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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem por objetivo central promover a discussão e a compreensão dos 
principais contornos e limites da vontade humana, como elemento para tomada de decisão 
pela chamada morte digna, no contexto do pretenso reconhecimento do direito de morrer no 
Brasil, considerando o primado da dignidade humana e a aplicabilidade do princípio da 
autonomia do enfermo, seja numa dimensão prospectiva, através das diretivas antecipadas de 
vontade, seja no cenário de medidas amenizadoras, realçando especialmente os institutos da 
ortotanásia, dos cuidados paliativos e da recusa terapêutica. Para tanto, a pesquisa apresenta, 
no primeiro capítulo, conceitos relacionados ao direito de morrer, discorre sobre a morte a 
partir de diferentes visões, explana sobre a sacralidade da vida e a religiosidade judaico-cristã 
e comenta sobre a medicalização da morte e o papel da Bioética nessa discussão. No segundo 
capítulo, é exposto um panorama filosófico ocidental acerca da vontade humana pela morte 
digna, ficando a cargo do terceiro e último capítulo a tarefa propriamente jurídica de situar a 
manifestação da vontade como elemento fundante para a concretude da dignidade, nos 
cenários de terminalidade e estado vegetativo, demonstrando a carência legislativa e a 
incipiente jurisprudência sobre o tema em nosso país, sendo certo que a efetividade do direito 
de morrer no Brasil, ainda que timidamente, dá-se a partir de iniciativas regulamentares 
deontológicas do Conselho Federal de Medicina, notadamente quanto à ortotanásia e às 
diretivas antecipadas de vontade. Entende-se como razoável que a frágil normatização do 
direito à morte digna no país não impede que o mesmo seja reconhecido e praticado, assim 
como que a sociedade civil e o Estado não devem ficar isentos de se conscientizarem e se 
mobilizarem para promover medidas que venham a suprir tal déficit. A pesquisa tem como 
referencial teórico a doutrina de Ronald Dworkin, especialmente em sua obra Domínio da 
vida, segue viés exploratório, com levantamento de diversos conteúdos bibliográficos e 
documentais, na seara jurídica, filosófica e bioética e emprega o método analítico-descritivo. 
 
 
Palavras-chave: Direito de morrer; dignidade humana; princípio da autonomia; 
autodeterminação. 

 
  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The main objective of this work is to promote the discussion and understanding of the main 
contours and limits of the human will, as an element for decision making for the so-called 
dignified death, in the context of the alleged recognition of the right to die in Brazil, 
considering the primacy of dignity and the applicability of the principle of the patient's 
autonomy, either in a prospective dimension, through advance directives of will, or in the 
scenario of softening measures, especially highlighting the institutes of orthothanasia, 
palliative care and therapeutic refusal. To this end, the research presents, in the first chapter, 
concepts related to the right to die, discusses death from different perspectives, explains about 
the sacredness of life and Judeo-Christian religiosity and comments on the medicalization of 
death and the role of Bioethics in this discussion. In the second chapter, a Western 
philosophical panorama about the human will for dignified death is exposed, and the third and 
last chapter is in charge of the legal task of placing the manifestation of the will as a 
fundamental element for the concreteness of dignity, in the scenarios of terminality and 
vegetative state, demonstrating the lack of legislation and the incipient jurisprudence on the 
subject in our country, and it is certain that the effectiveness of the right to die in Brazil, albeit 
timidly, comes from the deontological regulatory initiatives of the Federal Council of 
Medicine, notably regarding orthothanasia and advance will directives. It is understood as 
reasonable that the fragile standardization of the right to dignified death in the country does 
not prevent it from being recognized and practiced, as well as that the civil society and the 
State should not be exempt from becoming aware and mobilizing themselves to promote 
measures that may come to fill such a deficit. The research has as a theoretical reference the 
doctrine of Ronald Dworkin, especially in his work Life´s dominion, follows exploratory bias, 
with a survey of diverse bibliographic and documentary contents, in the legal, philosophical 
and bioethical field and employs the analytical-descriptive method. 
 
 

Palavras-chave: Right to die; human dignity; principle of autonomy; self-determination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A finitude da vida humana é fato e condição que normalmente causa perplexidade e 

reações emocionais de inconformismo, tristeza e impotência, pois se trata de algo além do 

controle humano. Esse quadro se torna mais complexo quando os momentos que antecedem a 

terminalidade mostram-se dolorosos e irremediáveis, a ponto de o ser humano expressar a 

vontade pelo fim da própria existência.  

O signo abrangente e inexorável da morte que se faz forte sobre todos, sem distinções, 

não nos deixa opção melhor que a de encará-la de forma racional, equilibrada e natural. Esse 

“autoritarismo” da morte, no entanto, coabita com a atmosfera de sociedades humanas cada 

vez mais inquietas pelo reconhecimento de novos direitos, como a morte digna, e que fazem 

suas reivindicações aos ordenamentos jurídicos e aos Estados, quase sempre alicerçando suas 

expectativas em princípios como a dignidade, a liberdade e a autonomia. 

Inaugura-se aí um cenário repleto de controvérsias e dúvidas, eis que a vida, 

considerada por muitos como uma dádiva divina, um bem indisponível e o alicerce maior da 

personalidade humana, passa a ser questionada como supostamente indigna, por conta da 

perda da qualidade da mesma, gerada por alguma mazela incurável e/ou irreversível ou 

mesmo por algum quadro clínico degradante, como o estado vegetativo persistente. 

Importante frisar que os presentes estudos e reflexões acerca da relação entre a 

vontade humana e o direito à morte digna se desenvolvem nessa conjuntura em que uma 

pessoa venha a manifestar, de forma prévia ou contemporânea à sua tragédia pessoal, mas de 

modo livre, consciente e esclarecido, a sua vontade no sentido de que lhe seja abreviado o 

grave sofrimento físico e/ou psíquico ou mesmo uma situação vegetativa, e onde não haja 

possibilidade real de cura, melhora ou reversão de tais quadros clínicos. 

Num espectro mais amplo, o direito de morrer dá margem ao enfrentamento de 

discussões referentes a diversas categorias, como eutanásia, suicídio assistido, distanásia, 

ortotanásia, cuidados paliativos, diretