. 84. 
62 PESSAGNO, R.; BERNARDI, H. p. 69 apud PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal: parte 
geral. Volume I. 2 ed. ver., atual. e reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.  
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Ainda por esse ângulo, mesmo os tribunais eclesiásticos não aplicando a pena 

de morte (ecclesia abhorret a sanguine), entregavam os condenados às cortes laicas 

para a sua execução63.  

Realça-se o registro de que, entre os séculos XIII e XVIII, o direito ainda era um 

privilégio de poucos, se prestando para legitimar as desigualdades64, permitindo que 

condenações impostas pelo Estado legitimadas pela justiça real, justiça da Igreja, 

justiça senhorial e justiças municipais65 executassem tanto a santa inquisição como o 

enterro de pessoa viva, garrote ou pena de fogo, sendo registrados ainda 

esquartejamento, decapitação e enforcamento66 como formas de pena de morte 

atribuídas ao Estado, ressaltando-se que a pena de morte era amplamente praticada. 

Vale destacar que é da filosofia jusnaturalista cristã, a concepção do homem 

como ser absoluto, porém diretamente vassalo dos desígnios de Deus.  

Todavia, pode-se afirmar que a condição do ser humano como ser individual e 

único na relação com Deus teve grande importância para a discussão acerca da 

dignidade, mas pouca relevância na proteção da vida.  

Ainda no período compreendido como pré-constitucionalista, deve-se registrar 

a importância de diplomas legais que, embora não dotados de coercitividade ou 

mesmo generalidade dos titulares dos direitos fundamentais, tiveram, a seu tempo, a 

força de limitar a atuação do Estado, sendo, portanto, importantes marcos na 

construção do direito à vida.  

Nesse sentido, o principal documento da Idade Média, referido por todos os 

estudiosos dos direitos humanos, foi a Magna Carta Libertatum de 1215. Mesmo com 

a limitação do alcance dos direitos restringidos aos nobres ingleses, esse documento 

serviu como ponto de referência para direitos e liberdades civis clássicos básicos67.  

Como se verifica, os privilégios consagrados a estamentos sociais foram 

declarados como obrigações concretas, configurando limitação do agir absoluto do 

 
63 Ibid., p. 148.  
64 TOMAS Y VALENTE, F. Manual de historia del Derecho español, p. 97 – 109; Cuello Calón, E. 
Op. Cit. p. 119 -120; Batista, N. Op. Cit. p. 61 e ss. apud PRADO, p. 156.  
65 PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal: parte geral. Volume I. 2 ed. ver., atual. e reform. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.p. 156. 
66 Ibid., p. 157. 
67 PÉREZ LUÑO, António Enrique. Los derechos fundamentales. p. 34 apud SARLET, Ingo Wolfgang. 
A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 41. 
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Estado68. Assim, ainda que não diretamente relacionado com o direito à vida, o 

reconhecimento dessas obrigações fez-se importante para a forma de limitar a 

atuação do Estado, pois, mesmo sem o reconhecimento de um direito a todos 

consagrado, a importância da Magna Carta, assim como outros documentos da época 

que tiveram o mesmo valor, influenciou o desenvolvimento dos direitos fundamentais 

nas Constituições, e parcela da doutrina vislumbra nesse documento a origem do 

direito à liberdade de locomoção, pressuposto necessário para o exercício das demais 

liberdades, dentre elas a liberdade de culto e de religião, direitos que mais à frente 

serviriam como fundamento filosófico para o direito à vida69. 

Por sua vez, tem-se a reforma protestante como outro marco importante para 

o presente momento, ainda que não diretamente relacionada à vida70. Isso porque 

promoveu a passagem do direito natural para o domínio leigo, circunstância que, em 

conjunto com a individualização dos privilégios estamentais, permitiu a geração das 

garantias dos direitos fundamentais71. 

Por fim, os últimos documentos valiosos da fase denominada pré-

constitucionalta são os documentos Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act 

(1679), Bill of Rights (1689), Establishment Act (1701) e as declarações de direitos 

ocorridas na Inglaterra no século XVII.  

Nesses documentos, verifica-se a progressiva limitação do poder monárquico, 

e consequente afirmação do Parlamento72, sendo declarados direitos e liberdades aos 

cidadãos ingleses, tais como direito de petição, habeas corpus e liberdade de 

expressão (ainda que limitada)73.    

 
68 J. C. Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais, p. 25 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 41. 
69 M. Kriele. p. 205 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria 
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2018. p. 41-42. 
70 Truyol y Serra, Los Derechos Fundamentales, p. 14-5 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos 
direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 42. 
71 H. P. Schneider, p. 9 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 42. 
72 H. P. Schneider, p. 10 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 42. 
73 J. C. Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais, p. 26 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 42. 
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Nesse contexto, as declarações inglesas do século XVII revelaram 

transformação dos privilégios estamentais e corporativos para liberdades públicas 

genéricas no plano do direito público, ampliando tanto o conteúdo quanto a extensão 

da titularidade das liberdades reconhecidas, agora, para todos os cidadãos ingleses74.  

Por outro lado, em razão de não vincular o Parlamento, que, em tese, poderia 

diminuir tanto o conteúdo quanto a extensão dos direitos, os documentos ingleses não 

podem ser considerados como o marco do nascimento dos direitos fundamentais75.  

Nesse sentido, importante o contributo de Lord Edward Coke (1552-1634), que 

sustentou a existência da fundamental rights dos cidadãos ingleses, considerado o 

inspirador da clássica tríade, vida, liberdade e propriedade76. 

Por outro prisma, foi a partir do século XVI, com mais força nos dois séculos 

seguintes, que, se valendo das teorias contratualistas, a doutrina jusnaturalista 

chegou ao seu apogeu. O processo de secularização, iniciado com a reforma 

protestante, atinge seu ápice no Iluminismo. Assim é que, sob o enfoque do direito à 

personalidade, o jusfilósofo alemão Hugo Donellus (1589) lecionava a necessidade 

de se garantir o direito à vida, à integridade corporal e à imagem. Por sua vez, o 

também alemão Johannes Althusius (1603) defendia o direito de resistência do 

homem77. Destaque-se, porém, que coube a Locke a defesa dos direitos à vida, 

liberdade e à propriedade como finalidade da sociedade civil78. 

Isso porque foi John Locke (1632-1704), mesmo limitando a titularidade desses 

direitos aos proprietários, o primeiro a reconhecer aos direitos naturais e inalienáveis 

do homem (vida, liberdade, propriedade e resistência) uma eficácia aplicável a todos, 

inclusive ao detentor do poder, baseado, entretanto, no contrato social79. 

 
74 A. E. Perez Luño. Los Derechos Fundamentales, p. 34-5. apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 42-43. 
75 D. Grimm, p. 79-80 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 43. 
76 K. Stein apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2018. p. 39-40. 
77 K, Stein apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2018. p. 39. 
78 A. E. Perez Luño, Los Derechos Fundamentales, p. 31 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. 
79 T. F. Sanjúan, Constitución y Derechos Fundamentales. P. 15 e K. Stern, p. 10 apud SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 40. 
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3.2 O direito à vida no constitucionalismo 

 

Em linhas gerais, conforme previamente delineado, o constitucionalismo foi 

alicerçado por correntes filosóficas do pensamento, em especial, o jusnaturalismo e o 

positivismo jurídico.  

Dessa forma, segundo o jurista paraibano Barreto, o idealismo platônico que 

denominou pela primeira vez os chamados direitos naturais evoluiu, no estoicismo 

grego, para uma razão universal — verdade única em todas as épocas e válida para 

todos os povos —, base ideológica para a sustentação de um direito universal 

decorrente da natureza humana e, por conseguinte, único, imutável e atemporal80.  

Assim é que, durante a Idade Média houve a predominância do jusnaturalismo 

revelado na concepção de que as leis escritas se subordinavam à chamada lei natural, 

ambas limitadas pela lei divina. 

Todavia, o processo de laicização do direito encontrou, na Idade Moderna, o 

crescimento do jusnaturalismo pautado na natureza humana, movimento que ganhou 

força com as teorias contratualistas de Hugo Grócio, Thomas Hobbes, John Locke e 

Jean Jaques Rousseau.  

Dessa forma, a importância da teoria que concebia a criação do Estado como 

um ato consensual entre os indivíduos, através do pacto social, tendo na lei a 

expressão máxima de vontade geral do povo, foi determinante para a Revolução 

Francesa, formulando a base necessária para o estabelecimento do rol mínimo de 

direitos individuais tidos como universais, base inquestionável para a criação do direito 

à vida.  

Ressalta-se o pensamento do jurista Streck, para quem os movimentos 

constitucionais inglês, americano e francês, ao instituir o nascimento do 

Constitucionalismo, foram determinantes para a garantia dos direitos fundamentais81.  

O movimento constitucionalista instituiu o limite da atuação do Estado ao passo 

que, pela primeira vez, de forma escrita, foram discriminados os direitos fundamentais 

agora presentes nas Cartas Constitucionais, fruto do movimento iluminista com forte 

ascendência do jusnaturalismo.  

 
80 BARRETO, Alex Muniz, Curso de Direito Constitucional. 3ª edição, CL EDIJUR, Leme/SP - Edição 
2019. 
81 Streck, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional. 5ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018.  
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É certo, contudo, que as revoluções liberais, fortemente influenciadas pelo 

iluminismo, representam importante base para a proteção da vida, tal como concebida 

atualmente. Acerca dos pensadores que serviram de base, no período chamado 

humanitário, sobressai-se a obra dos Delitos e das Penas, de Marques de Beccaria, 

que representa importante valor histórico por instituir, pelo menos em teoria, um marco 

teórico da abstenção do Estado na prática de penas desproporcionais, ditas 

desumanas, apresentando, pelo menos em ideia, uma primeira limitação do poder 

ilimitado de punir do Estado.  

Por esse prisma, o direito à vida tem sua origem no início do constitucionalismo, 

no plano do direito constitucional positivo, assim como no direito internacional82.  

Inobstante isso, é incontroverso o predomínio da doutrina iluminista francesa, 

em especial Rousseau e Montesquieu, na revolução americana que culminou na 

Constituição Americana de 1787, do princípio democrático e da teoria da separação 

dos poderes83. 

Nesse diapasão, calha salientar que a Constituição Federal dos EUA (1787) foi 

influenciada pelas cartas de direitos inglesas do século XVII, as quais se estenderam 

para as colônias americanas, sendo-lhe incorporadas as características da 

universalidade e supremacia dos direitos naturais, vinculando todos os poderes 

públicos84.  

Assim, pela primeira vez, os direitos naturais eram positivados como direitos 

fundamentais constitucionais, com características emblemáticas de supremacia 

normativa e garantia de justiciabilidade, assim como do controle judicial da 

constitucionalidade85, sobretudo a partir da incorporação da declaração de direitos à 

Constituição de 1791 e sua afirmação de supremacia normativa perante a Suprema 

Corte86.  

 
82 SARLET, Ingo Wolfgang, Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 
Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8ª. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. p. 378 
83 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2018. p. 44. 
84 D. Grimm, p. 80-1 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 43. 
85 D. Grimm, p. 82 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria 
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2018. p. 43. 
86 M. Kriele, p. 207-8 apud apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 43. 
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Ainda nesse contexto, é interessante registrar que a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão não intencionava atingir a condição de uma Constituição, 

tanto que, conforme será descrito, não tinha condições formais para garantir os 

direitos nela constantes, tendo sido a partir da sua inclusão nos preâmbulos das 

Constituições de 1791 e 1793, assim como na atual de 1958, que a Declaração passou 

à condição de Carta Constitucional87. 

Com efeito, a declaração de direitos, constante na Declaração Francesa, 

permaneceu por anos à disposição do legislador, uma vez que não vinculava o 

Parlamento, havendo daí uma diferença sensível entre a Constituição americana e a 

Carte de Direitos francesa, sendo que nesta há os fundamentos para uma nova 

Constituição, ao passo em que a Constituição americana radica na independência e 

gera, desde já, uma nova Constituição, e com isso a proteção dos direitos 

fundamentais88. Kriele sintetiza que os EUA são os precursores dos direitos 

fundamentais, ao passo em que a Declaração francesa estatui os Direitos Humanos89.  

Assim, fica desde já subentendida a ideia de que a primeira geração ou 

dimensão dos direitos fundamentais é justamente aquela que marcou o 

reconhecimento de seu status constitucional material ou formal90.  

Contudo, ainda em 1776, o direito à vida, dentre outros relacionados à 

personalidade, foi registrado na Declaração de Direitos da Virgínia, consagrando, 

além do direito à vida, os direitos à liberdade e à propriedade.  

Para o doutrinador Sarlet, a proteção à vida nos moldes preconizados pelos 

direitos humanos e fundamentais foi pela primeira vez registrada na Declaração de 

Direitos da Virgínia de 1776, na qual o art. 1º incluía a vida no rol dos direitos inerentes 

à pessoa humana91. 

 
87 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2018. p. 44. 
88 E. K. M. Carrion, p. 256 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 44. 
89 M. Kriele, p. 190-1 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 44.. 
90 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2018. p. 37. 
91 SARLET, Ingo Wolfgang, Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 
Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8ª. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. p. 569 
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Na realidade, a Quinta Emenda, de 1791, introduziu na Carta Constitucional 

norte-americana o direito à vida pela primeira vez no mundo, no âmbito da história das 

constituições, contudo, conforme se observa no seu texto, ainda permitindo a pena de 

morte, porém com a ressalva necessária da observância do devido processo legal.  

Reitera-se aqui que o direito à vida assumiu o status de direito fundamental na 

ordem jurídico-constitucional dos Estados Unidos da América mediante a aprovação 

da Quinta Emenda, de 1791, instituindo, pela primeira vez, o direito à vida como direito 

fundamental da pessoa humana na história constitucional, com o seguinte texto: 

“nenhuma pessoa (...) será desprovida de sua vida, liberdade ou propriedade sem o 

devido processo legal”. 

Todavia, já no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a tônica da 

discussão é desviada para o dever do Estado em garantir novas exigências da 

coletividade, ao lado dos direitos individuais e dos direitos políticos (estes últimos 

afirmados nas democracias liberais), quando surgem os direitos sociais, aparecendo 

como mecanismo de realização dos direitos individuais de toda a população. Como 

fruto dessa mudança, surgem as Constituições do México (1917) e de Weimar (1919).  

Merece registro o realce do autor José Alfredo de Oliveira Baracho, segundo o 

qual os princípios que nortearam a Constituição de Weimar garantiam uma existência 

digna92.   

Inobstante o direito à vida ter sido alçado à proteção constitucional em diversas 

constituições ao longo do globo, isso não foi impeditivo para o seu descumprimento, 

em especial no período da Segunda Guerra Mundial, no qual a Alemanha Nazista 

promoveu o Holocausto, exterminando minorias étnicas, ponto de partida para a nova 

forma de se conceber os direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida.   

3.3 O direito à vida na contemporaneidade 

 

Conforme exposto nos itens anteriores, o segundo pós-guerra revelou 

atrocidades praticadas em proporções nunca vistas. Todavia, no período denominado 

 
92 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do constitucionalismo. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, ano 23, n. 91, jul./set. 1986, p. 46. 
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‘‘breve século XX’’ por Hobsbawm, esse fato foi determinante para a proteção legal 

da vida, uma vez que foi marcado pelo completo desrespeito à vida humana93.  

Foi após a descoberta dos campos de concentração da Alemanha Nazista que 

a comunidade internacional deu prevalência à dignidade em detrimento da letra fria 

da lei, equivalendo a vida como valor único e essencial, independente de raça, cor, 

etnia ou condição social. 

Buscou-se estabelecer um núcleo fundamental de Direitos Internacionais do 

Homem, quando então surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948, além de outras convenções e pactos, bem como organizações não estatais que 

tiveram por objetivo a divulgação de ideias e educação em direitos humanos.  

Sarlet discorre acerca da intercessão dos valores sobre a vida e a dignidade, 

uma vez que a proteção do direito à vida extravasa como condição dos demais direitos 

e como base para a dignidade humana94. 

Contudo, adverte o autor que é necessário separar os dois valores, mesmo 

havendo forte conexão, sobretudo em temas de especial relevo, como eutanásia, 

suicídio assistido e direito à morte, arrematando que, por serem grandezas distintas, 

a dignidade não exige uma proteção absoluta da vida.  

No Brasil, a proteção à vida acompanhou o movimento internacional, 

notadamente, a partir da Carta das Nações Unidas de 1945, tendo a Constituição 

Federal de 1946, no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais, de forma inédita e 

expressa, estatuído a inviolabilidade do direito à vida (BALEEIRO; SOBRINHO, 2012, 

p. 66 e 81) apud Reckziegel e Coninck (2015, p. 47), previsão que foi seguida na 

Constituição Federal de 1967, ganhando o enquadramento atual e definitivo na 

CRFB/88 com o deslocamento da sessão direitos e garantias fundamentais da parte 

final da Constituição para o início da Magna Carta.  

Nas palavras de Muniz, o Estado deve assumir a posição de garantidor e 

protetor do conjunto desses preceitos. Isso importa não somente na obrigação estatal 

de implementar condições positivas ao exercício dos direitos, mas também a não 

ingerência do poder público na esfera de autodeterminação dos indivíduos. 

 
93 HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. 1941-1991. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. 
94 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. In: SARLET, I. W.; MARINONI, L. G.; 
MITIDIERO, D. (org.). 8ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 574-547. 
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Sarlet lembra que, no âmbito da evolução constitucional brasileira, verifica-se 

que na Constituição de 1824, a exemplo do paradigma da França, à mesma época, 

não havia previsão de um direito à vida, mas apenas de um direito à segurança 

individual, o mesmo ocorrendo com a Constituição Brasileira de 1891. Já na 

Constituição de 1934, embora o direito à vida não tenha sido expressamente 

agasalhado, a pena de morte, salvo em caso de guerra com país estrangeiro e nos 

termos da legislação militar, houvera sido abolida (BRASIL, 1934).  

Também na Constituição de 1937, o direito à vida não foi contemplado, 

ampliando-se, além disso, as hipóteses de aplicação da pena de morte (BRASIL, 

1937).  

Enalteça-se que foi apenas na Constituição de 1946 que o direito à vida 

mereceu reconhecimento e proteção enquanto direito individual, retomando-se a 

técnica da Constituição de 1934, no que diz respeito ao banimento da pena de morte, 

ressalvando sempre os casos de guerra com nação estrangeira. Também nos termos 

da legislação militar, foi mantida a ideia constante da Constituição de 1967, com a 

ressalva de que o texto constitucional se refere ao caso de guerra externa — e não 

de guerra com outro país —, apesar da equivalência das situações, o que, por sua 

vez, foi reproduzido no texto resultante da alteração promovida pela Emenda 

Constitucional nº 01/1969. 

Interessante mencionar que, no plano infraconstitucional, o Código Penal pune 

condutas contrárias à vida, porém há uma situação específica que merece realce, 

quando a dignidade do agente é levada a efeito no crime de abandono de recém-

nascido em caso de concepção difamante. Nesse crime, caso sobrevenha à morte da 

vítima, ou seja, do filho recém-nascido, o agente responderá por uma modalidade 

privilegiada de homicídio, cabendo considerar que a vítima, pela própria natureza, se 

mostra indefesa, e o agente dificilmente não considerará o evento morte como 

possível, não se tratando assim de homicídio culposo, sobretudo porque, sendo o 

agente responsável legal do filho, recém-nascido, seria ele garantidor natural da 

ocorrência do não resultado.  

Contudo, a dignidade do agente é alçada a um ponto em que mesmo atingindo 

outrem, preenchendo com isso o princípio da alteridade, o código reputa como justa 

uma menor punição, sendo prova de que a dignidade do agente foi assim dosada na 

previsão da pena. Se assim o é, tem-se que a vontade do agente que queira tirar a 

própria vida não pode ser considerada quando presente a ofensa à dignidade. 
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Ademais, o Código Penal também abordou acerca de instituto semelhante ao 

estabelecer que o aborto praticado por ter terceiro com o consentimento da gestante 

tem punição diminuída. Assim, havendo o desejo do cidadão de pôr fim à sua vida, 

não haveria espaço para negar-lhe o seu direito, tanto sobre o plano constitucional — 

direito à vida digna, com a compreensão de que esse direito se estende até o último 

sopro de vida — e infraconstitucional, se houvessem normas similares às citadas. 

Observa-se, a exemplo de discussão jurisprudencial acerca do tema, o 

posicionamento do STF no julgamento da ADI nº 3.510, a qual debateu pesquisa com 

células-tronco envolvendo embriões humanos na Lei de Biossegurança sobre a 

utilização de células tronco embrionárias, tendo entendido que os óvulos não gozavam 

da proteção constitucional da inviolabilidade prevista no artigo 5º da Constituição 

Federal. 

 

3.4 Abordagem conceitual do direito à vida 

 

No universo jurídico brasileiro, o direito à vida encontra-se consagrado na 

CRFB/88 na forma da sua inviolabilidade em face de ações do Estado ou particulares. 

Conceitualmente, tem-se assim que o direito à vida é a garantia de não ser morto pelo 

Estado ou particulares. 

Vale lembrar que o estatuído na CRFB/88 já era levantado por Hobbes (1588-

1679) como objeto central do Estado e Locke (1632-1704), para quem a vida era 

direito inato e inalienável do ser humano95.  

No entanto, somente a vida humana detém tal proteção constitucional.96 Vale 

destacar que a vida humana, que começa na concepção e se prolonga até o corpo 

deixar de emitir sinais vitais, merece realce como o bem mais importante de todo o 

ordenamento jurídico, pois dele decorre a viabilidade de gozo dos demais bens 

jurídicos tutelados, tais como liberdade, propriedade, honra, etc97. 

O início dessa garantia ocorre ainda no período gestacional, bem antes do 

nascimento com vida do indivíduo, a partir da concepção, se manifestando como o 

direito a nascer com vida. 

 
95 SARLET, Ingo Wolfgang, Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 
Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8ª. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. 
96 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. São Paulo: Método, 2016. p. 314. 
97 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 
204. 
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É pertinente salientar que o direito à vida se manifesta no direito de todos os 

seres humanos viverem, englobando a existência corporal, que por sua vez abarca a 

existência biológica e fisiológica do homem98.  

Importante distinção é lembrada por Fernandes99 ao afirmar que, embora 

dignidade humana e direito à vida sejam conceitos que possuam ligação, o direito à 

vida não se confunde com aquele.  

Nota-se que, partindo dessa distinção, o direito à vida, prima facie, possui uma 

acepção negativa manifestada no dever de inação do estado, se concretizando no 

direito de permanecer vivo100, contudo, a evolução desse direito alcançou a 

compreensão do direito de permanecer vivo com o mínimo de assistência, razão pela 

qual encontrou no estado constitucional uma compreensão mais ampla, uma acepção 

positiva, passando a configurar dever do Estado assegurar uma existência digna, 

numa junção entre dignidade humana e direito à vida101. 

Conforme já antecipado, de forma geral, o início da proteção material do direito 

à vida tem-se início já na vida uterina, a partir da concepção — surgimento do ovo em 

virtude da fecundação do óvulo pelo espermatozoide — até o início do parto102, sendo 

crime tipificado no artigo 124 do Código Penal o abortamento doloso.  

É de importância conceitual delimitar que a proteção à vida descrita no 

parágrafo anterior, e que guarda relação com o objeto estudado, se limita à concepção 

ocorrida no corpo humano.  Tal observação se faz importante devido aos avanços da 

engenharia genética e a possibilidade da fertilização in vitro, na qual óvulos são 

fecundados fora do corpo humano. Nesse caso, possuem proteção legal distinta 

enquanto não introduzidos no ventre materno. Com a introdução no ventre humano 

de óvulos fertilizados in vitro, o produto da concepção passa a ter um ambiente no 

qual poderá se desenvolver, possibilitando o nascimento com vida, surgindo aquisição 

ao direito à vida.  

Além do mais, o direito à vida reflete diretamente no surgimento dos direitos da 

personalidade. Esses direitos são definidos como prerrogativas mínimas, sem as 

 
98 KLOEPFER apud SARLET, Ingo Wolfgang, Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, 
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8ª. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. p. 573. 
99 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 412. 
100 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. São Paulo: Método, 2016. p. 315. 
101 Martins, Flávio. Curso de direito constitucional / Flávio Martins. --1. ed. -- São Paulo : Editora 
Revistas dos Tribunais, 2017. p. 814 
102 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 
204. 
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quais o cidadão não existiria. Por isso são inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis 

e intransmissíveis103, conteúdo que será retomado no último capítulo, quando será 

discutido o direito à morte.   

 

3.4.1 A necessidade da compreensão do conceito vida 

 

A CRFB/88 não definiu o conceito de vida. Na realidade, as normas 

infraconstitucionais também não exerceram essa exegese. Com efeito, nem mesmo 

resoluções infralegais instituíram quando começa a vida humana.  

Com isso, a problemática envolvendo o início da vida suscitou as mais variadas 

interpretações, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. 

Enfrentando o problema, o autor Fernandes afirma que, no tocante ao início da 

vida, não há consenso científico ou filosófico, apresentando-se três correntes em torno 

do tema. A primeira entende que a vida se inicia no momento da concepção, com o 

aparecimento do ovo em razão da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. A 

segunda corrente afirma ser o início da vida o momento da nidação, quando há a 

fixação do ovo nas paredes do útero. E há ainda uma terceira e quarta correntes, que 

sustentam, respectivamente, que a vida tem início a partir da formação do sistema 

nervoso central e quando o feto tem capacidade de existir independente da mãe, o 

que ocorreria em termos da vigésima terceira semana de gestação104.  

Destaca-se que, sob o ponto de vista biológico, entende-se que vida é a 

qualidade do organismo detentor de funções contínuas necessárias à sua existência, 

metabolizando, reagindo a estímulos do ambiente e possuindo capacidade de se 

reproduzir105.  

Cumpre ressaltar assim que o ser vivo, biologicamente, é aquele que reúne 

condições de sobreviver independentemente. Consagrando conceitos biológicos e 

jurídicos, Siches entende que quem detém vida é indivíduo, indivisível sob pena de 

desnaturação, mas o homem além de ser indivíduo é uma pessoa.  

Observe-se que a discussão por muito tempo se resumiu valendo-se do critério 

biológico afirmando que a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo 

 
103 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 
205. 
104 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 416-417. 
105 Ibid., p. 412 
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espermatozoide o que resultaria no ovo ou zigoto ficando a cargo do jurista dar-lhe o 

enquadramento legal dessa proteção106.  

Por outro lado, conforme adiantado na conceituação do direito à vida, 

atualmente tem-se que a vida não é vista unicamente sob o ponto de visto biológico, 

uma vez que fora o direito de estar vivo, o direito à vida compreende também o direito 

à vida digna, expondo as doutrinas constitucionais atuais que unem os conceitos de 

direito à vida e dignidade humana107. 

Faz-se essencial destacar que o STF analisou o conceito do início da vida 

humana em dois julgados, nos quais se discutiu a constitucionalidade da manipulação 

genética dos embriões originários da fertilização in vitro e, sob o mesmo viés 

constitucional, acerca da interrupção do feto anencéfalo108.   

No primeiro deles, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510, de 2008, 

tratou sobre a manipulação de embriões humanos na qual se debateu a 

constitucionalidade da pesquisa com células-tronco utilizando embriões humanos. A 

consideração dos embriões, considerados vivos sob critério biológico, trouxe 

acalorada discussão sobre a possibilidade de manipulação utilitarista. Contudo, o STF 

superou o critério biológico para julgar improcedente a ADI, permitindo, desde então, 

a pesquisa e terapia com células-tronco embrionária originárias de embriões humanos 

fertilizados in vitro109. 

Na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, na qual se 

discutiu a autorização do abortamento do feto anencefálico, o STF superou mais uma 

vez o contexto biológico relacionado à vida, para adjetivá-la vida digna sob a 

fundamentação de que a manutenção da vida, biológica, atentaria para a dignidade 

humana do feto e da mãe110.  

 Entretanto, como a discussão em torno do início da vida foge ao objetivo do 

presente trabalho, adota-se a compreensão de vida humana sob o enfoque da 

proteção jusfundamental ao lado do princípio da dignidade humana, de forma que o 

conceito de vida se compreende na existência física e digna, ao passo em que a 

 
106 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional / Alexandre de Moraes. – 32. ed. rev. e atual. até a 
EC n 91, de 18 de fevereiro de 2016. p. 98. 
107 FERNANDES op. cit., p. 412. 
108 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 
p. 206. 
109 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 416. 
110 Ibid., p., 412. 
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presença do código genético humano é determinante para afirmar-se ter-se vida 

humana e a garantia da dignidade da pessoa, condição para a sua existência.111  

Salienta-se, por fim, conforme observado, que a crítica desenvolvida ao 

conceito de vida humana unicamente sob o enfoque biológico, não aborda as variáveis 

trazidas pelo aborto do feto anencefálico e manipulação genética — pesquisas 

genéticas em embriões humanos in vitro, entre outras questões atuais, fazendo o 

necessário confronto, vida humana e dignidade humana. Assim, o conceito de vida 

humana proposto por Bernardo Fernandes se mostra compatível com o objeto 

estudado, posto que aborda o estado atual de discussão sobre o tema, abordando os 

limites da vida humana. 

 

3.5 Formas de extinção não natural da vida 

 

Na abordagem do direito à vida, importante se faz apresentar os conceitos 

utilizados acerca da extinção desse bem jurídico tutelado. Tratar sobre a morte nesta 

seção importa estabelecer a devida relação com a vida, afinal a morte é o fim de todos 

os que vivem, e não um evento isolado. 

É certo que a vida pode encontrar o seu fim por questões naturais do próprio 

organismo, ou mesmo por acidentes provocados sem a intenção de causar a morte, 

porém pode a morte, ainda, acontecer de forma desejada e intencional.  

Nesse sentido, as formas dolosas que provocam a morte do indivíduo, quer 

seja por ele próprio, quer seja pelo seu semelhante, fazem parte do objeto da presente 

pesquisa, de forma que aborto, homicídio, suicídio autônomo ou assistido e eutanásia 

se apresentam como as principais causas provocadas por terceiros de extinção dolosa 

da vida humana.  

Ressalta-se que, por fugir ao objetivo do presente estudo, a discussão acerca 

do aborto não será abordada, razão pela qual as demais condutas humanas serão 

brevemente apontadas no âmbito das características principais que as façam 

diferenciar-se. 

 

3.5.1 Homicídio 

  

 
111 KLOEPFER apud SARLET, Ingo Wolfgang, Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, 
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8ª. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. p. 573. 



58 
 

A continuação da proteção da vida humana após o início do parto se dá com a 

criminalização do homicídio. 

Tem-se que a ocisão é, talvez, a forma de extinção da vida mais combatida. 

Embora a primeira das proteções à vida se revele na proteção das mortes provocadas 

pelo Estado, nas penas de morte, é certo que nos homicídios, que no Brasil atingem 

taxas compatíveis com países em guerra, a vida humana é costumeiramente ceifada.   

Com efeito, a proteção constitucional da vida se estende para os particulares, 

razão pela qual a conduta humana dolosa de matar seu semelhante é punida com 

severidade, sendo, inclusive, a figura qualificada considerada crime hediondo.  

No entanto, a motivação da ocisão pode ser valorada à condição de 

privilegiadora ou qualificadora, a depender da hipótese. Dessa forma, motivo torpe, e 

equivalentes, homicídio mercenário, motivo fútil, ou mesmo para assegurar a 

execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime são consideradas 

motivações que aumentam a pena. 

Ainda por esse ângulo, outro componente que interessa ao estudo do homicídio 

diz respeito ao meio utilizado para o delito. Sendo crime de forma livre112, alguns meios 

de execução considerados mais graves merecem maior reprovação da conduta, 

sendo, o fazem enquadrar-se como crime hediondo. Dessa forma, o emprego de 

veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, meios insidiosos ou cruéis em geral que 

possam resultar em perigo comum, assim como a traição, de emboscada, ou mediante 

dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, 

são considerados meios que também qualificam o homicídio.  

Ao contrário do exposto, o relevante valor social ou moral, ou o domínio que 

toma o agente após a violenta emoção, após ser injustamente provocado pela vítima, 

configuram hipóteses de homicídio privilegiado, merecendo a redução da pena. 

Questão importante a ser considerada é a valoração negativa da própria vida e 

sua repercussão nas hipóteses antes mencionadas. Neste diapasão, a doutrina 

penalista entende que a vida humana, por mais precária que seja, não perde a 

proteção do Estado, não interferindo nesse contexto qualquer distinção sobre a 

capacidade física ou mental das pessoas113. 

 
112 Compreendido entre os delitos os quais a lei não estipula uma forma para a sua execução.  
113 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra a 
pessoa. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.p. 54. 
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Ainda sob o mesmo ponto de vista, tem-se que o respeito à vida é uma 

obrigação absoluta do Estado, não sendo considerado eventual desvalor que o próprio 

indivíduo atribua, mesmo se para quem a possua seja fonte de sofrimento e não gozo 

de bens legítimos da existência114.  

Nota-se que a doutrina se mostra refratária ao acolhimento da eutanásia115 

enquanto excludente de ilicitude, convergindo ao entendimento do que configura a 

hipótese de homicídio privilegiado.  

Nesse sentido, os penalistas e autores Carlos Eduardo Japiassú e Arthur de 

Brito Gueiros Souza afirmam, em sua obra intitulada Direito penal, que, sob a ótica do 

ordenamento jurídico brasileiro, a eutanásia não comportaria as exclusões das 

elementares do crime de homicídio, ao passo que, à luz da lei vigente, a eutanásia 

configuraria diminuição da reprovabilidade da conduta do agente116.  

 

3.5.2 Suicídio  

 

Primeiramente, conceitua-se como suicídio o ato humano de extinguir a própria 

existência de forma intencional e sem ajuda de terceiros, distinguindo-se, assim, das 

mortes acidentais, ou seja, aquele que por imperícia causa a própria morte, sem, no 

entanto, agir deliberadamente para esse fim, embora provoque a própria morte, não 

se suicida.  

Exposto dessa maneira, o suicídio não será assim considerado quando o 

indivíduo possuir doenças psicológicas, tais como depressão, esquizofrenia ou 

qualquer outra que prejudique sua autodeterminação, embora tecnicamente configure 

o ato de abolir a si próprio, posto que lhe falta a vontade considerável.  Parte-se do 

pressuposto, portanto, que o suicida tem consciência e autodeterminação e escolhe a 

morte, independentemente dos motivos que o levem a essa decisão. O suicida, para 

fins desta pesquisa, não pode ter qualquer tipo de vício na sua autodeterminação, 

sendo, portanto, o cidadão que está em gozo das suas faculdades mentais.  

 
114 Ibid., p. 54. 
115 Conceito que será apresentado a nos próximos subitens.   
116 SOUZA, Arthur de Brito Gueiros. Direito Penal: volume único / Arthur de Brito Gueiros Souza, 
Carlos Eduardo Adriano Japiassú. São Paulo: Atlas, 2018. p. 511 
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Diferente disso, o suicídio, como consequência de doença, releva-se o 

costumeiramente observado no meio social. Ademais, em diferentes épocas do ano, 

por diversos motivos, os suicídios ocorrem.  

O suicídio, nos moldes pretendidos neste trabalho, deriva da autopiedade, 

podendo também derivar de questões de honra ou quaisquer outras razões pessoais, 

sendo, portanto, a vontade do cidadão que não deseja viver e decide extinguir a sua 

existência. 

Inobstante isso, a doutrina entende ser ato ilícito causar a própria morte117, não 

sendo, contudo, razoável falar-se em punição para o suicida que não consegue sua 

morte por questões de ordem técnica e práticas, primeiro porque a pena não teria 

como atingir sua finalidade, posto que a intimidação de uma pena não lhe seria maior 

do que retirar a sua vida — intento do suicida —, segundo porque a ameaça de 

punição poderia servir de incentivo para nova investida contra a própria vida118. 

Enalteça-se que parcela da doutrina penalista nacional concebe que embora o 

suicídio seja um ato que não pode ser alcançado pelo Direito Penal, o auto extermínio 

não perde seu caráter de ilicitude, neste sentido Bitencourt (2018),119 chama a atenção 

para que sob o enfoque utilitarista torna sem sentido conceber o suicídio como 

conduta ilícita ou passível de punição, porquanto que ocorra a extinção da punibilidade 

do agente, ou por não se compreender na eventual punição do suicida as finalidades 

da pena como forma de punir ou evitar o crime. 

 

3.5.3 Suicídio assistido 

 

Em sintonia com o que fora mencionado, cumpre enaltecer os elementos já 

estudados do suicídio propriamente dito e enfatizar que, no suicídio, a ação fatal é 

sempre praticada pelo próprio agente, diversamente do que ocorre na figura homicida 

da extinção da vida, a qual se configura quando o ato fatal seja praticado por terceira 

pessoa.  

 
117 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra a 
pessoa. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 149. 
118 BRUNO, Aníbal. Crimes contra a pessoa, 5. ed., Rio de Janeiro, Ed. Rio, 1979, p. 133-4 apud 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra a pessoa. 
18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
119 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 2: crimes contra a 
pessoa. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 149.. 
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             Assim, o suicídio assistido é, portanto, uma figura intermediária na qual o 

suicida tem apoio material e/ou moral de terceira pessoa, que, com motivação 

humanitária, auxilia na realização da ação fatal, nunca praticando a conduta fatal. 

Contudo, importante ressalva deve ser feita no tocante à motivação da terceira 

pessoa.  

Com efeito, em razão da ação praticada por terceira pessoa, afora a distinção 

com o crime de homicídio, é importante registrar a diferença da motivação exigida 

para a configuração do suicídio assistido com a figura criminosa de participação em 

suicídio prevista no Código Penal brasileiro.  

Por outro lado, embora o tipo penal apresentado descreva a conduta de assistir, 

material ou moralmente, outrem, no intento de pôr fim à própria vida, neste não há 

qualquer menção à finalidade da assistência do agente, sendo sempre presumida a 

intenção ilícita do seu agir. Contudo, se mostra indiferente quando esta siga a vontade 

e determinação do suicida.  

Em verdade, várias condutas ao longo dos anos demonstraram a necessidade 

de se tipificar a instigação, ou mesmo o induzimento ao suicídio, sobretudo quando se 

trata de motivação inidônea e contra vítima vulnerável, circunstâncias que podem 

configurar até mesmo o intento homicida do agente. Porém, o auxílio material, à 

margem das outras formas de participação apresentadas, revela antes de tudo a 

vontade do agente suicida, que não pode ser desconsiderada, por ser causa 

determinante à sua morte.  

Registra-se que o texto do referido crime foi alterado recentemente e não 

observou a discussão atual do assunto, sendo motivo de crítica por parte da doutrina. 

Nesse aspecto, considerando que, aos moldes do que prevê, por exemplo, o Código 

Penal Italiano, a conduta criminosa daquele que ajuda no intento suicida se mostra 

com menor carga de ilicitude, para os adeptos da crimininalização desse ato, do que 

a conduta de quem por qualquer outro motivo ajuda, material ou moralmente, outrem 

a se suicidar.  

Parcela da doutrina enxerga na ausência do enfrentamento do suicídio 

assistido por motivação humanitária um forte prejuízo para aqueles que não detêm 

condições físicas de causar a própria morte sem dor ou sofrimento desnecessário. 

O suicídio assistido, compreendido como autoeutanásia, de acordo com Carlos 

Maria Romeo, seria o único meio de abreviar a dor e o sofrimento físico e moral 

decorrente de uma enfermidade terminal ou de uma condição clínica irreversível, 
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porquanto que o suicídio simples se evidencia quando o indivíduo se forma violento 

e, voluntariamente, põe fim à sua vida por não querer mais viver, por qualquer outro 

motivo que não os apresentados anteriormente.  

 

3.5.4 Eutanásia 

 

Prefacialmente, tem-se que o termo eutanásia deriva do grego euthanasia, 

eutos (boa) e tanasia (morte), de forma que a morte ao ser considerada boa revela a 

intenção — vantagem emocional — daquele que deseja morrer, sendo definida, 

portanto, como boa morte. 

Cabe registrar, inicialmente, que muitos são os conceitos relacionados à 

eutanásia, motivo pelo qual deve-se, a bem da compreensão do tema do presente 

estudo, delimitar o conceito escolhido para o tema, com vistas a possibilitar uma 

compreensão do objeto discutido como um todo.  

Muitos são os motivos que levam uma pessoa a desejar a própria morte, dentre 

eles fadiga, dor, declínio físico, perda de autonomia, dependência, perda do self e da 

dignidade120. 

Com efeito, a eutanásia, na atualidade, não se restringe apenas aos casos de 

doentes terminais, posto que alcança realidades não menos complexas, como, por 

exemplo, as relacionadas aos recém-nascidos com malformações congênitas — 

eutanásia precoce — e os pacientes em estado vegetativo persistente121. 

Faz-se essencial observar que a morte, na eutanásia, é praticada por terceira 

pessoa, o que remeteria ao seu enquadramento enquanto homicídio, conforme, aliás, 

já foi sustentado em seções anteriores.  

No entanto, a vantagem emocional daquele que deseja morrer condiciona a 

ação do agente, diferenciando, portanto, a eutanásia do homicídio. Tem-se, dessa 

forma, que a eutanásia é a morte praticada por terceira pessoa quando atende o 

desejo daquele que quer pôr fim à própria vida.  

O autor Lopes, em obra intitulada Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos 

médicos e jurídicos, entende que eutanásia constitui ato de ceifar a vida de outra 

 
120 DEES, M. K. et al “Unbearable suffering’, Morte Digna na Bélgica: análise do exercício da autonomia 
de morrer. Fábio Lopes Rocha, Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira, p. 54. 
121 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Jurídicos-Penais da Eutanásia. São Paulo: IBC-CRIM, 

2001. p. 17. 
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pessoa acometida por uma doença incurável, que lhe causa insuportáveis dores e 

sofrimentos, por piedade e em seu interesse122. 

Por conseguinte, tem-se que o que anima o autor da eutanásia, então, é a 

compaixão para com o próximo, isto é, busca-se fazer bem àquele doente, fator que 

o diferencia de um homicídio simples, mas permite o enquadramento como homicídio 

privilegiado, nos moldes da compreensão atual do tema, conforme já sustentado. Por 

isso, ausente a compaixão, não há que se falar em eutanásia, mas homicídio. 

Merece ressalva a subdivisão da eutanásia em ativa e passiva, podendo ser, 

na primeira hipótese, ainda, subdividida em direta ou indireta. 

Por esse prisma, a eutanásia será considera ativa quando houver a prática de 

atos concretos e diretos com a finalidade de fazer cessar a vida de outrem e, 

consequentemente, o sofrimento da vítima. Por sua vez, será passiva quando houver 

omissão de tratamento ou de meio capaz de prolongar a vida humana 

irreversivelmente comprometida, acelerando o processo morte. Merece ser destacado 

que segundo a doutrina as duas hipóteses configuram espécies de homicídio 

privilegiado.123 

Ainda no mesmo sentido, a eutanásia será na modalidade ativa direta quando 

encurtar a vida por meio de condutas positivas. Será, contudo, ativa indireta quando 

não se busca a morte direta, mas, sim, tão somente aliviar a dor ou sofrimento com a 

ajuda de remédios que tenham efeitos secundários, sabidamente, a morte ou 

abreviação da vida, que serão a causa morte124.  

Dessa forma, o ponto central da eutanásia ativa é o agir do agente, mediante 

prática de condutas positivas voltadas para o fim almejado, que pode ser direta, caso 

o resultado seja imediato, ou indireta, caso a morte sobrevenha algum tempo após 

sua ação, mas cujo resultado seja previamente sabido, sendo exemplo a utilização de 

fármacos que diminuam a dor do paciente, mas que em contrapartida antecipam a 

sua morte. De outro lado, na eutanásia passiva, omitem-se ou suspendem-se 

 
122 LOPES, Antonio Carlos, Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos / Antonio 

Carlos Lopes, Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro. - 3. ed. atual. e ampl. - Rio 
de Janeiro : Atheneu, 2018. 
123 LOPES, Antônio Carlos. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos / 
Antônio Carlos Lopes, Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro. – 3. ed. Atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro : Atheneu, 2018. p. 70 
124 LOPES, Antônio Carlos. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos / 
Antônio Carlos Lopes, Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro. – 3. ed. Atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro : Atheneu, 2018. p. 71. 
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procedimentos indicados e proporcionais que poderiam beneficiar o paciente, tais 

como os cuidados paliativos ordinários e proporcionais.125 

Faz-se importante mencionar a ortotanásia, enquanto morte inevitável ou 

iminente, quando o agente participante não acelera o processo morte, apenas deixa 

de prestar esforços respeitando a morte certa porvir.  A principal diferença entre 

eutanásia e ortotanásia é, portanto, a certeza da morte, que na ortotanásia ocorre de 

forma justa, em seu momento oportuno. Contudo, os meios de execução da 

ortotanásia são semelhantes à eutanásia passiva, já que se verificam com a 

supressão de cuidados de reanimação em pacientes acometidos por estado de coma 

profundo e irreversível, assim como em estados vegetativos ou terminais. 

Assim, tem-se que a eutanásia passiva não se confunde com a ortotanásia, 

uma vez que, enquanto nesta, a causa do evento morte já se iniciou, e por isso a 

morte é inevitável e iminente, na eutanásia passiva, a omissão é a causadora do 

resultado morte.  

Assim, paradoxalmente, o ponto fulcral para a distinção entre eutanásia passiva 

e ortotanásia é o início do processo mortal. Na ortotanásia tal evento já teve início e a 

morte é inevitável, enquanto naquela o processo morte não se iniciou, podendo, 

portanto, ser evitado.  

Por outro lado, oportuno apresentar o conceito de outro fenômeno relacionado 

ao tema, qual seja, distanásia. Com efeito, nos dizeres de Lopes, a distanásia se 

caracteriza pela adoção de medidas terapêuticas excessivas e que não direcionam 

para a cura, mas para o sofrimento do paciente126. 

Inicialmente, o ponto central da distanásia é o prolongamento, desumano e 

degradante, do processo morte que esteja instalado de forma inevitável, procedimento 

que configura atentado à dignidade humana127.  

Assim, tomando como base o início do processo morte, três caminhos pode ter 

o paciente, se iniciado e inevitável o falecimento. Qualquer omissão de tratamento não 

 
125 LOPES, Antônio Carlos. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos / 
Antônio Carlos Lopes, Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro. – 3. ed. Atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro : Atheneu, 2018. p. 71 
126 LOPES, Antônio Carlos. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos / 
Antônio Carlos Lopes, Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro. – 3. ed. Atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro : Atheneu, 2018. p.72 
127 LOPES, Antônio Carlos. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos / 
Antônio Carlos Lopes, Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro. – 3. ed. Atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro : Atheneu, 2018. p. 72 
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configura crime, sendo observada a ortotanásia, porém, se nessa hipótese fosse 

fornecido tratamento desnecessário, estar-se-ia diante da distanásia. 

Na realidade, a concepção da ortotanásia remete ao respeito do processo 

natural e final da vida, não devendo ser compreendido como derrota, sendo, em 

verdade, humanização, sendo-lhe respeitada a dignidade em face do processo 

morte128.  

Discussão interessante é apresentada por Japiassu, para quem, embora 

entenda que a ortotanásia configura crime, entende que, sob o viés da teoria da 

imputação objetiva do resultado, se pode sustentar a exclusão da tipicidade da 

ortotanásia, por outro lado, uma outra visão é que a eutanásia não configura crime. 

Nesse contexto, a Corte Constitucional da Alemanha entende que não há 

obrigação jurídica de manter a qualquer preço a vida que se extingue. As medidas que 

prolongam a vida não são imprescindíveis pelo fato de serem tecnologicamente 

possíveis. Entretanto, tem-se que a tecnologia médica houvera passado dos limites 

atuais da fronteira do dever de tratamento, quando, na decisão do caso concreto, 

utilizando-se da eficácia dos meios, não mantém o respeito à vida e à dignidade da 

pessoa129. 

Destarte, o direito à boa morte remete necessariamente à inclusão do fator 

dignidade humana em todo o processo. 

Nesse sentido, Kovács reflete que só poderia se falar em boa morte quando no 

conhecimento da proximidade da morte fosse possível controlar o processo, com 

intimidade e privacidade, diminuindo os sintomas incapacitantes, assim como 

viabilizando a escolha do local onde se dará, sempre com o devido respeito e apoio 

emocional e espiritual130. 

Ainda atualmente, a discussão em torno da eutanásia envolve a eticidade da 

conduta do médico que toma parte no projeto de morte digna da pessoa. 

Discussões em torno do ato médico e sobre obrigação ética do profissional para 

com o ato da cura não levam em consideração a autodeterminação da pessoa, 

 
128 LOPES, Antônio Carlos. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos / 
Antônio Carlos Lopes, Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro. – 3. ed. Atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro : Atheneu, 2018. p. 72 
129 ROXIN, Claus. Tratamiento Jurídico-Penal de la Eutanásia. In: Eutanásia y Suicídio: Cuestiones 

Dogmáticas y de Política Criminal. cit. p. 17  
130 A CAMINHO da Morte com Dignidade no Século XXI. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422014000100011.> Acesso em: 12 
de ago. de 2017. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422014000100011
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ademais a autodeterminação de quem deseja morrer deve encontrar uma outra 

pessoa, notadamente com conhecimentos técnicos essenciais para evitar-se o 

sofrimento — nesse caso, um médico, ou mesmo um profissional da área de saúde 

—, que, consagrando a sua liberdade de consciência de tomar parte na morte daquele 

que sofre, atenda ao pedido de causar a morte do outro sem sofrimento, cabendo ao 

Estado resguardar a conduta desse profissional.  

Por fim, um termo que não é muito utilizado, mas que merece ser apresentado 

é a mistanásia, a qual, segundo Maria Helena Diniz, corresponde à morte do 

miserável, que não é boa e nem indolor, mas, sim, ocorrida antes do tempo natural131. 

 

 

 
131 DINIZ, Maria Helena. O Estado atual do biodireito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 371. 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4 O DIREITO À VIDA NO PLANO ESTRANGEIRO E INTERNACIONAL 

 

Após a expansão do movimento constitucionalista, e com a ideia da 

necessidade de limitação do poder do Estado aliada à estruturação dos direitos 

fundamentais francamente difundida nos continentes, os países elegeram 

constituições como normas limitadoras do poder, regulamentando os direitos 

fundamentais, de maneira que, atualmente, o direito à vida está consagrado na 

maioria das Constituições ao longo do mundo. 

Por outro lado, mostrou-se necessária a edificação de um corpo normativo 

supranacional, seguindo os moldes preconizados na Declaração dos Direitos do 

Homem francesa, o qual protegesse os direitos fundamentais, o que mais tarde, com 

as criações dos blocos regionais (Comunidade Europeia, Organização dos Estados 

Americanos e Organização para Cooperação Islâmica dos países Islâmicos, dentre 

outros), deu origem a tratados regionais abrangendo a proteção de direitos 

fundamentais, entre eles a vida, tais como, a CIDH e a Corte da União Europeia, 

comprovando que o direito à vida recebia especial atenção dos Estados nas vertentes 

internas e externas dos Estados.  

Com efeito, a defesa da vida no plano internacional foi reconhecida na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, fruto da CIDH criada pela ONU, 

instituição internacional criada em substituição à Sociedade das Nações — criada 

após o primeiro pós-guerra — com o fim de promover a defesa da dignidade humana 

para todos os povos. 

4.1 O direito à vida na comunidade internacional 

 

Conforme já exposto, o ponto de partida da proteção dos direitos humanos no 

plano internacional se deu a partir da Declaração Francesa de 1789, todavia merece 

realce que o direito à vida não constava nesse documento. Nesse sentido, calha 

salientar que, logo após a vitória da Revolução Francesa, os girondinos foram mortos 

pela guilhotina, evidenciando que o direito à vida, nos termos delineados no capítulo 

anterior — direito de não ser morto pelo Estado —, ainda não se fazia presente na 

França, saliente-se, berço do nascimento da Carta de Direitos Humanos no mundo 

moderno.  
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Por outro lado, no continente americano, notadamente após a vigência da 

Quinta Emenda da Constituição Federal estadunidense, vigorava o direito à vida. 

Ressalva-se, contudo, que havia, e ainda há, permissão para execução da pena de 

morte, em todo caso, condicionada a uma série de recursos que permitam rediscutir 

a sentença, respeitando o devido processo legal.  

Nesse período, com o avanço das legislações nacionais e com a proteção à 

vida constando na maioria das constituições ao longo do mundo, competia, 

inicialmente, a cada Estado, a proteção da vida dos seus cidadãos, ressaltando a 

proibição da pena de morte, como no Brasil e em outros países, ou no mínimo 

garantindo um processo penal com recursos que permitissem um julgamento 

aprofundado das decisões que levassem à morte. 

Interessante se faz notar, entretanto, que o direito à vida foi severamente 

atingido por atos do nazifacismo da Segunda Guerra Mundial, conforme deveras já 

mencionado em linhas anteriores.  

Nesse sentido, foi somente após o segundo pós-guerra que a comunidade 

internacional apareceu forte para combater os excessos causados na guerra, em 

especial o genocídio praticado contra minorias étnicas. 

Nesse contexto, houve a necessidade de criação de um órgão supranacional 

que tivesse jurisdição global para julgar e punir crimes praticados contra os direitos 

humanos, tanto no plano internacional quanto no plano nacional dos Estados. 

Em breves linhas, essa foi a motivação da criação da ONU e do Tribunal Penal 

Internacional (TPI), uma vez pautados na supremacia da dignidade humana e na 

prevalência do direito à vida, mostrou-se necessária a existência de uma agência 

internacional e um órgão jurisdicional com legitimidade para reprimir atentados ou 

crimes em esferas supranacionais. Com o passar do tempo, Estados foram julgados 

e condenados por crimes contra a humanidade por uso de armas biológicas ou mesmo 

extermínio de minorias. 

Coube, portanto, à Declaração das Nações Unidas prever o direito à vida no 

plano internacional.  

O artigo terceiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU 

consagra a máxima de que todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal. 

O autor Sarlet afirma que foi a partir da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948 que o direito à vida foi garantido no plano internacional, sendo ponto 
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de partida para diversos outros documentos internacionais, tais como Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, segundo o qual o direito à vida é 

inerente à pessoa humana, devendo esse direito ser protegido por lei, sendo vedada, 

portanto, a morte arbitrária.  

Ainda no plano internacional, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

de 1966 protege o direito à vida e serve de base para o TPI, regulamentando o direito 

à vida, não somente em tempos de paz, mas também como direitos humanitários 

quando ocorrida a guerra132. 

Com o intuito de fomentar a proteção do direito à vida, houve a edição de um 

segundo protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos para 

a Abolição da Pena de Morte, ressalvada a permissão em período de guerra133. 

As comunidades internacionais seguiram caminho idêntico e passaram a 

proteger, no âmbito regional, a vida das diferentes formas de agressão, dentre elas 

de não ser arbitrariamente privado dela.   

No entanto, importante observar que a vida não tem proteção absoluta, 

havendo proteção à supressão arbitrária da vida pelo Estado, mas não ao ato em si, 

uma vez que vários países ainda mantêm em seu ordenamento jurídico a pena de 

morte. Todavia, a comunidade internacional recrudesce a prevalência do direito à vida 

se posicionando contra as sentenças de morte e passou a buscar soluções para o fim 

da pena de morte no mundo. E, como primeira medida, impediu, por meio de tratados, 

que Estados que não previam pena de morte passassem a adotá-la.  Nesse sentido, 

a Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 6º) (UNICEF, 2011). 

Tem-se, portanto, que a vida, mesmo protegida pelos diplomas legais máximos 

da nação, cada um a seu molde, não estava materialmente protegida, vislumbrando-

se a necessidade de rediscutir-se a forma de sua proteção no plano internacional. 

Por outro ângulo, o recrudescimento da valorização da autodeterminação da 

pessoa, ao lado do incremento tecnológico da ciência médica, favoreceu o debate 

sobre os limites, antes incertos, do fim da vida humana, favorecendo o retorno do 

debate em favor da eutanásia nos países, forçando a discussão sobre o tema na 

comunidade internacional. 

 
132 Chetail, 2003, p. 241 artigo A afirmação histórica da proteção da vida humana de Janaína Reckziegel 
e Beatriz Coninck Diana Bauermann Coninck. Fonte desse artigo? 
133 PIOVESAN, 2011, p. 219-220 e 443 artigo A afirmação histórica da proteção da vida humana de 
Janaína Reckziegel e Beatriz Coninck Diana Bauermann Coninck Fonte desse artigo? 
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4.1.1 O direito à vida na comunidade europeia 

 

Finda a Segunda Guerra Mundial, a Europa reagiu ao genocídio praticado pela 

Alemanha Nazista de Hitler, que, sob o pretexto de praticar a eutanásia eugênica, 

dizimou minorias étnicas, discussão alimentada por conflitos éticos e com passado 

recente desvirtuado pelo nazifascismo alemão, a ajuda à morte representada na 

eutanásia sofreu forte restrição na Europa. 

Nesse sentido, ainda no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a Academia das 

Ciências Morais e Políticas de Paris publicou declaração que repudiava formalmente 

a morte provocada de pessoas vistas como monstruosas, ou portadoras de 

malformações, deficiências e acometidas de doenças incuráveis, entendendo que a 

doutrina médica e social que não respeita o princípio da vida pratica abuso e crime, 

recomendando que a eutanásia ou mesmo qualquer outro meio que cause a morte do 

moribundo por compaixão, mesmo sendo suave e tranquila, devem ser impedidos134. 

Alicerçado na dignidade do homem, o direito à vida dos cidadãos europeus foi 

priorizado nos diplomas regionais.  

A Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais, mais conhecida como Convenção Europeia dos Direitos Humanos, foi 

aberta para assinatura em Roma, datada de quatro de novembro de 1950, e entrou 

em vigor em 1953, sendo o primeiro instrumento a efetivar os direitos humanos no 

plano da União Europeia.  

O primeiro texto da Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950 não 

proibiu a pena de morte, porém tal mudança ocorreu paulatinamente. Já em 1983, 

através do Protocolo Adicional nº 6, a pena de morte ficou reservada aos casos de 

guerra declarada ou de atos iminente indicativos de ameaça de guerra, todavia coube 

ao Protocolo nº 13 a vedação por completo da pena de morte na Europa135. 

Inobstante isso, alguns países mantêm, no seu plano interno, disposições que 

conflitam com o direito à vida, como a aplicação da pena de morte136. 

 
134 Vide “Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé”, Número 1, janeiro-março de 1950. 
135 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. In: SARLET, I. W.; MARINONI, L. G.; 
MITIDIERO, D. (org.). 8ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 571. 
136 artigo O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E A PRÁTICA DA EUTANÁSIA: LIMITES DA 
DIGNIDADE HUMANA, de Narciso Leandro Xavier Baez*, Doutor, UNESA, RJ Julia Dambrós Marçal**, 
Graduanda, Unoesc, SC. Fonte desse artigo? 
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Constatando a exposição do direito à vida, retomando ao sentido integral da 

proibição da pena de morte, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, 

ratificada no Tratado de Lisboa de 2009, estabelece e reafirma o pleno direito à vida 

e que ninguém será condenado à pena de morte, ou executado137. Forte empecilho à 

garantia do direito à vida é a não assinatura de todos os países da União Europeia. 

Contudo, seguiu forte o movimento para extinguir a pena de morte do mundo138. 

Por outro lado, no final do século XX e início do século XXI, reascendeu a 

discussão sobre o papel do Estado no favorecimento aos cidadãos que buscavam 

autorização, ou mesmo ajuda, para antecipar a sua morte.  Vale destacar que, já em 

2002, entrou em vigor na Holanda, a Lei sobre a Cessação da Vida a Pedido e o 

Suicídio Assistido, introduzindo na Europa, pela primeira vez, norma que autoriza a 

eutanásia e o suicídio assistido.  

Nesse sentido, atualmente, quatro países europeus autorizam a eutanásia ou 

o suicídio assistido: Holanda, Bélgica, Suíça e Luxemburgo, diferindo sobre a 

categoria da ajuda à morte, desde a autorização da eutanásia ou do suicídio assistido 

até a possibilidade da realização desses procedimentos em crianças e adolescentes, 

demonstrando assim que mesmo na própria União Europeia existem relevos e 

características próprias de cada Estado, representadas na autonomia de 

autodeterminação que devem ser observadas.  

Ademais, de forma geral, na Europa, o momento atual da discussão sobre o 

tema é mais profundo do que nos outros continentes.  De outro modo, as atrocidades 

da eutanásia eugênica praticadas pelo nazifascismo alemão do III Reich dormitavam 

no senso comum europeu e influenciaram resoluções na Carta Europeia dos Direitos 

Humanos (CEDH).  

Vale ratificar que a negação da eutanásia foi agasalhada pelo Conselho da 

Europa, que, em 1976, por meio da recomendação nº 779 da Assembleia Parlamentar, 

sobre os direitos dos doentes e dos moribundos, asseverou que o médico não teria o 

direito de intervir intencionalmente no processo morte.  

Enfrentando a temática, o Conselho, em 1999, acolheu as diretivas antecipadas 

de vontade, como prevalência da autodeterminação, no tocante à interrupção de 

 
137 EUROPEAN PARLIAMENT, 2011. 
138 Achei essa citação no artigo O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E A PRÁTICA DA EUTANÁSIA: 
LIMITES DA DIGNIDADE HUMANA, de Narciso Leandro Xavier Baez*, Doutor, UNESA, RJ Julia 
Dambrós Marçal**, Graduanda, Unoesc, SC. Fonte desse artigo? 
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tratamentos médicos. Todavia, proibiu em absoluto a ação intencional de causar a 

morte dos doentes incuráveis e dos moribundos, afirmando que o desejo de morrer 

não constitui fundamento jurídico nem justificação legal para a execução das ações 

tendentes a pôr fim a uma vida139. 

Vale lembrar que a recomendação anterior foi complementada, através da 

Resolução 1649 (2009), segundo a qual deveria ser adotada a proteção e respeito 

aos doentes com a garantia de cuidados paliativos. Ressalva-se que, nos dizeres de 

Anabela Miranda, ao aceitar-se que os cuidados paliativos tenham como efeito 

secundário reduzir a vida do enfermo, está-se naturalmente a admitir a eutanásia ativa 

indireta.  

Inobstante isso, Grégor Puppinck adverte que o Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem (TEDH) vem distinguindo as várias espécies de eutanásia na interpretação 

da CEDH, considerando as diferentes sensibilidades e estágios da discussão nos 

Estados membros acerca da ajuda à morte, favorecendo o restabelecimento 

conceitual da eutanásia à margem do prejuízo trazido pelas práticas nazistas140. 

No entanto, a posição do TEDH, conforme se observa no julgamento do case 

Pretty vs Reino Unido, segundo Susana Cabbalero, é no sentido de que o direito à 

vida não consubstancia um direito à morte, nem nos casos de eutanásia ativa nem 

nos casos de auxílio ao suicídio. Na valoração da autodeterminação contra o direito à 

vida/integridade física, o TEDH pugna pelo segundo e a dignidade do ser humano, 

mesmo que este não o reconheça, situa-se num plano superior ao da sua 

autodeterminação/liberdade141. 

No caso de grande repercussão, Gard e outros vs Reino Unido, no qual o 

neonato Charles Gard nascera com rara doença genética diagnosticada como fatal, o 

 
139 Recomendação nº 1418 Conselho da Europa, sob a proteção dos direitos do homem e da dignidade 
dos doentes incuráveis e dos moribundos.  
140 A ajuda à morte e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Rafael Pereira Gonçalves, Revista 
JULGAR online, novembro de 2018. 
141 Fundamentais na compreensão do artigo 2.º como os anotadores da CEDH denotam, vide Alves, 
Jorge de Jesus Ferreira, “A Convenção Europeia dos Direitos do Homem – Anotada e Protocolos 
Adicionais Anotados”, Porto: Legis Editora, 2008, p. 22; Barreto (nota 1), p.83. e, antevendo já este 
desfecho, Farinha, João de Deus Pinheiro, “Convenção Europeia dos Direitos do Homem – Anotada”, 
Lisboa: Ministério da Justiça, 1981, p.16. 
32 Criticando a não diferenciação entre eutanásia activa directa e o auxílio ao suicídio, potenciando-se 
o risco de ler no acórdão o que ele não diz: “que consacrant l´indisponibilité du droit à la vie, il vaudrait 
condamnation implicite de la dépénalisation de l´euhanasie”, cf. De Shutter, Olivier (nota 15), 
p.73 e ss. 
33 Como de resto afirmou o TEDH no caso De Wilde vs Bélgica de 1971 “a pessoa que goza de um 
direito nem sempre terá o direito a renunciar voluntariamente ao mesmo”. 
34 Sanz Cabbalero, Susana (nota 10), pp. 179-180. 
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hospital Great Ormond Street recorreu à Suprema Corte para obter a conformidade 

legal da interrupção da respiração artificial e aplicação dos cuidados paliativos.  

O TEDH julgou compatível com os interesses públicos de proteção à criança a 

vedação da obstinação terapêutica pretendida pelos pais que, à margem de trazer 

qualquer benefício para o menor, intensificava seu sofrimento físico e moral, de forma 

que, na prática, o TEDH reafirmou a ortotanásia como meio garantidor da dignidade, 

ao passo que, mesmo sem o fazer expressamente, vedou a distanásia pelos mesmos 

motivos. Saliente-se, por fim, que solução idêntica foi tomada no case Afiri e Biddarri 

vs França. 

A discussão em torno do tema é de efervescência, enquanto na Espanha o 

projeto de lei que autoriza a eutanásia e o suicídio assistido, aprovada no dia 12 de 

fevereiro de 2020, com previsão interna de regulamentação até junho do mesmo ano, 

até a presente data não fora regulamentada. Já o parlamento português aprovou, no 

dia 20 de fevereiro de 2020, a eutanásia no país. Pesquisas mostraram que 67,7% da 

população portuguesa era favorável à legalização da eutanásia. Todavia, o presidente 

português, de forte ascendência cristã católica, ainda não se manifestou se iria vetar 

a lei. 

Com as adesões de Espanha e Portugal, o caminho para a previsão do direito 

à morte segue tendência a se tornar consolidado em toda a Europa.  

 

4.1.2 O direito à vida na América 

 

A base da proteção dos direitos humanos na América está consagrada na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) com forte ascendência da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), mas diretamente referenciado 

com a Declaração Americana de Direitos Humanos (DADH), a qual garante os direitos 

humanos previstos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) de 

1966. 

O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos é composto pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos e pela Comissão Interamericana, 

responsável pela promoção de tratados internacionais em Direitos Humanos. 
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O direito à vida está previsto na CADH, como princípio formalmente protegido 

de mortes arbitrárias, decorrente do valor comum a toda pessoa a partir da 

concepção142.  

Um dos primeiros problemas observados em solo americano relacionado à 

proteção da vida foi certamente a pena de morte, adotada por alguns Estados 

membros. Todavia, a relativização do direito à vida, com a permissão do Estado punir 

o condenado com pena de morte, foi observada pela OEA, que, em 1990, adotou o 

Protocolo para Convenção Americana de Direito Humanos para a abolição da pena 

de morte, que decretava que de agora em diante os Estados partissem do protocolo 

e não aplicassem penas de morte em suas jurisdições143. 

A CIDH, ao longo da sua existência, analisou o direito à vida sob o enfoque da 

vida a partir da concepção, como no caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, no 

qual, todavia, declara que o direito à vida não é absoluto. A relativização do direito à 

vida veio após a análise do tema na legislação costarriquenha, a qual promove a vida 

do embrião a partir da nidação, conceito já apresentado acima, assinalando que 

porquanto o direito à vida esteja protegido a partir da concepção, porém este ainda 

não detém o status de pessoa.  

Através desse julgado, observam-se dois valores importantes para o presente 

estudo: a relativização do direito à vida e, por outro lado, a reafirmação dos direitos 

ditos pessoais, pontos essenciais para a discussão acerca da afirmação do direito à 

morte.  

Percebe-se, portanto, não novo no território americano o tema eutanásia.  

O Uruguai é apontado como o primeiro país do mundo a despenalizar o 

homicídio eutanásico. O Código Penal de 1934 excluía a punição para o autor do 

homicídio quando praticado por motivo piedoso, observando reiterados pedidos da 

vítima e quando o autor detivesse antecedentes honráveis144.   

Porém, foi a Colômbia que se debruçou com maior proficiência sobre o tema, 

conforme será melhor analisado em subitem próprio.  

Inobstante isso, a CIDH, historicamente, não possui muitos processos, quando 

comparado ao TEDH, julgando, por ano, entre 10 e 25 casos, enquanto na Corte 

 
142  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 381 e 386).  
143 Organização dos Estados Americanos, 2011. 
144 GOLDIM, José Roberto. Eutanásia - Uruguai. Núcleo Interinstitucional de Bioética - UFRGS, 1997. 
Disponível em: <https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanuru.htm>. Acesso em: 13 de jul. de 2016.  
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Europeia são 2.400 casos por ano145, o que, de certa forma, explica a ausência de 

julgados acerca do favorecimento da morte do moribundo. 

Já na esfera regional, assume relevo a Convenção Americana de Direitos 

Humanos de 1969, ao dispor que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 

vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 

concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”. Além disso, o Pacto 

de São José da Costa Rica assegura que, nos países onde a pena de morte não foi 

abolida, ela apenas poderá ser aplicada a delitos mais graves, com base em sentença 

judicial final e nos termos da lei, bem como veda a reintrodução da pena de morte em 

países onde foi abolida. 

 

4.1.3 O direito à vida em outros continentes 

 

A Carta Africana de Direitos Humanos igualmente estabelece que todo ser 

humano tem direito à vida e à integridade física e moral, não podendo ser “[...] 

arbitrariamente privado desse direito146. 

Em 17 de abril de 2015, surgiu o caso Stransham – Ford vs África do Sul, o 

qual se originou do processo movido por Robert James Stransham — Ford, de 35 

anos, diagnosticado com um agressivo adenocarcinoma, câncer na próstata, ao atingir 

o estágio IV da doença, com expectativa de vida de algumas semanas, requereu à 

justiça africana o direito de receber do Estado drogas letais para autoaplicação, ou 

mesmo por aplicação de profissional médico, requerendo ainda imunidade total para 

as pessoas que tomassem parte nessa ação, sob a sustentação de que não temia a 

morte, mas, sim, o processo doloroso e agonizante que o aguardava, motivo pelo qual 

solicitara a morte por meio de medicamentos que evitassem sua dor147. 

Sustentou seu pedido com base na Constituição Sul-africana, que trata da 

interpretação da Bill of Rights, segundo o qual as instâncias do Poder Judiciário devem 

dar prevalência à dignidade humana em busca da promoção de uma sociedade aberta 

e democrática.  

 
145 VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Público. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 711. 
146 (GHANDHI, 2004, p. 424). Achei essa citação no artigo O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E A 
PRÁTICA DA EUTANÁSIA: LIMITES DA DIGNIDADE HUMANA, de Narciso Leandro Xavier Baez*, 
Doutor, UNESA, RJ Julia Dambrós Marçal**, Graduanda, Unoesc, SC. Fonte? 
147 RIBEIRO, Costa Diaulas Costa, LIMA, Carlos Vital Tavares Corrêa e MOREIRA, Kelle Lobato. Morte 
Digna na África do Sul: análise do caso Robert James Stransham-Ford, p. 5 
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O requerente obteve decisão judicial favorável, tendo o juiz considerado que 

autorizou a assistência médica para administrar ou disponibilizar as drogas letais, 

dando prevalência à dignidade humana e à integridade física e psicológica, afastando, 

portanto, os possíveis efeitos dos crimes para que o médico cumprisse a 

determinação legal, declarando os crimes de homicídios doloso e culposo 

insubsistentes e em conflito com o disposto no Bill of Rights no caso concreto148.  

No entanto, o paciente faleceu instantes antes da concessão da ordem. A 

Suprema Corte decretou a perda superveniente do objeto, por reputar a causa como 

personalíssima, não se tratando de ações de cunho coletivos ou difusos149. 

Longe da África do Sul, notadamente na Austrália, o juiz responsável pelo 

processo Christian Rossiter tomaria idêntica decisão do juiz no caso Stransham – Ford 

vs África do Sul.  

Tem-se que, em 2008, Christian Rossiter adentrou numa instituição de longa 

permanência especializada em cuidados dos quais necessitava, vítima de acidentes, 

em virtude do qual restou tetraplégico, necessitando de cuidados totais para 

manutenção da sua vida. Em 2009, Rossiter promoveu ação judicial buscando 

autorização para não continuar com o tratamento médico que recebia, defendia o 

direito de a equipe médica e de enfermeiros aceitarem o pedido de cessar a nutrição, 

o que ocasionaria sua morte. O juiz do caso entendeu que o autor era maior e 

plenamente capaz de compreender as consequências da sua decisão, considerou 

ainda que ele possuía o direito de consentir ou recusar o tratamento médico, 

afirmando ainda que a equipe médica que age contra a vontade do paciente comete 

agressão ao seu corpo. Por fim, o juiz entendeu que o caso não se tratava de 

eutanásia ou direito à vida ou direito de morrer, mas, sim, de respeito à autonomia e 

autodeterminação do indivíduo, finalizando com a afirmação de que o direito à 

autodeterminação não impõe que uma pessoa sofra por deixar de receber tratamento 

que o mantenha vivo, razão pela qual os médicos que administrassem medicamentos 

que aliviassem o sofrimento de Rossiter não incorreriam em ilícitos penais ou éticos, 

desde que não acelerassem a morte do paciente150. 

 
148 RIBEIRO, Costa Diaulas Costa, LIMA, Carlos Vital Tavares Corrêa e MOREIRA, Kelle Lobato. Morte 
Digna na África do Sul: análise do caso Robert James Stransham-Ford, p. 6 Fonte? 
149 Ibid., p.7. 
150 SANTOS, André Filipe Junqueira dos, BARBOSA, Hermes de Freitas. Morte Digna na Austrália: 
análise do caso de Christian Rossiter. Pág. 39-43 Fonte? 
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Por outro lado, tem-se que o direto à vida também está presente na Carta 

Constitucional da Índia. 

Inicialmente, no caso Araruma Ramachandra Shanbaug, a Corte Constitucional 

Indiana entendeu que a Carta de direitos garante o direito à vida, não inclui neste o 

direito à morte. A eutanásia e o suicídio assistido são proibidos na Índia, e não existe 

clareza na política pública de evitar ou mesmo retirar o suporte vital. 

O leading case trata da possibilidade de suspensão de suporte vital, 

alimentação e água, fornecidos por mais de 36 anos à pessoa de Araruma 

Ramachandra Shanbaug.  

O julgamento pela Corte Indiana abordou reflexões acerca da legalidade da 

retirada do suporte vital de uma pessoa em Estado Vegetativo Persistente (EVP), 

inclusive nos casos em que o indivíduo manifestou-se anteriormente ao EVP sobre o 

seu desejo de pôr fim à vida, além de discutir sobre a possibilidade de familiares do 

indivíduo decidirem por este na ausência da sua manifestação expressa e ainda em 

caso de abandono deste pela família, sobre a viabilidade de assunção da obrigação 

pela equipe médica que o acompanha acerca de tal decisão. 

Ainda na Índia, houve um outro julgamento importante, o qual merece registro. 

O Writ Petition nº 215, no qual se invocara a declaração do direito de morrer com 

dignidade enquanto direito fundamental, assim como os procedimentos adequados 

para se garantir esse direito, DAV ou outros similares. A Suprema Corte Indiana julgou 

procedente o writ declarando o direito à morte digna, o mesmo julgado disciplinou o 

procedimento adotado151. 

No mesmo sentido, a Declaração Universal do Islã estabelece que a vida 

humana é sagrada e inviolável, razão pela qual merece proteção, mas permite que 

seja retirada, desde que por força de lei.  

No oriente, Reckziegel e Coninck (2015, p. 45) afirmam que “a Declaração 

Universal Islâmica de Direitos Humano de 1981 é uma proposta de ordem moral e 

legal baseada no Alcorão e na Sunnah”. (CHAVES, 2014, p. 245-262) “(...) A carta 

promove a honra e a dignidade, elide a opressão, a injustiça e a exploração 

defendendo que a fonte de todos esses direitos provém de Deus, devendo, por todos, 

ser respeitada”  (DECLARAÇÃO UNIVERSAL ISLÂMICA DOS DIREITOS 

HUMANOS, 2012, p.5-6). 

 
151 DADALTO, Luciana e GUIRRO, Úrsula Bueno do Prado. Análise do caso Aruna Ramchandra 
Shabaug. Livro Direito e Medicina, A morte digna nos Tribunais. p. 133. Fonte? 
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Bastante alinhado, portanto, mesmo existindo argumentos contrários ao plano 

internacional, a Declaração Universal Islâmica dos Direitos Humanos garante o direito 

à vida, todavia mantém a dualidade do Direito, Direito ao Estado e Direito Divino, ao 

permitir o desrespeito à vida quando decorrer da vontade da lei, que para a 

comunidade islâmica decorre da vontade de Deus.  

Ainda no que toca ao direito à vida, para as mencionadas autoras, “para a Carta 

Islâmica, a vida é um direito de todo ser humano e ninguém pode ser exposto a danos 

ou à morte, exceto por determinação da lei (criada a partir de Deus)” (DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL ISLÂMICA DOS DIREITOS HUMANOS, 2012, p 13). 

No Japão, com forte influência do budismo, a Corte de Nagoya entende 

possível a eutanásia, para tanto reputa necessária a confluência de seis fatores, quais 

sejam: a enfermidade ser diagnosticada como terminal e incurável, sendo a morte 

iminente; o paciente deve estar sofrendo dor intolerável, que não pode ser aliviada; a 

motivação da provocação da morte deve ser sanar e fazer cessar a dor do paciente; 

deve haver pedido claro e explícito para esse fim; somente o médico pode realizar a 

eutanásia, sendo contudo possível que outra pessoa o faça, na impossibilidade da 

ação do médico; e, por fim, devem ser utilizados métodos eticamente aceitáveis152.  

 

4.2 As recentes discussões do direito à vida nos países que autorizam a 

eutanásia ou o suicídio assistido 

 

             As diversas manifestações da proteção da vida revelam diferentes 

interpretações no espaço interno dos países. A relevância do estudo das 

especificidades dos países demonstra que, embora variada, a proteção da vida possui 

um marco similar, ao passo em que, ao cabo, busca a compreensão do mesmo tema.  

             Nesse sentido, as questões diretas relacionadas ao direito à vida, tais como 

previsão da pena de morte e ajuda à morte, nos moldes preconizados pela eutanásia 

e suicídio assistido, confrontam estados do mesmo continente, os quais, dando 

prevalência à vida, negam por completo a pena de morte e o favorecimento estatal à 

ajuda da morte, e, de outro lado, países que, relativizando o direito à vida, comprovam 

a existência de um direito à morte digna, ou no mínimo que sejam respeitadas a 

dignidade e autodeterminação do homem. 

 
152 PESSINI, Léo A eutanásia na visão das grandes religiões mundiais. Revista do Conselho Federal 
de Medicina n. 1, v. 7, 1999, p. 87-88.  
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             Neste item, serão apontadas algumas peculiaridades sobre recentes 

discussões do direito à vida em países que autorizam a eutanásia ou o suicídio 

assistido, tais como Holanda, Bélgica, Suíça, Estados Unidos e Colômbia. 

 

4.2.1 Holanda 

 

A Holanda foi o primeiro país da Europa a legalizar a eutanásia. Em abril de 

2002, quando entrou em vigor a Lei Sobre a Cessação da Vida a Pedido e o Suicídio 

Assistido. 

Os requisitos elencados na Lei são: pedido expresso, reiterado e convicto do 

paciente, quando o paciente estiver consciente; a doença deve ser incurável; o 

paciente deve estar em estado terminal, manifestado por uma doença sem cura; o 

paciente deve padecer de sofrimento insuportável; é necessária a autorização de dois 

médicos.  

No caso de paciente inconsciente, admite-se a Diretiva de Vontade Antecipada 

(DAV). A lei limita o direito à eutanásia para cidadãos holandeses e permite a 

eutanásia para menores, a partir de 12 anos — nesse caso condicionada ao 

consentimento dos pais.  

4.2.2 Bélgica 

 

A Bélgica adotou o direito à morte em maio de 2002, seguindo os mesmos 

requisitos constantes na lei holandesa, quais sejam: pedido expresso, reiterado e 

convicto do paciente, quando consciente; a doença deve ser incurável; o paciente 

deve estar em estado terminal, manifestado por uma doença sem cura; deve padecer 

de sofrimento insuportável; é necessária a autorização de dois médicos, também se 

admitindo a DAV e restringindo a aplicabilidade aos cidadãos bélgicos. 

Em 2014, fora estendida a possibilidade da eutanásia para menores de 

qualquer idade, preenchendo os requisitos de ser portador de doença incurável e 

possuir capacidade de discernimento, o que será avaliado por uma psiquiatra infantil 

e pelo médico responsável, de forma que a eutanásia deve ser praticada a pedido do 

paciente, com o consentimento dos pais ou responsáveis, sempre avaliado por uma 

comissão especial e por psicólogos responsáveis por revisar os pedidos.  



81 
 

4.2.3 Suíça 

 

A Suíça foi o terceiro país da Europa a reconhecer o direito à morte, porém não 

legalizou a eutanásia, tão somente permitiu o suicídio assistido. Contudo, é o país 

com mais casos de suicídios assistidos do mundo, o que decorre das organizações 

privadas Dignitas e Exit, que provocaram o turismo da morte. 

Embora a Suíça não tenha legalizado a eutanásia, o seu Código Penal prevê a 

figura do homicídio praticado em razão da eutanásia, punido com pena de até três 

anos de prisão ou multa. Tal punição, ao lado da punição ordinária para o homicídio 

simples, revela a especificidade do homicídio eutanásico.  

Ainda no tocante à legislação penal, a Suíça criminaliza a assistência ao 

suicídio quando praticado por motivos egoísticos, exemplarmente relacionados à 

herança.  

4.2.4 Estados Unidos 

 

No âmbito dos Estados Unidos, devido à federalização estadunidense, a 

legalização do direito à morte cabe a cada estado. O Oregon foi o primeiro estado 

norte-americano a legalizar o suicídio assistido. Em 1997, fora publicada a Lei A Morte 

com Dignidade, aprovada por referendo, representando 51% da população. 

Os requisitos para o suicídio assistido nesse estado são: doença incurável com 

expectativa de vida inferior a seis meses; o querente deve ser maior de idade; o 

paciente deve requisitar a assistência ao suicídio de forma reiterada, com dois pedidos 

prévios, os quais podem ser orais, ao médico responsável e um terceiro escrito na 

presença de uma testemunha.  

Washington foi o segundo estado norte-americano a legalizar o suicídio 

assistido, igualmente por meio de lei referendada. Em seguida, o Estado de Montana 

legalizou, porém, por meio de autorização judicial aprovada pelo Poder Judiciário. 

Por fim, os estados de Vermont e, recentemente, a Califórnia também 

legalizaram o suicídio assistido por intermédio de lei, tenho ocorrido a legalização do 

suicídio em 2013, em Vermont, e em 2015, na Califórnia.  

Faz-se interessante ressaltar o processo Nancy vs Estado do Missouri, quando 

familiares de Nancy moveram ação judicial ante a negativa do hospital onde ela estava 

internada para cessar o suporte vital com a administração de alimento e água para a 
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paciente. Após ganhar em primeira instância e perder na Corte do Estado, o caso foi 

parar na Suprema Corte Norte-americana, quando, em 1990, por cinco votos contra e 

quatro a favor, o Tribunal decidiu que, embora os cidadãos americanos tivessem 

direito de recusar o tratamento médico, as pessoas incapacitadas não estariam aptas 

para exercer esse direito.  

Um dos argumentos levantados pela Corte foi o risco de abusos em casos 

clínicos similares ao EVP. Nesse, a Suprema Corte afirmou que as provas levantadas 

pela família eram precárias e por isso negou o recurso dos familiares de Nancy. 

Contudo, ainda em 1990, de posse de provas novas, a família de Nancy ajuizou nova 

ação e conseguiu o direito de retirar o suporte vital da filha, vindo ela a falecer em 

dezembro de 1990. 

Embora a decisão tenha sido negativa para os familiares de Nancy, a decisão 

da Suprema Corte norte-americana entende que existe a liberdade constitucional de 

recusar o tratamento médico que mantenha o indivíduo vivo contra a sua vontade. 

Outro ponto importante é que, ao não estabelecer distinção entre alimentação, 

hidratação, uso de medicamentos ou outras formas de manutenção da vida, a 

intenção da Suprema Corte era autorizar, ou não, a manutenção da vida da paciente.  

4.2.5 Colômbia  

 

Na América do Sul, ao lado do ineditismo uruguaio já apresentado, a Colômbia 

é um dos países que primeiro propuseram a discussão sobre a eutanásia no mundo. 

Isso porque, ainda em 1997, a Corte Constitucional Colombiana (CCC) despenalizou 

a eutanásia passiva voluntária153. 

Calha salientar que, antes dessa decisão inovadora, a Corte havia julgado mais 

de dez pedidos relacionados à eutanásia e, em pelo menos três deles, determinou 

que o Congresso legislasse sobre o tema, o que não foi atendido. 

Com uma vitória de seis votos a três, a Corte Constitucional Colombiana decidiu 

pela exclusão de penalidade aos médicos que praticassem a eutanásia em sua 

modalidade omissiva e voluntária, ou seja, aquela em que se retira ou não se usa o 

tratamento a pedido do paciente, a fim de lhe possibilitar uma morte digna. 

 
153 Sentencia C – 239 de 1997. Corte Constitucional da Colômbia. 
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Porém, somente em 2015, houve a regulamentação da eutanásia. 

Demonstrando sua aptidão para propor a discussão sobre o tema, em 2017, a Corte 

Constitucional despenalizou a eutanásia para menores, crianças e adolescentes e 

determinou que o governo regulamentasse.  

Nesse país, a eutanásia é permitida a partir dos seis anos de idade, 

condicionada à comprovação de a criança possuir competência para entender, 

raciocinar e emitir um julgamento reflexivo sobre a vontade de morrer. Para as 

crianças maiores de seis anos e menores de doze, a eutanásia só é possível para 

casos excepcionais e está condicionada ao consentimento dos responsáveis legais. 

Na faixa dos adolescentes entre doze e quatorze anos, prevalece a autonomia do 

menor, porém é mantida a exigência do consentimento dos pais, sendo que, a partir 

dos quatorze anos de idade, a autonomia da vontade do adolescente que deseja 

praticar eutanásia é total.  

A atual discussão da eutanásia na Colômbia gira em torno da busca da 

regulamentação para pessoas em estado de coma vegetativo, por apresentarem 

características distintas, uma vez que nem sempre possuem baixa expectativa de vida 

e, quando não exprimirem seu consentimento, o responsável não pode fornecer 

nenhum comando válido que possa contrariar a vontade do paciente.  

A CCC, no julgamento T-970/14, definiu os critérios identificadores da 

eutanásia, quais sejam: o sujeito passivo deve padecer de doença terminal, o sujeito 

ativo, autor da ação ou omissão que busca acabar com a dor do paciente, em todos 

os casos, deve ser um médico e deve decorrer de pedido expresso, reiterado e 

informado dos pacientes, ou seja, a eutanásia compõe a classe dos atos privativos de 

médicos154. 

A mencionada decisão judicial inova ainda nas definições de eutanásia ativa e 

passiva, assim como na diferenciação da eutanásia ativa direta e indireta. Porém, um 

contributo importante foi a declaração do autêntico direito à morte digna.  

A CCC sustentou que o direito de morrer dignamente é um direito fundamental, 

garantido pela dignidade humana e pela autonomia individual. A primeira agindo como 

pressuposto básico do ser humano que permite raciocinar acerca do certo e errado, 

 
154 Morte digna na Colômbia: análise da sentencia T -970/14, escrito por Adriano Marteleto Godinho e 
Maria Júlia Kovács, Pág. 77. GODINHO, Adriano Marteleto. Direito e medicina: a morte digna nos 
tribunais / Adriano Marteleto Godinho ... [et al.] ; organizado por Maria de Fátima Freire de Sá, 
Luciano Dadalto. – Indaiatuba, SP : Editora Foco, 2018. que foi escrito por André Filipe Junqueira dos 
Santos e Hermes de Freitas Barbosa. 
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bem como o direito de morrer dignamente é um direito autônomo, ao passo em que 

esteja relacionado com o direito à vida e outros direitos, negando baseá-lo somente 

na autonomia da vontade do sujeito, da mesma forma como não se pode compreendê-

lo como parta do direito à vida.  
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5 O DIREITO À MORTE 

 

O tema morte necessariamente envolve sentimentos e discussões que 

demonstram, sobretudo, questionamentos éticos, religiosos e jurídicos, os quais 

confirmam a atualidade do tema.  

Inicialmente, faz-se pertinente enfatizar que, no universo jurídico brasileiro, não 

existe um direito objetivo à morte. Contudo, a ausência de previsão legal não impede 

que aquele que deseja, e possua condições físicas para tanto, realize o 

autoextermínio. 

É nesse ponto que reside o direito proposto nesta seção: a autonomia da 

vontade, atrelada à limitação desta, quando o indivíduo não possua atributos físicos 

para causar a própria morte, porém, mesmo sob este viés, não se pode afirmar que 

existe um direito subjetivo à morte. 

Paradoxalmente, o direito à morte, nos moldes propostos neste capítulo, 

diverge da forma como vem sendo negado, atrelado ao direito à vida, quando a 

premissa não seria a relativização daquele, mas o reconhecimento de autêntico direito 

da personalidade.  

Nessa esteira, as liberdades públicas, conquistadas nos séculos anteriores, 

progrediram para um estado atual de autodeterminação dos povos, mas sobretudo do 

indivíduo, tendo forçado os Estados-nações a responderem a seguinte pergunta: 

(quando) o direito à vida é um (se tornou) dever à vida? 

O processo de laicização do direito, movimento base para a criação dos direitos 

fundamentais, dentre eles o direito à vida, conduziu os Estados, recém-formatados 

como Repúblicas ou Monarquias constitucionais, ao reconhecimento do direito de livre 

manifestação de culto e de crença, processo que, por si só, tornou possível a 

relativização do direito à vida, pelo menos nos moldes aqui pretendidos.  

No entanto, a sociedade ressignificou seus valores morais e éticos. O 

modernismo, com suas estruturas morais e arquitetônicas, perfeitas e acabadas, 

enxergava na vida um processo contínuo de melhoria no sentido de que o amanhã 

deveria ser melhor do que hoje. Contudo, a sociedade pós-moderna, como diz 

Bauman, não possui esse valor.  

No plano constitucional, prevalece o respeito à autodeterminação como influxo 

necessário do direito à liberdade.  
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Entretanto, a atual ressignificação do princípio da dignidade praticado pela 

Colômbia, por exemplo, trouxe relevante mudança na concepção da existência do 

direito objetivo à morte. Leia-se, na Colômbia, à luz da dignidade, o ser humano detém 

o direito de exigir que o Estado permita a sua morte, ou mesmo que efetivamente a 

ocasione, sem dor ou sofrimento. 

As implicações ético-filosóficas, mas, sobretudo, jurídicas, são tratadas nesta 

seção. 

5.1 Abordagem construtiva conceitual e filosófica da morte 

 

A morte, ao menos biologicamente, é concebida como a cessação da vida, 

porém, mesmo sobre a compreensão biológica, a morte não é um instante, um 

momento. Nesse sentido, o médico legista paraibano Genival Veloso de França 

assevera que não se pode afirmar que o corpo humano morreu subitamente155. 

De outro modo, o sociólogo Carlos Eduardo Carvalho dos Santos atesta a 

existência da morte social156 quando uma pessoa altera drasticamente sua 

sociabilidade após assumir-se doente. No entanto, reitera que esse efeito da morte 

acompanha o doente enquanto houver preconceito e discriminação forçando-o a viver 

sob a constância do medo, ignorância e do preconceito, frutos de uma sociedade mal 

formada157. 

Destarte, ao morto social é imposto um aprisionamento interno em razão de 

doença sem que tenha concorrido para esse destino.  

 
155 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. p. 
911. 
156 A utilização neste estudo do conceito de morte social informado guarda relação, ainda que indireta, 
com o estado psicológico e emocional de quem recebe o diagnóstico de uma doença incurável que lhe 
causará a morte. Afora se tratarem de assunto pertinentes à área de saúde, o objeto de estudo do autor 
citado é o estado emocional que passam os portadores de hanseníase do hospital XX do Rio de Janeiro 
na década de XX ao receberem o diagnóstico, o que ele denomina como morte social endógena, reflete 
a dor interna do paciente, que sofre sozinho a dor de saber que ficará em solidão. Por outro lado, ao 
tratar sobre a morte social exógena, essa que foi citada ao longo do texto, o autor referencia o processo 
de morte ocorrido ainda em vida, em face do isolamento e da falta de perspectiva de retomada natural 
da vida.  
157 SANTOS, André Filipe Junqueira dos, BARBOSA, Hermes de Freitas. Morte Digna na Austrália: 
análise do caso de Christian Rossiter. In: GODINHO, Adriano Marteleto. Direito e medicina: a 
morte digna nos tribunais / Adriano Marteleto Godinho ... [et al.]; organizado por Maria de Fátima 
Freire de Sá, Luciano Dadalto. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2018. p 39-43. 1983 p.24 
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Conforme se observa, o processo excludente desencadeado pela doença exila 

o indivíduo do seio social. Contudo, a primeira morte ocorre no plano interno, na sua 

essência.   

Assim é que uma pessoa, mesmo viva, se concebe morta em face da 

disfuncionalidade da sua existência, ou mesmo por falta de moral em manter-se viva.  

No tocante à morte moral, o dicionário Aurélio fornece o conceito de morte 

quando o sujeito perde todos os sentimentos de honra. 

Inicialmente, o autor Kovacks adverte que a morte pode ser conceituada sob a 

ótica psicossocial, o que levaria sua discussão para o campo físico, psicológico ou 

social158.  

Por sua vez, Delton Croce Júnior adverte que, da mesma forma que não se 

pode definir vida, não há como se definir morte, bastando compreendê-la e aceitá-la 

como verdade única comum a todos159. 

Esse autor demonstra que, mesmo no campo da medicina legal, o tema não é 

pacífico. Enfrentando o tema, o já citado paraibano Genival Veloso de França adverte 

sobre a necessidade de se buscar um conceito ético sobre a morte, compreendendo 

que não pode ser conceituada como objeto de um diagnóstico, mas, sim, como 

ausência de sinais de vida organizada. Para ele, a morte não está na constatação da 

ausência de função de um órgão, mas, sim, na cessação de atividades vitais como 

um todo, ou seja, uma pessoa com privação irreversível da consciência, mas que 

mantenha as funções vitais, respiração e circulação, comprova que está viva160. 

Assim, tem-se que a vida pode se esvair antes do reconhecimento jurídico da 

morte, e esta, por sua vez, seria um mero desdobramento daquela. 

Veloso chama a atenção para o fato de que o conceito de morte como fim das 

atividades vitais do corpo já foi adotado pela comunidade médica, servindo de 

referência para o ordenamento jurídico.  

Contudo, o mesmo autor informa importante virada conceitual após a 

descoberta da possibilidade de se aferir a morte cerebral, ocorrida em Harvard, mas, 

sobretudo, após a regulamentação perante o Conselho Federal de Medicina (CFM), 

 
158 Kovacks, MJ. Bioética nas questões da vida e da morte. Psicologia USP, 2003, 14(2), 115-167. 
159 CROCE, Delton; JÚNIOR, Delton Croce. Manual de Medicina Legal. 8. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 

2012. 
 
160 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
p.911. 
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em terras brasileiras dos procedimentos de transplantes de órgãos e tecidos.  A 

mudança de paradigmas na verificação do estado de morte alterou o momento, o 

instante da morte, em que a autoridade médica legal atesta a sua ocorrência161.  

Conforme antecipado, a morte cerebral é considerada marco limitador do tema 

no mundo contemporâneo em razão do interesse nas doações de órgãos e tecidos. 

Nesse sentido, os avanços tecnológicos no campo da medicina mais uma vez 

apresentam importante repercussão.  

Isso porque os antigos métodos, para aferir a morte, estavam relacionados com 

os fenômenos visíveis desse processo. Assim, a ausência de respiração indicaria a 

morte em face do perecimento do sistema respiratório, ao tempo em que a ausência 

de pulsação indicaria a parada cardíaca e, via de consequência, o padecimento do 

sistema circulatório: dois indicadores visíveis da morte. 

Contudo, o avanço da medicina permitiu que, mesmo quando não observados 

os dois fenômenos da morte, apresentados anteriormente, fosse possível atestar a 

falência do sistema elétrico do indivíduo, ocasionando a morte cerebral.  

Assim, a recém-observada utilidade da morte revelou o inconveniente da sua 

definição quando vislumbrados os três fenômenos, o que seria um obstáculo 

intransponível para as doações de órgãos, o que se deve ao utilitarismo descoberto 

através da declaração da morte encefálica. Dessa forma, mesmo que biologicamente 

um indivíduo possa estar vivo, ao se atestar a morte cerebral, ele será declarado 

morto. 

O cérebro, órgão responsável pelo processo de sinapse, é o responsável pela 

formação do pensamento, assim como a formação do tronco cerebral, serve de 

parâmetro em alguns países para limitar a prática do aborto. O falecimento do cérebro 

equivale ao fim da razão do indivíduo, e, ao deixar de exercer suas funções mentais, 

a pessoa, capaz de se autodeterminar e interagir, pode-se atestar, verdadeiramente, 

que morre o seu eu, de maneira que a declaração da morte legal do indivíduo institui 

também o marco final da pessoa.  

Destarte, Veloso realça que a morte, como elemento definidor do fim do 

indivíduo, não pode ser compreendida pela parada ou falência de um único órgão, por 

 
161 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
p.911. 
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mais hierarquizado e indispensável que seja.162 Nesse sentido, a morte compreendida 

neste capítulo abordará questões em torno do conceito físico, social e moral.  

Contextualizando a problemática acerca do tema, Croce Júnior afirma que o 

período da transplantação dos órgãos e tecidos alterou a aceitação da morte como 

evento instantâneo, como o cessar das funções vitais. O conceito atual explora todo 

o complexo funcionamento dos processos que, pouco a pouco, atingem diferentes 

órgãos163.   

Por essa razão, modernamente são adotados dois conceitos de morte, o 

primeiro em face da cessação da atividade elétrica do cérebro, denominada morte 

cerebral, e o segundo, desta feita, levando em conta a parada cardíaca irreversível, 

por sua vez cognominada circulatória. 

Todavia, mesmo a morte sendo mais bem descrita como um processo, no qual, 

ao seu término, estará decretado o fim da vida biológica de um indivíduo, 

juridicamente, a morte legal da pessoa deve ser declarada antes164. 

Inobstante isso, a definição do conceito ético da morte traz como consequência 

a necessidade de impedir obstinações terapêuticas que causem dor e sofrimento 

desnecessários quando o processo morte já tenha iniciado.  

A obstinação terapêutica, também denominada encarniçamento terapêutico, 

consiste no excesso terapêutico do profissional que inicia ou continua ações médicas 

no intuito de adiar processo não reversível de morte. Na prática, é observado quando 

o médico utiliza meios com eficácia não comprovada na busca de prolongar a qualquer 

custo a vida do paciente, quando o processo morte já se iniciou, ofendendo, com suas 

ações, a dignidade do paciente. Trata-se, portanto, da não aceitação da morte, 

atacando a dignidade do indivíduo, causando-lhes prejuízos de ordem física, dor e 

moral, através do sofrimento que se estende aos seus familiares.  

Em sintonia com isso, em 2010, consolidou-se a aplicação do novo Código de 

Ética Médica, advindo da Resolução nº 1.931/09 do CFM. Neste, o caráter antiético 

 
162 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. p. 
912-913 
163 CROCE, Delton; JÚNIOR, Delton Croce. Manual de Medicina Legal. 8. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 1094. 
164 Nesse diapasão, regulamentando o tema, o CFM editou a resolução n. 1480 de 1997, na qual 
apresentou os parâmetros para a caracterização da parada total e irreversível das funções encefálicas 
em pessoas com mais de dois anos de idade, através da avaliação clínica (coma aperceptivo com 
ausência de atividade motora supraespinal e apneia), e de exames complementares (ausência de 
atividade elétrica cerebral ou ausência de atividades metabólicas cerebrais ou ausência de perfusão 
sanguínea cerebral).    
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da distanásia é reafirmado. A partir desse código, há um tratamento normativo mais 

apurado no tocante ao conceito de cuidados paliativos e um recrudescimento da 

autonomia da vontade do paciente. Nos casos de doença incurável e terminal, o 

médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, mas sem ações inúteis 

ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, 

na impossibilidade, a de seu representante legal165. 

Tal código, embora tenha mantido a proibição da eutanásia e do suicídio 

assistido, sobrelevou a importância da autonomia da vontade do paciente, que, 

sabedor do estado da sua doença, pode escolher a manutenção, ou não, do 

tratamento.  

O autor Siches concebe como primeiro atributo da vida a capacidade de sentir-

se vivo pela consciência e manifestação de tudo o que fazemos no dia a dia166 e 

reflete, ainda, que a vida humana não pode ser descrita tão somente com base no 

enfoque biológico, mas também como uma consequência da finalidade social e 

pessoal do existir da pessoa, manifestada no que somos e fazemos167.  

Assim, num primeiro momento, a morte seria a negação da vida comum 

verificada nas atividades comezinhas. Logo, se o homem não puder gozar da 

trivialidade do seu existir, mas, sobretudo, se encontrar privado da capacidade de 

sentir-se vivo, estar-se-á diante de um morto. 

Como exposto, a compreensão do conceito definidor da morte evoluiu 

acompanhando os desenvolvimentos que se verificaram, de ordem técnica, mas 

também de cunho moral, social e jurídico.  

Inobstante os conceitos sobre a morte, para o filósofo francês Edgar Morin 

(1997), o homem compreende a essencialidade da sua existência nas crenças e 

atitudes em torno da morte. Ademais, o mesmo autor retrata que a ciência sobre a 

morte é conceito aprendido, não inato ao homem, que só por observações exteriores 

ao próprio homem percebe-se que sua vida se extinguirá um dia.   

Entende-se como morte, portanto, qualquer ato ocasionado à pessoa que, 

mesmo em vida, sob o ponto de vista biológico, extinga seus sentimentos de honra ou 

seu sentimento de pertencimento ao meio social. Todavia, adota-se o critério biológico 

quando o morto, social ou moralmente, busque o direito de cessar sua vida. 

 
165 Vasconcelos, Inamura e Villar, 2011 
166 SICHES (2003, p. 22)  
167 SICHES (2002, p. 22).  
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A morte com respeito à dignidade busca ressignificação do seu conceito, 

contudo, no plano concreto, evidencia-se como conceito polissêmico, por isso, é 

fundamental que possamos compreender como cada pessoa detentora da vida 

garantida com dignidade enxerga a morte com igual garantia. Porquanto, se trata de 

questão de ordem subjetiva e fortemente vinculada aos valores que as pessoas 

adquiriram ao longo da vida168. 

Por fim, essa linha de pensamento remete, uma vez mais, à discussão da 

autonomia da vontade, tema da próxima seção. 

5.2 O direito à personalidade e à autonomia da vontade relacionadas à morte 

 

O primeiro aspecto jurídico que merece atenção no que toca ao direito à morte 

é o respeito ao direito da personalidade, esta que carrega todos os seus atributos e 

características, possuindo especial importância ao longo do mundo, notadamente 

após a ressignificação já tratada da dignidade humana.  

Isso porque, se o princípio da dignidade humana é garantido, por muitos 

doutrinadores, de forma abstrata, como uma das formas de analisar a concretude 

desse princípio no que diz respeito à personalidade, é, portanto, uma das 

manifestações visíveis da dignidade.  

Mas, primeiramente, reflete-se: como pode ser compreendida a personalidade? 

A ciência que trata diretamente sobre a personalidade e seus efeitos para a 

pessoa e para o meio social é a psicologia. Desta forma, para a solução da indagação 

acima mencionada, mostra-se oportuno o resgate da visão da literatura específica 

daquela área do conhecimento.  

Nesse sentido, os autores Feist e Roberts trazem a definição de 

personalidade169 como um padrão de traços relativamente permanentes e 

 
168 Morte digna na Colômbia: análise da sentencia T -970/14, escrito por Adriano Marteleto Godinho e 
Maria Júlia Kovács, p. 80 – o autor cita o livro de MENEZES, Rachel Aisengarten. Em busca da morte. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 
169 Houve a necessidade de apresentar nessa seção um conceito mais atual da personalidade, e 
importante que esse conceito fosse retirado da psicologia. Fugimos da ideia usualmente utilizada de 
que o termo personalidade teve origem ainda no período romano, no qual os atores utilizavam 
máscaras que levavam esse nome. O motivo de fugir de se desprender dessa suposta origem ao termo 
se baseia na estereotipação concedida ao mesmo, haja vista que sendo uma máscara utilizada por um 
ator, a personalidade não retrataria um valor intrínseco ao ser, mas uma manifestação por ele 
escolhida. Porquanto pré-concebida como uma máscara utilizada pela pessoa, não revela os valores e 
características individuais próprias que tornam igualmente única uma pessoa.    
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características únicas que dão consistência e individualidade ao comportamento de 

uma pessoa170.  

Com o intuito de explicar os elementos que compõem a personalidade, os 

mesmos autores afirmam que os traços contribuem para as diferenças individuais no 

comportamento, na consistência deste ao longo do tempo e na sua estabilidade nas 

diversas situações. Os traços podem ser únicos, comuns a algum grupo ou 

compartilhados pela espécie inteira, porém seu padrão é diferente em cada indivíduo. 

Assim, cada pessoa, embora seja como as outras em alguns aspectos, possui uma 

personalidade única. Características são qualidades peculiares de um indivíduo que 

incluem atributos como temperamento, psique e inteligência.171172 

A contribuição do conceito da personalidade da área afim ao direito mostra-se 

oportuna para a discussão do tema em comento, e, nesse aspecto, igualmente 

necessária para a delimitação do conceito jurídico da personalidade a seguir 

apresentada. 

Assim, sob o enfoque jurídico, compreende-se enquanto personalidade a 

capacidade da pessoa, física ou jurídica, de ser titular de uma existência jurídica 

própria, passando a ser titular de direitos e deveres.  

Por não interessar ao presente estudo, excluiremos definições acerca da 

pessoa jurídica. 

Retomando aos conceitos importantes nesta seção, tem-se que o Código Civil 

assevera que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” (BRASIL, 

2002). 

Nesse sentido, Monteiro (1968) apresenta três definições do termo pessoa, um 

vulgar, no qual o termo é compreendido como sinônimo de ser humano, cuja crítica a 

essa definição fica por conta da mera equiparação dos termos, sustentando o autor 

que, no passado, algumas pessoas, por serem escravizadas, não eram assim 

reconhecidas como pessoas. A segunda abordagem trazida pelo autor possui base 

filosófica, segundo a qual, seria considerada pessoa todo indivíduo dotado de razão 

 
170 Roberts & Mroczek, 2008.  
171 Feist, Feist e Roberts, Feist, Jess. Teorias da personalidade [recurso eletrônico] / Jess Feist, Gregory 
J. Feist, Tomi-Ann Roberts ; tradução:  Sandra Maria Mallmann da Rosa ; revisão técnica: Maria Cecília 
de Vilhena Moraes, Odette de Godoy Pinheiro. 8 ª ed. – Porto Alegre: AMGH, 2015.  
172 Antes de proposto o conceito de personalidade, os autores consideram a dificuldade de conceituar 
o termo por entender as peculiaridades sobre o tema. Afirmam que questões de ordens religiosas, 
passando por abordagens mais práticas e até mesmo de mudança de domicílio de origem dos autores 
interferem na forma de conceituar a compreensão do termo. Todavia, a discussão apresentada só 
evidencia o quão intrincado e pessoal é a atribuir conceitos e direitos à personalidade.  
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e, portanto, hábil a promover pensamento crítico manifestado em ações de forma 

consciente. E por fim, o citado autor propõe um conceito de pessoa baseado na 

conotação jurídica, segundo a qual pessoa é o ente físico ou moral, capaz de ser titular 

de direitos e obrigações173.  

O Código Civil brasileiro adotou a Teoria Natalista no tocante à aquisição da 

personalidade, ao afirmar que o direito à vida tem por finalidade o nascimento da 

pessoa, o nascituro nascido com vida, ao que antes configuraria mera expectativa de 

direitos. Sobre isso, Tartuce sustenta que, de acordo com a Teoria Natalista, antes do 

nascimento com vida, o nascituro é uma coisa sem previsão do direito à vida174.  

Por sua vez, a Teoria Concepcionista põe em guarda a proteção do direito à 

vida e demais direitos no nascituro a partir da concepção, nos moldes preconizados 

do artigo primeiro do Código Civil Brasileiro. 

Nesse contexto, verifica-se no julgado da lavra do Ministro Carlos Ayres Brito a 

afirmação de que as pessoas físicas ou naturais são aquelas nascidas vivas após o 

parto, oportunidade em que adquirem a personalidade civil. O Ministro atesta, ainda, 

que a dignidade humana, os direitos da pessoa, o livre exercício dos direitos 

individuais, assim como os direitos e garantias individuais, são garantidos para o 

indivíduo-pessoa, ao que conclui que, num primeiro momento, a CRFB/88 não 

enxergaria todo e qualquer estado de vida como um bem jurídico autônomo, sobretudo 

quando atrelado à vida de uma concreta pessoa, posto que nati-viva, arrematando 

que a inviolabilidade tratada na CRFB/88 se refere ao indivíduo já personalizado.   

Por sua vez, Canotilho atesta que a pessoa é uma unidade interativa, ponto 

alto nas relações sociais, porém emancipada do domínio comum da sociedade, sendo 

condição indispensável o reconhecimento dos seus direitos fundamentais e sociais. 

Todavia, os manuais atuais de Direito Civil trazem importante virada na 

conceituação de pessoa. Nesse sentido, Diniz assevera que o nascimento com vida é 

a condição única para ser pessoa175, ao passo em que também nesse ato adquire 

personalidade176. 

 
173 MONTEIRO, Washignton Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1968. v. 1, p. 59. 
174 TARTUCE, 2014, p. 119-122 apud Reckziegel e Coninck 2015, p. 47. 
175 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro.  22.  ed.  rev. e atual. De acordo com o novo 
Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10-1-2002) e o Projeto de Lei nº. 6.960/2002. São Paulo: Saraiva, 2005.  
v.  1:  teoria geral do direito civil. p. 119.  
176 Artigo 2º do Código Civil.  



94 
 

No entanto, o direito ao respeito aos traços e características individuais de uma 

pessoa evoluiu atrelado ao conceito de dignidade, repercutindo na evolução dos 

direitos da personalidade. Em todo caso, como revela a experiência brasileira, os 

direitos da personalidade foram amparados em direitos numerados de forma objetiva 

pelo Estado.  

Tal sistemática de proteção dos direitos da personalidade encontra importante 

crítica registrada na doutrina do autor Perlingieri, segundo o qual a forma de tutela dos 

direitos de personalidade de maneira fracionada, autônoma, sem comunicações entre 

si, não se mostra eficaz. O autor entende que a tutela da personalidade é, sobretudo, 

única, como único é o valor da dignidade. Sustenta ainda que a proteção dessa tutela 

de forma preconcebida em direitos reconhecidos pelo Estado não protege a 

personalidade, ao passo em que a complexidade das relações intersubjetivas releva 

a proteção desses direitos, ora como poder estatal, ora como direito potestativo, ora 

como autoridade parental177. 

É sobre essa capacidade única de ser sujeito de direitos e deveres que trata 

essa seção, todavia, a delimitação do conceito de personalidade trazida pela 

psicologia se mostra relevante para a discussão sobre o tema na atualidade.  

Isso porque, merece registro, nem todos os traços ou características da 

personalidade possuem direito ao respeito. A importância dessa discussão se revela 

no fato de que nos países que, tal qual o Brasil, negam o direito à morte digna, alega-

se que o direito à vida privada, manifestação da personalidade, não comporta o 

reconhecimento do direito à morte. Noutras palavras, esses Estados admitem que 

essa manifestação da personalidade, que redundaria em direito, não merece ser 

respeitada. 

É bem verdade que, conforme apresentado no capítulo anterior, nenhum direito 

fundamental pode ser argumento para a prática de ilícito.  

De acordo com o dicionário Aurélio, personalidade antissocial é aquela que se 

caracteriza, fundamentalmente, por desrespeito e violação das regras sociais, o que 

resulta em conflito com a sociedade, já que o indivíduo, ao não observar suas 

obrigações em relação a outros indivíduos, revela intolerância, egoísmo, falta de 

empatia e de autocensura.  

 
177 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao direito civil constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999, p. 155. 
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Faz-se pertinente registrar que um indivíduo que tenha como traço ou 

característica da sua individualidade sentir prazer em agredir mulheres ou 

homossexuais, por exemplo, não encontrará amparo na lei para proteger a sua 

personalidade. 

Contudo, o traço da personalidade daquele que busca o Estado para executar 

a sua morte de forma indolor e misericordiosa é totalmente diferente das 

características do indivíduo que possui personalidade antissocial ou desviante, 

bastando analisarem-se as causas dos pedidos de eutanásia.  

Nesse sentido, os autores Fábio Lopes e Maria de Fátima de Sá, quando 

enfrentam a compreensão de sofrimento intolerável como condição para o exercício 

da eutanásia, afirmam que o conceito de dor insuportável depende da personalidade 

e da resiliência física e mental de cada um, afirmando que fadiga, dor, declínio físico, 

perda da autonomia, dependência, perda do self e da dignidade, perda do sentindo 

de viver, sentimento de ser um fardo, solidão, medo de sofrimento futuro, 

desesperança e cansaço de viver foram informados como sofrimento intolerável 

daqueles que pediram a prática da eutanásia.   

Vê-se dessa forma que o traço de personalidade comum àqueles que buscam 

ajuda para morrer não é a prática de um ilícito, ou mesmo qualquer valor antissocial 

ou desviante que imponha a ofensa a bens jurídicos de terceiros, mas um sofrimento, 

uma dor, um valor pessoal, de maneira que, embora na prática os pedidos de 

eutanásia revelem características de uma personalidade desviante, posto que o 

normal e natural seja lutar pela vida, ou até esperar uma cura, esta não merece 

atenção do Direito, sob o ponto de vista do direito à personalidade. Havendo, assim, 

no mínimo, necessidade de se discutir eventual superação da concepção atual de 

ofensa ao direito à vida, o qual, diga-se de passagem, também é um direito da 

personalidade, sob o argumento de que nenhum direito fundamental pode ser arguido 

como forma legítima da prática de ilícito.  

Por esse ângulo, tem-se que a fundamentação histórica dos direitos da 

personalidade se deve à necessidade de construção de um núcleo de direitos 

humanos pós-Segunda Guerra, semelhante aos direitos fundamentais previstos nas 

Cartas Constitucionais desse período178.  

 
178 GOMES, José Jairo. Direito civil: Introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 182-
183. 
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Esse núcleo de direitos humanos recém-ressignificados no meio jurídico 

permitiu o desenvolvimento, mas, sobretudo, a visibilidade de direitos que antes não 

eram percebidos, ou mesmo respeitados179. 

Registra-se, ainda, nessa linha argumentativa, ponto alto nesse enfrentamento 

ocorrido na Alemanha, local em que o regime fascinazista do Terceiro Reinado 

dizimou comunidades étnicas, despertando o mundo pautado em Cartas 

Constituições democráticas para a necessidade da proteção para os diversos tipos de 

personalidade180. 

Dessa forma, tem-se que os direitos da personalidade têm por objeto aspectos 

da pessoa que a diferenciam das demais, característica própria da sua 

individualidade, componente essencial para viver-se dignamente, os quais são 

compreendidos em direito à vida, intimidade, integridade física e psíquica, nome, 

honra, imagem, chegando à proteção dos dados genéticos e todos os demais 

aspectos que projetem sua personalidade181. 

Aliás, por direitos de personalidade, entendem-se as faculdades jurídicas cujo 

objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim da sua 

projeção essencial no mundo exterior182. 

Bittar situa os direitos da personalidade dentre os naturais, entendendo-os 

como direitos inatos, ficando a cargo do Estado o reconhecimento e sancionamento 

no plano do direito positivo, prevendo sua proteção contra o arbítrio do Poder Público 

ou mesmo contra particulares183. Contudo, o autor salienta ponto essencial para a 

discussão nos moldes propostos nessa pesquisa, ao refletir que os direitos da 

 
179 Cite-se, por exemplo, o amplo respeito constitucional aos movimentos de reconhecimento da união 
homoafetiva, rompendo com os ideais preestabelecidos, herança do direito canônico, impuseram ao 
Estado o justo reconhecimento de um direito de personalidade. Se o cidadão, que se assume 
publicamente homossexual, deseja casar-se, por que negar-lhe esse direito? De igual forma, direitos 
derivados dessa união tiveram que se adequar à realidade da matriz trazida pela dignidade humana. 
Assim, previdência, direitos trabalhistas e todos quantos toquem a instituição casamento, pelo menos 
no Brasil, e em estados liberais que tenham na prevalência da dignidade humana a base para os direitos 
fundamentais e sociais, tratam o casamento homossexual, que não deveria não haver esse epíteto 
discriminante, uma vez que casamento é casamento e ponto, como união geradora de direitos para o 
cônjuge — parceiro.  
180 PERLINGIERI, Pietro. La personalita ‘umana nell’ ordenamento giuridico. Camerino: Universita ‘degli 
studi di Camerino, [s/d], p. 83. 
181 SÁ, Maria de Fátima Freire; MOUREIRA, Diogo Luna. Autonomia para morrer: Eutanásia, 
suicídio assistido, diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. 2 ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2015. p. 47. 
182 TELLES JÚNIOR, Godofredo. Direito subjetivo. In: Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: 
Saraiva, v. 28, p. 315. 
183 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2000. p. 7. 
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personalidade podem se apresentar positivados ou não, porquanto derivem do 

princípio da dignidade humana, assim, certos direitos, mesmo que não reconhecidos 

em lei, merecem respeito.  

Por outro lado, o autor Savigny nega a tese de direitos da personalidade como 

direitos essenciais, porquanto que, para esse autor, a existência de direitos dessa 

natureza resultaria em direitos sobre a própria pessoa, que ao cabo justificaria o 

suicídio184. Igual posicionamento é encontrado na obra de Carnelutti, para quem o 

modo de ser da pessoa não poderia ser considerado bem jurídico.185  

Inobstante o posicionamento refratário ao reconhecimento dos direitos da 

personalidade como direitos naturais dos citados autores, o momento atual de 

compreensão desses direitos é compatível com a existência de direitos da 

personalidade derivados da dignidade humana.  

A celeuma acerca da natureza dos direitos da personalidade também encontra 

divisão na doutrina. Para o autor Elimar Szaniawski, os direitos da personalidade 

seriam direitos reflexos do direito objetivo186, ao passo em que Diniz afirma que tais 

direitos são subjetivos, porquanto que aptos a defender aquilo que lhe é próprio. E, de 

maneira mais específica ao tema em estudo, declara, ainda, que os direitos da 

personalidade são percebidos pelo direito à integridade física, englobando direitos 

sobre o próprio corpo vivo ou morto, assim como a integridade intelectual, manifestada 

pela liberdade de pensamento, dentre outras187.  

Em favor da superação do conceito e natureza dos direitos da personalidade, 

interessante se faz notar a posição de Perlingieri, para quem o valor da pessoa venceu 

a especulação filosófica, tornando-se proposições políticas e jurídicas, ao passo em 

que a estreita conexão entre direitos civis e políticos deve ser superada em favor de 

uma perspectiva moderna na qual se afirma a personalidade como valor único188. 

Nesse sentido, retomando rapidamente uma referência ao direito estrangeiro, 

tem-se o exemplo da Alemanha, quando, na Lei Fundamental de Bonn, garante-se de 

 
184 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo, SP: Revista dos 
Tribunais, 1993. p. 37. 
185 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o Novo Código Civil. São 
Paulo: Atlas, 2005. p. 36. 
186 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo, SP: Revista dos 
Tribunais, 1993. P. 37 
187 DINIZ, Maria Helena.  Curso de direito civil brasileiro.  22.  ed.  rev.  e  atual.  de  acordo  com  o 
novo  Código  Civil  (Lei  nº.  10.406,  de  10-1-2002)  e  o  Projeto  de  Lei  nº.  6.960/2002.  São Paulo: 
Saraiva, 2005.  v.  1: teoria geral do direito civil, p.  143. 
188 (PERLINGIERI, Pietro. La personalita ‘umana nell’ ordenamento giuridico. Camerino: Universita 
‘degli studi di Camerino, [s/d], p. 44-45. 
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forma clara e direta, a dignidade do homem e o livre desdobramento da 

personalidade189. Ainda na Alemanha, merece especial destaque que o Tribunal 

Federal tornou vigente e obrigatório o Direito Geral de Personalidade190. 

Nesse sentido, destaque-se que o contributo da proteção dos direitos da 

personalidade, nos moldes de um Direito Geral de Personalidade, dá-se em razão da 

amplitude, porquanto, tem-se a possibilidade de garantir-se a tutela de direito, ainda 

que não preconcebidos191.  

No cenário brasileiro, os direitos da personalidade foram consagrados no 

Código Civil de 2002, ao que Eroulths Cortiano enxerga previstos no direito privado 

desdobramentos necessários à proteção da dignidade humana192. 

No mesmo sentido, Judith Martins-Costa afirma que os direitos da 

personalidade decorrem do ‘‘valor-fonte’’, a pessoa humana, com reconhecida 

dignidade alçada à proteção constitucional, sob a qual são desenvolvidos e 

concretizados193. 

Realça-se, porém, a posição de Fachin, para quem os direitos da personalidade 

foram resguardados na CRFB/88, uma vez que resguardava e protegia a pessoa 

 
189 SÁ, Maria de Fátima Freire; MOUREIRA, Diogo Luna. Autonomia para morrer: Eutanásia, 
suicídio assistido, diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. 2 ed. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2015. p. 57. 
190 Outro exemplo obtido do direito estrangeiro é a Suíça, a qual adota a Teoria do Direito Geral de 
Personalidade, expressamente consagrada no artigo 28 do seu Código Civil. Outro exemplo, ainda no 
direito estrangeiro, é a Itália, que vem desenvolvendo relevante doutrina, com destaque para os autores 
Gianpiccollo e Perlingieri, fortemente inspirados na doutrina alemã, embora, deve-se registrar, que no 
plano interno do país seja adotado o modelo fracionado e típico de proteção dos direitos da 
personalidade em função das suas características. A ideia desses autores é exemplificada na 
comparação a proteção de um fundo de comércio, o qual é protegido em sua totalidade, não de forma 
fracionada, em diversos aspectos do fundo, os autores sustentam que o mesmo deveria ocorrer com a 
personalidade, que, tal qual o fundo de comércio, representa um todo. (GIANPICCOLLO. La tutela 
giuridica della persona umana. Apud SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 66 et seq). 
191 SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Manual de Biodireito. -3ª ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2016. Apud SÁ, Maria de Fátima Freire; MOUREIRA, Diogo Luna. Autonomia 
para morrer: Eutanásia, suicídio assistido, diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. 2 ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2015., p. 58. 
192 FACHIN, Luiz Edson. Análise crítica, construtiva e de índole constitucional da disciplina dos 
direitos da personalidade no Código Civil brasileiro: fundamentos, limites e transmissibilidade. 
Revista Jurídica: órgão nacional de doutrina, jurisprudência, legislação e crítica judiciária. Porto 
Alegre. Notadez, ano 55, n. 362, dez., 2007. 
193 MARTINS-COSTA, Judith. Os direitos fundamentais e a opção culturalista do novo Código Civil. In 
SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2003, p. 69. 
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humana, o que, por si só, protege tais direitos por meio do exame sistemático da 

dignidade e dos direitos fundamentais194.  

Ao arremate do próprio autor, atesta ser impossível a análise desvinculada da 

proteção da dignidade humana e dos direitos a ela relacionados, não se mostrando 

igualmente possível uma visão privada dos direitos da personalidade analisada à 

margem dos direitos do homem, sendo necessário o aprofundado exame da 

fundamentação da dignidade humana presente nos direitos da personalidade195.  

Embora os direitos da personalidade estejam diretamente relacionados com os 

direitos fundamentais, Canotilho enxerga que a correlação entre direitos da 

personalidade e direitos fundamentais deve ser enaltecida, haja vista que a maioria 

dos direitos fundamentais é formada por direitos da personalidade, mas, salienta, não 

a sua integralidade.196  

O autor afirma ainda que os direitos de personalidade englobam os direitos de 

estado e sobre a própria pessoa, assim como os distintivos da sua personalidade. 

Todavia, em face da correlação entre o estatuto positivo e o estatuto negativo do 

cidadão, considerando a base do direito geral de personalidade, o molde do direito da 

pessoa ser ou vir a ser, observa-se uma tendência a compreender com mais facilidade 

os direitos fundamentais como direitos da personalidade, se observando também o 

oposto.197 

Ainda no sentido do afunilamento do tema, importa estabelecer a relação entre 

pessoalidade e personalidade como completude da pessoa em relação à efetivação 

da intersubjetividade. Nesse sentido, Oliveira situa tal distinção ao estabelecer que a 

 
194 CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos da personalidade. 
In FACHIN, Luiz Edson. Repensando fundamentos do Direito Civil contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 42. 
195 FACHIN, Luiz Edson. Análise crítica, construtiva e de índole constitucional da disciplina dos direitos 
da personalidade no código civil brasileiro: fundamentos, limites e transmissibilidade. Revista Jurídica: 
órgão nacional de doutrina, jurisprudência, legislação e crítica judiciária [Porto Alegre: 1953], Porto 
Alegre, RS, ano 55, n. 362, dez. 2007, p. 46. Jurídica: órgão nacional de doutrina, jurisprudência, 
legislação e crítica judiciária [Porto Alegre: 1953], Porto Alegre, RS, ano 55, n. 362, dez. 2007, p. 46.  
196 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 396. 
197 ORLANDO DE CARVALHO, OS direitos do homem no direito civil português, Coimbra, 1973; 

CASTRO MENDES, «Direitos, Liberdades e Garantias», in Estudos sobre a Constituição, Vol. 1, 1977, 
Lisboa, p. 11; por último, amplamente, RABIN-DRANATH CAPELO DE SOUSA, «A Constituição e os 
direitos de personalidade», in Estudos sobre a Constituição, Vol. 2, Lisboa, 1978, pp. 93 ss; JORGE 
MIRANDA, Manual, IV, cit., p. 56; D. LEITE DE CAMPOS, OS direitos de personalidade, Coimbra, 1991. 
---- Não entendi 



100 
 

pessoalidade prioriza o aspecto subjetivo da pessoa, ao passo em que os direitos da 

personalidade focam no aspecto objetivo das relações e situações jurídicas198. 

Ainda no tocante à pessoalidade, tem-se que, sob o enfoque da sua  

manifestação, cabe reconhecer a igualdade de liberdades coexistentes entre os 

membros da sociedade, sem limites pré-estabelecidos por integrantes da sociedade, 

sob pena de alguns deterem a prerrogativa de determinar a pessoalidade do outro, 

através da perspectiva valorativa individual, afirmando na prática o que seria ‘‘bom’’ 

para os outros, negando o direito destes, por si só, escolherem a sua compreensão 

de vida boa, dentre outros aspectos possíveis da pessoalidade no meio social199. 

Cabe relembrar que se deve ao cristianismo propagado no período medieval o 

nascimento da base ideológica do processo de interiorização da pessoalidade do ser 

humano. Conforme já mencionado nos primeiros capítulos, o cristianismo teve forte 

influência em temas relacionados desde a dignidade, chegando à proteção da vida, 

pelo menos em termos propedêuticos. Contudo, também foi importante, mesmo que 

tal ideia baseada nos conceitos atuais se mostre paradoxal, na criação da autonomia 

da vontade. 

A ideia matriz é que, antes do cristianismo, o ser humano não era incentivado 

a pensar introspectivamente a sua vida, no desejo de desenvolver valores individuais, 

os quais, segundo o cristianismo, deveriam se assemelhar aos de Cristo. Esse 

processo de introspecção permitiria que o indivíduo mantivesse contato com a 

divindade por meio da oração pessoal.  

Esse Deus pessoal, que se manifesta ao homem por meio do pensamento e 

que permite o acesso quanto mais próximo dos valores, deve ser comungado com 

Deus, o que permitiu que o homem, agora voltado para o seu interior, criasse a base 

para se pensar conforme o seu entendimento. Contudo, a premissa básica desse 

processo de interiorização proposta pela religião era que a salvação correspondia a 

processo individual. 

Assim, com a derrocada da Igreja e consequente perda de influência na 

sociedade, o indivíduo que fora levado ao processo de interiorização pode assumir a 

condição de se autodeterminar. Nessa importante virada de conceito, teve influência 

 
198 NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Direitos de personalidade e dados genéticos. Belo 
Horizonte: Escola Superior Dom Helder Câmara, 2010, p. 17. 
199 CHAMON JUNIOR, Lúcio Antônio. Prefácio à segunda edição. In: SÁ, Maria de Fátima Freire de. 
Direito de morrer. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 24. 
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a filosofia por criticar a visão determinista da igreja. Assim, tem-se a base para afirmar-

se uma autonomia da pessoa.  

Nesse aspecto, o dicionário Aurélio200 define autonomia como a capacidade 

humana de gerenciar e promover escolhas que regem a sua conduta. Assim, decorre 

da autonomia a escolha por questões pontuais que diferenciam as pessoas no meio 

social.  

Assim, o homem cada vez mais informado dos fatos que o cercam, decide, num 

processo de interiorização, qual conduta a seguir. Contudo, o processo de reflexão 

interna do ser, como já apresentado, por vezes se baseia na crença exercida pela 

pessoa, e também nesse contexto a autonomia está presente.  

A título de exemplo, pode-se citar que decorre da autonomia do ser humano, a 

escolha por continuar o tabagismo, mesmo ciente dos riscos dessa prática, ou mesmo 

a opção do portador de diabetes por continuar se alimentando de açúcares, quando a 

recomendação seria a privação total ou parcial do açúcar. Com efeito, todas as 

decisões individuais, realizadas por base na capacidade de raciocínio, decorrem da 

autonomia, podendo-se explicar até mesmo por que uma pessoa que nos seus 90 

anos decide continuar se alimentando como de costume, quando a recomendação 

médica era da introdução de regime com vedação de gorduras. 

Sob o enfoque religioso, a problemática apresentada se mostra com particular 

atenção, posto que decorre da autonomia da vontade, por exemplo, a resistência ao 

recebimento da transfusão de sangue pelos praticantes da religião denominada 

Testemunha de Jeová, por compreenderem a sacralidade do corpo humano em toda 

a sua extensão.  

Num contexto atual, decorre ainda dessa matriz a negativa pelos intitulados 

antivacina em se negar a receber futura vacina para a Covid-19201. 

Em todos esses aspectos, o ponto comum é a esfera particular do indivíduo, o 

qual, retomando a discussão da eutanásia, ciente e sabedor da sua condição clínica 

 
200 Dicionário Aurélio Digital. 
201 Cabe registrar que em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou o estado de 
pandemia mundial provocado pelo vírus Sar-CoV-2, originariamente com efeitos na China. Atualmente, 
toda a comunidade científica do mundo busca a criação de uma vacina para a Covid-19. Há notícias 
de que a Rússia já possua vacina e que promova a vacinação ainda em outubro. A Covid-19 já matou, 
somente no Brasil, até o momento (04/09/2020) mais de cento e vinte e quatro mil pessoas, segundo o 
Consórcio de Veículos de Imprensa, https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2020/09/03/covid-19-mortes-casos-03-setembro.htm, ao longo mundo o número é de 
mais de oitocentos e setenta mil mortes. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-
19_pandemic_data.   
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e física, bem como, portador da sua completa faculdade mental, detém a autonomia 

para, no plano concreto, decidir a forma de reger a sua vida.   

Não se pode negar a forte questão ética envolvida acerca do limite do exercício 

da autonomia, ficando em aberto a correção da tomada de decisão de outrem, na 

esfera individual da vida de cada um, sob o argumento de ser essa medida interesse 

da pessoa, ou no caso específico do tema em digressão, do doente terminal.  

A autonomia está relacionada com o bem-estar individual, verificado com o 

estado de paz obtido a partir das decisões pessoais do indivíduo. A introspecção cada 

vez mais intensa da individualidade revela que interferências externas, por melhor que 

sejam suas intenções, acomete o sentimento de bem-estar.   

Questão sensível trazida por Dworkin202 diz respeito ao processo de tomada de 

decisão e respeito externo, dos indivíduos dementes, elementos como integridade, 

benevolência, e dignidade são estudados sob a ótica desses pacientes. Contudo, 

conforme advertido no capítulo anterior, o direito à morte discutido nesse estudo tem 

por objeto o indivíduo não portador de doença que acometa sua capacidade de 

decisão.  

Inobstante isso, tem-se que se a concepção medieval de autonomia apontava 

para a moralidade pautada na obediência, a moralidade moderna desponta com 

arrimo na liberdade pública no processo interacional de pessoas livres, capazes de 

enxergarem por si mesmas o que a moralidade de cada uma requer, ademais, 

porquanto que as pessoas são capazes para agir, segundo sua convicção e 

autonomia, independentes do julgamento dos demais atores sociais, família, religião, 

sociedade e Estado, não sendo ameaças ou recompensas que alterariam essa 

condição de autonomia203. 

Vê-se, assim, em países pautados no Estado Democrático de Direito, que a 

capacidade de tomada de decisões observa a tendência ao ideal de liberdade, 

fomentando a independência pessoal, permitindo, portanto, a tomada de posição na 

sociedade a partir de si mesmo.  

 Dessa forma, o juízo de moralidade no sentido de autogoverno parte do 

respeito à transculturalidade que um indivíduo pode assumir na vida em sociedade. 

 
202 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: Aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução: 
Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: WMF Martins, 2009. Título original Life´s dominion.    
203 SCHNEEWIND, J. B. A invenção da autonomia. São Leopoldo: Unisinos, 2001, p. 30. 



103 
 

De certa forma, pode ser observado, em menor proporção, que persiste a ideia 

do homem como propenso ao conflito, sendo necessária a orientação moral a fim de 

tornar possível a convivência social e o exercício das liberdades.    

Sob esse aspecto, o amadurecimento da modernidade promoveu o ambiente 

ideal para que o homem se debruçasse pelas problemáticas existenciais, trazendo a 

autonomia para o centro dessa discussão.   

E, mais uma vez resgatando a filosófica kantiana, a autonomia foi introduzida 

no discurso jurídico como fruto da reflexão filosófica. Todavia, a diferença agora 

apresentada está na resistência da aceitação determinada pela autonomia individual 

da pessoa, de um conteúdo moral exterior204. 

Tal processo promoveu a virada da compreensão da ideia de autogoverno para 

a aceitação de uma autonomia, reforçando a ideia presente em Kant, de que a 

distinção do homem se dá através da capacidade de autodeterminar-se e de se 

autoconstruir-se de acordo com suas próprias regras205.  

Inobstante isso, é preciso rememorar que a filosofia kantiana não tinha atenção 

para a normatização das ações humanas, posto que a ética kantiana promovia a 

fundamentação de um princípio moral para julgar as ações éticas humanas,206 

contudo, reconhece na moralidade uma norma que obriga, independente dos objetivos 

de uma coletividade207.  

Por outro enfoque, Hegel assume uma nova postura filosófica, segundo a qual 

se desamarra da ideia de separação entre sujeito e objeto e liberdade concedida, ao 

sustentar que a liberdade é um direito construído, o qual parte da moralidade subjetiva 

e encontra na eticidade a manifestação da sua intersubjetividade. E a partir dessa 

alteridade que se constrói a autoidentidade. Contudo, o autor não menospreza a 

individualidade, somente enfatiza que aquela é obtida a partir das interações em 

coletividade, e nessa coletividade a pessoa detém limites, impostos pelo Direito, 

todavia, sendo possível se insurgir contra ele, numa manifestação de vontade livre208. 

 
204 Ibid., p. 559. 
205 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e Práxis Histórica. São Paulo: Ática, 1995, p. 119-120. 
206 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A filosofia na crise da Modernidade. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 
1995, p. 42.  
207 SCHNEEWIND, J. B. A invenção da autonomia. São Leopoldo: Unisinos, 2001, p. 566. 
208 No prefácio da obra “Princípios da Filosofia do Direito”, Hegel assume o conceito de pensamento 
livre como sendo meio de produção da pessoa enquanto vontade livre, posto que “[...]em lugar de se 
fixar naquilo que é dado [...] toma a si mesmo exclusivamente por princípio, e precisamente por isso 
exige estar unido à verdade (HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Princípios da Filosofia do Direito, 2ª 
ed. São Paulo: Ícone, 2005, p. 27). Tanto é que Hegel denomina de “sentimento ingênuo” ou 
“comportamento simples” a conduta da pessoa que simplesmente se atém a verdade publicamente 
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Dessa forma, Hegel apresenta seu conceito de pensamento livre como meio de 

criação da pessoa, possuidora de vontade igualmente livre209, bem como, denomina 

de sentimento ingênuo ou comportamento simples a conduta da pessoa que firma 

suas convicções e seu modo de agir no meio social pautado na submissão à verdade 

publicada e imposta pela maioria210.  

Com isso verifica-se a possibilidade de as pessoas assumirem as coordenadas 

de uma pessoalidade em um contexto de unidade, as quais não decorrem de uma 

liberdade dada, mas, sim, construída em uma rede de relações, as quais permitem 

que as outras pessoas, em iguais liberdades, também construam a própria identidade.  

Nesse aspecto, afirma-se enquanto pessoa pelo exercício da liberdade em 

sociedade, implicando na assunção de sociedade plurista e transcultural que não 

preestabelece nem determina a imposição de um projeto de vida boa, ao revés, abre 

espaço para a construção dos mais variados projetos de vidas boas. 

Retomando a pergunta central do presente estudo, tomando o conceito de vida 

boa sob o enfoque individualista, e baseado na autonomia das pessoas: por que 

caberia ao Estado determinar a forma que pode ocorrer a sua morte, porquanto a vida 

seja do indivíduo, e não do Estado? 

Nota-se, porém, que essa pergunta encontra respostas antagônicas nos países 

que garantem o respeito à vida privada, e, sobretudo, em face das permissões que o 

reconhecimento do direito pessoal à vida privada serem consagradas aos cidadãos.  

Perceba-se que, conforme abordado anteriormente, ao passo em que, com 

base nas mesmas premissas, a Corte Constitucional da Colômbia211 garante o direito 

à morte digna, enquanto, no âmbito da União Europeia, o reconhecimento do direito 

da personalidade não permite a relativização do direito à vida, ao que, segundo eles, 

desdobraria o direito à morte, conforme já exposto em item próprio.  

Na Colômbia, o direito à personalidade foi alçado à condição constitucional, 

sustentando na autonomia da vontade e na dignidade os fundamentos para o 

reconhecimento do direito à morte digna. 

 
reconhecida e estabelecer a sua conduta e sua posição na vida sobre esta sólida base (HEGEL, Georg 
Wilhelm Friederich. Princípios da Filosofia do Direito, 2ª ed. São Paulo: Ícone, 2005, p. 27). 
209 HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Princípios da Filosofia do Direito, 2ª ed. São Paulo: Ícone, 2005, 
p. 27. 
210 Ibid., p. 27. 
211 Vale resgatar nesse momento parte do conteúdo do ponto 4.2.5 no qual apresenta-se o julgado T – 
970/14 da CCC. 
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Destarte, a principal fundamentação de um direito relacionado à morte é o 

respeito à vontade do indivíduo que decide morrer, podendo fazê-lo mediante 

testamento vital. 

Dadalto conceitua o testamento vital como o documento realizado por pessoa 

capaz, no qual registra sua posição frente suspensão de tratamentos sujeitos a 

intervenções médicas que deverão valer quando o outorgante não detenha condições 

de expressar sua vontade em razão de estado terminal, estado vegetativo persistente, 

EVP, ou mesmo quando acometido por doença crônica incurável212.  

Conforme se observa, a necessidade desse documento pauta-se em cenários 

limítrofes da vida, nos quais o indivíduo deseja expressar previamente sua vontade 

acerca do recebimento ou não de tratamentos que não lhe tragam cura.  

Nesse sentido, Dadalto afirma ainda que o possível objeto de recusa do 

paciente é a chamada Suspensão de Esforço Terapêutico (SET), noutras palavras, a 

recusa a meios extraordinários que visem dar continuidade à vida, mas que não 

alterem a terminalidade da vida213. 

 

5.3 Aspectos controversos acerca da obrigação de existência 

 

Primeiramente, faz-se pertinente enaltecer que o princípio da dignidade 

humana é aceito como valor prevalecente em relação aos demais direitos 

fundamentais de todas as Cartas Constitucionais dos países mencionados no 

presente estudo, sendo valor comum até mesmo nas relações internacionais, 

conforme já foi apresentado.  

Contudo, a existência humana foi concebida como direito e, portanto, 

relativizado tanto em países americanos quanto europeus, sendo reconhecido nesses 

países um direito subjetivo à morte digna como direito potestativo. Assim é que em 

países como Colômbia, Canadá, Holanda e Suíça, por exemplo, cabe ao detentor da 

vida o direito de decidir quando exercer o seu direito à morte. 

Todavia, alguns países se mostram refratários à declaração desse direito sob 

a alegação de que não cabe ao Estado, garantidor da vida, participar de forma 

intencional no projeto de morte do cidadão, por não enxergar na prevalência da 

 
212 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 97. 
213 DADALTO, Luciana. Testamento Vital. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 98-99. 
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dignidade humana uma forma de coexistir um direito capaz de pôr fim à base dos 

demais direitos: a vida. 

Ademais, todos os estados aqui trabalhados concebem igualmente a 

compreensão atual do tema, qual seja a existência de um universo jurídico que 

garante a dignidade humana e todos os seus comemorativos, quais sejam, direito à 

personalidade, autodeterminação, liberdade religiosa ou mesmo a laicização do 

direito, mas, sobretudo, o direito à liberdade, enquanto não intromissão do Estado na 

esfera particular da vida do cidadão, todavia a solução se mostra contraditória, 

conforme já antecipado.  

De certa forma, tal problemática remete ao antecipado por Hobbe, este que 

enxerga o homem como titular de certos direitos naturais, porém adverte que possuem 

validade somente do estado natural, estando, no mais à disposição do soberano214. 

Posta dessa maneira a questão, tem-se que, com a finalidade de se averiguar 

se o direito à vida é um direito ou obrigação, faz-se necessário analisar afora os 

fundamentos jurídicos já apresentados, a possível relativização do direito à vida e a 

influência imposta ao Direito pelo caminho percorrido pela filosofia religiosa.  

Isso porque, pelo menos no senso comum, a religião prega a sacralização da 

vida, que na sua visão possui origem divina e, como bem tutelado que é, portanto, 

indisponível. 

Antes de adentrar na filosofia religiosa, mas ainda por esse ângulo, parcela da 

filosofia ateia mesmo divergindo da filosofia religiosa entende que atos contrários à 

própria existência ofenderiam o instinto natural do ser humano. Assim é que Kant 

enxergava que o direito à liberdade abrangia todos os direitos, estando limitado 

somente pela liberdade dos demais homens215.  

Porém, o direito de pôr fim à própria existência encontra resistência em Kant, 

ao manifestar que o direito à autodeterminação encontra no senso de preservação 

natural — comum a todos os seres vivos — sua limitação, sendo, portanto, a prática 

do suicídio, de acordo com esse autor, algo contrário ao senso comum, de forma que 

deveria ser desencorajada. 

 
214 K. Stern apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2018. p. 39. 
215 A. E. Perez Luño, Los Derechos Fundamentales, p. 32 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 13. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 40. 
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Em especial, Bobbio revela que, em Kant, a quem indica inspiração em 

Rousseau, a liberdade do homem era obedecer às leis às quais deu seu livre 

consentimento216.  

Adentrando a filosofia religiosa, evidencia-se que esta apresenta divergência 

no âmbito interno de cada doutrina, no tocante à possibilidade da antecipação da 

morte.  

Nesse sentido, a religião judaica possui sua base de fé nas interpretações das 

Escrituras e na lei falada, reduzida, contudo, a texto, só que, após as constantes 

dispersões do povo judeu ao longo da história, tais mandamentos foram codificados 

no livro Talmud. Enalteça-se que a doutrina religiosa judaica enfrenta as questões 

limítrofes da vida relacionadas à morte.  

Nesse sentido, entende a fé judaica que o momento de pré-morte é o momento 

de o paciente organizar sua vida, tendo na confissão e no arrependimento o meio, e 

momento oportuno, de reconciliar-se com Deus.  

Calha salientar a singularidade da religião judaica no estabelecimento do 

critério de morte como sendo a parada cardiorrespiratória, contrastando com a cessão 

das atividades cerebrais, adotada pela medicina.  

A tradição judaica é contrária à eutanásia, porém o Halakhah enfrenta a 

distinção entre o prolongamento da vida, para eles obrigatório, e prolongamento do 

sofrimento, que, por sua vez, não o é.  

O autor Kubler-Ross afirma que, segundo a lei judaica, é autorizada a não 

utilização de aparelhos que retardem a morte. Contudo, o citado autor esclarece que 

as fontes por ele consultadas se referem ao estado de morte iminente, todavia afirma 

que a tolerância com a eutanásia passiva não é excluída.  

Por sua vez, o budismo, mesmo considerado por estudiosos ocidentais como 

filosofia, e não como religião, é tratado como religião para os fins deste estudo, dada 

a identificação religiosa das filosofias budistas. Assim, sob o enfoque budista, não há 

proibição ao suicídio ou mesmo o auxílio ao suicídio quando praticado em estado de 

morte iminente e quando a ajuda é movida por compaixão.  

 
216 N. Bobbio, A Era dos Direito, p. 86 apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. 
rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 40. 
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A vida, na visão budista, não é uma obrigação, mas um mero ato de passagem 

para a próxima vida. Constando no ensinamento do mestre Zen, século XIII, que, para 

ser livre, deve-se conceber a vida e a morte como semelhantes ao Nirvana, não 

devendo, contudo, odiar a vida nem procurar a morte. Para a filosofia budista, está-se 

nascendo e morrendo a cada momento.  

 Por sua vez, o Islã defende a sacralidade e a inviolabilidade de vida tomando 

por base os ensinamentos do Corão e da Suna.  

No Código Islâmico de Ética Médica, consta a máxima de proteção da vida 

humana em todos os estágios e sob quaisquer circunstâncias, determinando o 

máximo esforço do médico para libertar o paciente da morte, doença, dor ou 

ansiedade217, registrando-se a proibição do médico causar a morte do paciente 

movido por compaixão.  

No entanto, o mesmo Código adverte que, em caso de ficar cientificamente 

comprovada a impossibilidade de se restaurar a vida, demonstra-se futilidade manter-

se vivo o paciente em estado vegetativo, ao arremate que ao profissional médico cabe 

manter o processo vivo, e não o processo morte.  

Por fim, o Cristianismo possui vasta publicação sobre a eutanásia. Inclusive, na 

declaração sobre a eutanásia, de 1980, é trazida definição sob o enfoque da religião 

católica cristã, culminando com a clara condenação ao ato.  

Em posterior alteração, houve atenção ao emprego de cuidados paliativos e à 

distinção entre meios ordinários e extraordinários de tratamentos médicos, por esse 

documento se distingue o cuidado com a saúde e necessidade da proporcionalidade 

entre os meios usados e previsão de cura, sendo lícita a decisão de renunciar 

tratamentos que prolongariam o penoso estado de vida218. 

A Igreja Católica possui farta documentação que condena a eutanásia ativa e 

condena a distanásia. A doutrina católica, contudo, possui tradição moral na distinção 

entre matar e deixar morrer. No primeiro caso, tem-se ação ou omissão visando à 

morte; a última caracteriza-se por deixar a natureza seguir o seu rumo, não intervendo 

com tratamento desnecessário. Calha enfatizar o exemplo do papa João Paulo II, que, 

acometido de complicações de saúde em razão de traqueostomia e utilização de 

 
217 SACHEDINA A Islam. In: Reicht WT, editors. Encyclopedia of bioetchis. ed. New York: Macmillan, c 
1995:1289-96 apud PESSINI, Léo. A eutanásia na visão das grandes religiões mundiais. Revista do 
Conselho Federal de Medicina, n. 1, v. 7, 1999, p. 90.  
218 MARTIN, Leonard M. Eutanásia e distanásia: iniciação à bioética. Revista do Conselho Federal 
de Medicina, 1988, p. 189.  
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sonda nasogástrica, comunicou seu desejo de não retornar ao hospital para novas 

incursões médicas.  

Por esse prisma, tem-se que a relativização dos direitos fundamentais mostra-

se importante no presente estudo, primeiro porque parte-se da ideia de que nenhum 

direito fundamental é absoluto, isso porque os direitos podem conflitar entre si, não 

podendo se estabelecer num primeiro momento qual direito deverá ter prevalência.  

Com efeito, a afirmação de um direito absoluto é uma contradição em termos.  

Nesse sentido, Branco afirma a possibilidade da limitação dos direitos 

fundamentais ao sustentar que o direito à vida possui limitação explícita em caso de 

guerra declarada. Por outro lado, a limitação dos direitos fundamentais só é admitida 

quando compatível com os princípios e normas constitucionais, bem como quando 

respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Essa é a posição aceita pelo STF, através da utilização do princípio da 

proporcionalidade, de origem alemã, que se subdivide em adequação, necessidade e 

proporcionalidade, em sentido estrito, servindo de parâmetro para o controle das 

restrições aos direitos fundamentais.  

De acordo com o princípio da proporcionalidade, a limitação de direitos 

fundamentais deve ser adequada para a proteção do bem jurídico, sendo proporcional 

em sentido estrito, guardando correlação com o valor e significado do direito 

fundamental.  

Adentrando especificamente na realização do direito à vida, deve-se relembrar 

que o seu conceito está ligado à dignidade humana, mas nem por isso é um direito 

absoluto. A já citada exceção do estado de guerra, ao lado previsão da legítima 

defesa, ou mesmo a permissão do abortamento necessário ou sentimental no caso 

de estupro revelam exceções ao direito à vida.    

Nesse sentido, o Tavares apresenta duas teorias sobre as limitações dos 

direitos fundamentais. Sobre a primeira acepção a limitação o direito fundamental 

pode sofrer limitações no plano externo a partir de casos concretos. Contudo, a 

segunda teoria, denominada interna, entende que o conteúdo de um direito só pode 

ser aferido quando posto à prova com outro com o qual colida, havendo, nesse caso, 

definições dos limites de caso direito. 

Outra teoria apresentada por esse autor, e que guarda relação com o presente 

estudo, é a teoria do núcleo essencial. Sob esse aspecto os direitos fundamentais 

podem ter um núcleo absoluto ou relativo. No primeiro, como o nome revela, o núcleo 
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central não poderia ser violado. Por sua vez, de acordo com a teoria relativa, no caso 

concreto esse núcleo mínimo poderia ser atingido.  

O estudo dessas teorias se mostra necessário, sobretudo quando observado 

que o TEDH, julgando o lide case Pretty vs Reino Unido, no ano de 2002, ao analisar 

o direito à vida, afirmou que não se poderia conferir distorção de linguagem ao se 

garantir direito diametralmente oposto à vida, não sendo possível conceder aos 

indivíduos o direito à morte baseado na autodeterminação.  

Inobstante isso, a Corte Constitucional Colombiana, na Sentença C-239, em 

1997, reconheceu o direito à morte digna pugnando pelo respeito à dignidade humana. 

Por outro prisma, o direito à vida é classificado pela doutrina como indisponível.  

Por outro lado, importa registrar a herança positivista da concepção valorativa 

da ciência jurídica, sendo o Direito concebido como fato social dotado de coerção, sua 

validez não se baseia em valores ou sentimentos, mas sim, na estrutura formal e no 

procedimento que foi produzido. Vale lembrar, que sob o enfoque positivista, a 

resistência à indisponibilidade dos direitos fundamentais é analisada sob a 

interpretação lógico-sistemática, buscando a coesão e a unidade do ordenamento 

jurídico.   

O normativismo de Kelsen defende que o Direito deve ser compreendido como 

um fato, e não como um valor, e o intérprete constitucional deve ater-se ao Direito 

como ele é, e não como supostamente deveria ser.   

Por sua vez, pode-se afirmar que Canotilho, antes de adentrar ao tema, 

enxerga na autonomia privada uma garantia de não invasão do Estado. Porém, 

adverte que em Locke e Rossoueau, cristalizados no direito à vida, liberdade e 

propriedade não eram concebidas somente perante o Estado, mas também perante o 

corpo social como um todo, como um direito reativo aos demais direitos219.  

Dessa forma, Canotilho, enfrentando diretamente o tema, entende que a vida 

é um direito defensivo perante o Estado, mas não uma liberdade, se posicionando 

contrariamente à liberdade de dispor da própria vida220, afirmando, ainda, que as 

 
219 Sobre as influências do individualismo possessivo de Locke na teoria dos direitos fundamentais cfr. 

A. B. MACHPERSON, La Teoria Política dei Individualismo Posesivo, cit., pp. 22 ss; GRABITZ, Freiheit 
und Verfassung, Tubingen, 1976, pp. 139 ss; GOERLICH, Wertordnung und Grundgesetz, cit. p. 152; 
K. GRIMMER, Demokratie und Grundrechte, Berlin, 1980, p. 25. 
220 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 539. 
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liberdades costumam ser apresentadas como direitos de natureza defensiva, 

manifestando-se em ações negativas221. 

No entanto, importante resgatar o conceito de liberdade, porquanto que a 

autonomia para morrer, etapa da solução acerca da obrigação em torno da existência, 

passa pela discussão acerca da relativização do direito à vida, porém igualmente 

sobre a manifestação dos direitos relacionados à liberdade. 

Nesse diapasão, importa resgatar que o ideal impulsionador da Revolução 

francesa dizia que as luzes trariam a liberdade, e a liberdade o avanço dos povos e a 

redução da violência222. Contudo, a liberdade, tal como interpretada por alguns países, 

não se mostrou suficiente para reduzir a violência presente no sofrimento daquele que 

padece de doença incurável.  

No tocante à liberdade, com compreensão comum aos estados liberais, dentre 

ele o Brasil, enaltece-se o seu reconhecimento como forma comum, e de livre fluência 

de todos os cidadãos, não sendo negado a grupos. Nesse sentido, Bobbio, aliás, 

adverte que, na democracia, o estado natural da pessoa é estar em constante 

transformação, ao seu arremate, o despotismo é estanque, a democracia é 

dinâmica223.  

No cenário constitucional brasileiro, a liberdade está presente na CRFB/88, 

prevendo que a fonte de proibição de qualquer conduta será sempre a lei, sendo 

permitido, portanto, fazer-se tudo o que a lei não proíba. Advém do texto 

constitucional, portanto, o direito à liberdade das manifestações da personalidade de 

forma geral, possuindo o cidadão direito de fazer ou deixar de fazer tudo conforme a 

sua individualidade. 

Ainda nesse sentido, mesmo normas que cerceiam a liberdade plena de ação 

da pessoa hão de ser justas e legítimas, ficando claro o motivo, mas também, a 

necessidade da proibição. 

 
221 Cfr. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, III/l, p. 628; ALEXY, Theorie der 

Grundrechte, p. 208. Diferentemente, VIEIRA DE ANDRADE, «Direitos e Garantias Fundamentais», 
cit., p. 692, entende que a tríade «direitos, liberdades e garantias» pode ser encarada como um «nome 
colectivo». 
222 ASÚA BATARRITA, A. Reinvindicación o superación del programa de Beccaria. In: El pensamento 
penal de Beccaria: su actualidad, p. 36. Prado p. 162-163. 
ASÚA BATARRITA, Adela (1990). “Reivindicación o superación del programa Beccaria”, en Asúa 
Batarrita, Adela (ed.). El pensamiento penal de Beccaria: su actualidad. Bilbao: Ed. Universidad de 
Deusto. Seria esse? Se sim, colocar páginas. 
223 BOBBIO, Noberto. O Futuro da Democracia. 8 ed. Tradução brasileira de Marco Aurélio Nogueira. 
São Paulo: ed. Paz e Terra, 2000, p. 19. 
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Destaca-se a compreensão de Silva acerca da liberdade de pensamento que, 

para o autor, se manifesta no direito de pensar, refletir e crer no que quiser sobre 

qualquer assunto.224 Por sua vez, outra liberdade que importa aqui mencionar diz 

respeito às liberdades de crença e de consciência igualmente protegidas pela 

CRFB/88.  

Embora relacionadas, estas não se confundem, sendo a liberdade de 

consciência manifestada pela possibilidade de o indivíduo ter ou não uma religião, e, 

optando por uma religião, opera-se a liberdade de crença, por aderir a qualquer 

religião, não sendo vedado até mesmo criar uma religião. Entretanto, essas liberdades 

manifestam-se também no campo filosófico e político.  

Bastos afirma que decorre da liberdade de consciência a autodeterminação da 

pessoa em possuir ou não crença alguma, havendo proteção jurídica incluída, dessa 

forma, aos ateus e agnósticos225. A liberdade de crença, por sua vez, se apresenta 

como manifestação religiosa, que pode se dar por meio da doutrina religiosa ou 

qualquer outra forma de manifestação226.  

Nesse diapasão, a posição do autor atua no sentido da laicização do direito e 

garantia do direito da personalidade no plano intelectual. Decorre, aliás, da formatação 

do Estado laico, a desvinculação dos valores religiosos, na interpretação dos bens 

jurídicos protegidos pelo Estado. Por outro lado, rememora-se que o Estado está 

vinculado a valores éticos como liberdade, igualdade, justiça, e, sobretudo, dignidade 

humana.   

Nesse sentido, a liberdade de consciência, por exemplo, compreendida como 

extensão da liberdade religiosa ou de crença, está relacionada ao direito do cidadão 

formar juízo de valor, ideias e opiniões, permitindo escolher os padrões de valor ético 

e moral227. 

Inobstante isso, a liberdade de consciência pode ser arguida como forma de se 

escusar de obrigação comum, operando-se a chamada objeção de consciência, 

originalmente relacionada à dispensa do serviço militar, mas não restrita a essa 

 
224 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. ed. 30, São Paulo : Malheiros, 
2008, p. 234. 
225 BASTOS, Celso Ribeiro, Curso de direito constitucional, 22. ed. São Paulo : Saraiva, 2001, p. 
198. 
226 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Vol. IV. 3ª ed. Coimbra : Editora Coimbra, 1991, 
p. 409. 
227 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo 

Gonet Branco. 9. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 403. 
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obrigação. Ainda nessa sentada, a falta de lei prevendo obrigação substituta não é 

motivo para o desrespeito desse preceito constitucional228. 

Mendes observa que a objeção de consciência omissiva é mais tolerada do que 

quando importa na prática de uma ação que desafia a norma, sendo, nesses casos, 

mais suscetíveis de gerarem impactos sociais, ao influenciar de forma negativa a sua 

admissibilidade229. 

Outro aspecto que merece ser retomado é a liberdade religiosa, citando-se o 

momento atual da jurisprudência brasileira acerca da possibilidade da transfusão de 

sangue do cidadão integrante da religião testemunha de Jeová, a qual por filosofia 

não aceita a transfusão de sangue. 

No caso do paciente que necessita de transfusão sanguínea, seja menor de 

idade ou esteja inconsciente, a jurisprudência atual entende que a transfusão deverá 

ser feita, todavia, caso seja maior e esteja lúcido e, portanto, consciente para 

manifestar sua escusa religiosa em não receber a transfusão de sangue, o médico 

deverá respeitar a sua vontade230.  

No entanto, o direito garantido ao cidadão é colocado em risco quando não é 

estendido para os atores que participam do processo, notadamente, os médicos que 

respeitam a escusa religiosa.  

 
228 A solução encontrada por Gilmar Ferreira et ai. (Curso de direito constitucional, p. 404) não deixa 

de ser menos complicada (para não dizer reprovável): utilizar da técnica de ponderação de interesses 
no intuito de verificar a possibilidade jurídica de desobrigar o objetor do cumprimento da obrigação 
original. Isso porque o autor, no mesmo texto, lembra que a finalidade da objeção de consciência não 
é anular a regra, mas reforçá-la na medida em que impõe a prestação alternativa. 
229 MENDES, Gllmar Ferreira et al., Curso de direito constitucional, p. 405. "Nesse sentido, a 

Suprema Corte americana não reconheceu o direito de índios usarem drogas proibidas (o peyote) em 
seus rituais religiosos. Tampouco, em outra ocasião, admitiu a poligamia pretendida por seguidores de 
certa denominação religiosa. 
230 Porém, mesmo nesses casos, segundo alguns posicionamentos judiciais, teríamos (como uma 

alternativa) a possibilidade de determinação judicial para a realização do procedimento. Nesses termos, 
como exemplo, temos decisão do TRF da 1• região proferida pelo Desembargador Federal Fagundes 
de Deus, que assegurou, em sede de liminar, ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás, executar o procedimento de transfusão de sangue em paciente que se recusava a sofrê-lo em 
função de sua crença religiosa, Testemunha de Jeová. No caso em tela explicitou a Universidade 
Federal de Goiás (autarquia responsável pelo Hospital das Clínicas) que o estado do paciente era grave 
e requereria, com urgência, a transfusão de sangue. Explicou a UFGO que o hospital seria obrigado a 
respeitar o direito de autodeterminação da pessoa humana, reconhecido pela ordem jurídica, nada 
podendo fazer sem a autorização da Justiça. Sustentou também que o direito à vida é um bem 
indisponível, cuja proteção incumbe ao Estado e que, no caso concreto. a transfusão sanguínea é a 
única forma de efetivação de tal direito (para a manutenção da vida do paciente). Nesse sentido. o 
desembargador registrou que no confronto entre os princípios constitucionais do direito ô vida e do 
direito à crença religiosa Importa considerar que atitudes de repúdio ao direito à própria vida vão de 
encontro à ordem constitucional - Interpretada na sua visão teleológica. Isso posto, exemplificou o 
magistrado que a legislação infraconstitucional não admite a prática de eutanásia e reprime o 
induzimento ou auxílio ao suicídio, exarando assim sua decisão pelo transfusão. 
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Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em agosto de 2014, 

responsabilizou exclusivamente os médicos que atenderam a escusa de religião 

apresentada pelos pais de uma menor, com 13 anos de idade, portadora de anemia 

falciforme, por entender que deveriam desrespeitar a vontade dos pais e cumprir o 

Código de Ética Médico231. 

Reflete-se assim: como garantir um direito à consciência se o Estado obriga 

seus integrantes a descumprir, ou seja, o que, de fato, é o direito à liberdade? 

A ação do Estado em proteger a vida de quem dela quer se despegar 

assemelha-se à ideia presente em Dworkin, para quem, quando uma pessoa está sob 

os cuidados de outra, a ela é garantido o direito de que esta tome decisões com vistas 

aos seus interesses mais importantes.  

Essa, então, é a noção fundada tanto na lei quanto na moral, não se podendo 

conceber que um indivíduo que zela por outro que dele depende, ainda que 

temporariamente, aja de forma diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
231 "É vedado ao médico: art. 31: Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de 

decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de 
iminente risco de morte; art. 32: Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 
cientificamente reconhecidos e ao seu alcance, em favor do paciente.* Vejamos, então, que a decisão 
do STJ protege e reafirma a liberdade religiosa e de crença ao explicitar que os pais não cometeram 
homicídio, mas ao mesmo tempo (de forma paradoxal e esdrúxula para alguns ou genial para outros) 
reafirma o direito a vida como uma espécie de bem a ser tutelado (obrigatoriamente pelos médicos) 
independentemente da questão religiosa. Concluindo, a fórmula "mágica" (e claramente simplista) 
seria: os pais proíbem a transfusão para se eximirem da culpa religiosa (e de sua crença na posterior 
impureza) e os médicos realizam a transfusão para não serem processados. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O valor comum à sociedade contemporânea se reflete cada vez mais no 

individualismo, mas, sobretudo, na ausência da expectativa do amanhã. O poeta 

Gonzaguinha232, ao compor a música O que é o que é, retrata bem a questão ao 

expressar “eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede 

que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita”. 

Ao se referir à dificuldade do hoje, enxerga-se no amanhã a superação da dor. 

Entretanto, o avanço da ciência médica, em paralelo a todas as suas benesses, trouxe 

também a certeza de que algumas doenças ou quadros médicos, como EVP, são 

irrecuperáveis, assim como a morte é algo inevitável, e a sua espera gera dano 

irreparável que macula a dignidade. 

Assim, aquilo que antes era incerto e tinha na esperança a solução da cura, do 

milagre, passa a ter termo certo, ocasionando não somente dor física insuportável, 

como também sofrimento psicológico.  

E a vida, parafraseando o mesmo poeta, que sempre foi desejada, e a morte 

sempre evitada, passa a ser querida. As vozes dos que desejam a morte podem ser 

ouvidas até entre as crianças, o que releva contradição atual do início da letra daquela 

canção, a pureza da resposta das crianças sobre a vida não é mais é bonita, é bonita. 

A dor existe, e a morte pode ser o único meio para o seu fim.  

O fato é que, desde a revolução protestante, e posteriormente com a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o processo de laicização do Direito 

garante a liberdade de manifestação de culto, decorrendo, outrossim, o direito à 

ausência de culto.  

Dessa forma, considerando o direito à personalidade da pessoa, assim como o 

direito à liberdade, e firme na dignidade humana, como fio condutor da garantia do 

direito à vida digna, segunda acepção do direito à vida, torna-se pertinente a discussão 

acerca da eventual existência, demonstrando-se que o pavimento do direito à morte 

está criado pela legislação em vigor, ficando a cargo da pessoa, sabedora do seu 

destino e certo que sua vida digna, na sua forma autodeterminada, e não imposta pela 

sociedade, ou mesmo por valores morais ou religiosos, não mais existe, fazer uso da 

 
232 GONZAGUINHA. O Que é O Que é. Álbum: Caminhos do Coração, 1982. 



116 
 

liberdade — direito de fazer tudo o que não é proibido por lei — de retirar a própria 

vida. 

Nesse sentido, não cabendo ao Estado, sob o pretexto de salvo-guardar direito 

humano fundamental da vida, negar ao cidadão o respeito à sua dignidade e liberdade, 

em todos os seus aspectos.  

A propósito, no momento atual da interpretação constitucional, denominado 

neoconstitucionalismo, tutela-se a prevalência da dignidade humana, mas, mesmo 

que haja discordância quanto à sua forma de interpretação, o fato é que, mesmo no 

positivismo, não há empecilho para o reconhecimento do direito à morte, porquanto o 

sistema constitucional pautado na coesão dos direitos tem como fundamento a 

dignidade humana.  

Mesmo que se cogite que os interesses que levariam o cidadão a essa decisão 

fossem patrimoniais ou mesmo existenciais, o fato é que essa condição está atrelada 

à importância econômica da vida do ser, no seu aspecto intimista, porém a importância 

econômica dos meios de produção foi a razão de todas as grandes revoluções da 

humanidade, não havendo também, por esse aspecto, como negar ao cidadão sua 

autocompreensão da viabilidade da sua vida, devendo o Estado, por fim, respeitar sua 

autonomia.  

As características próprias dos direitos humanos, compreendidos na original 

concepção de liberdade, igualdade e fraternidade, indicam que a fruição de cada um 

deles deve ocorrer com base no respeito de todos, posto que o ideal de uma vida 

digna pressupõe o reconhecimento do direito à liberdade, como autodeterminação, 

mas também como liberdade negativa no tocante ao respeito estatal da autonomia da 

pessoa.  

Contudo, importa salientar ainda que decorre da igualdade, sobretudo material, 

tratar de forma diferente os desiguais, de maneira que a flexibilização do direito à vida, 

quando analisada nesse contexto, abre espaço ao reconhecimento do direito 

fundamental à morte digna, mas decorre da fraternidade o dever de cuidado para com 

o outro, com o sofrimento que o atormenta e com a dor que passa a carregar na vida.   

Ao respeitar-se a vontade daquele que já se sente morto moralmente ou 

socialmente, respeita-se, além do próprio indivíduo, toda coletividade, pois o 

ensinamento do respeito ao direito à dignidade humana não se encerra com o 

falecimento daquele que recebe a eutanásia, mas, ao contrário, se reverbera na 

certeza de que o Estado e, sobretudo, seus iguais respeitam uns aos outros, e o morto 
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pela eutanásia retoma o seu lugar de indivíduo integrante do corpo social de um 

Estado democrático de direito, pautado na dignidade da pessoa humana.  

Por fim, sob o pretexto de garantir a vida, o Estado mata, todos os dias, sob o 

enfoque social e moral, aquele que aceitou a morte biológica. Ao revés de uma 

reconfiguração interpretativa do texto constitucional que assegura o direito à vida, 

deve-se priorizar o conceito de proteção à dignidade humana, considerando-se o 

indivíduo como principal definidor do que lhe é peculiarmente considerado dignidade. 

Nesse sentido, é cediço refletir-se sobre esse ser humano capaz de pensar, 

adquirir experiências, podendo ter intuições, mas que, sobretudo, vive, trabalha e vota, 

por meio da manifestação da sua vontade.  

Por fim, debruçar-se sobre o ser humano é se deparar com um indivíduo 

concreto e complexo, devendo tais características próprias ser respeitadas pelas 

ciências, em especial pelo ordenamento constitucional contemporâneo. 
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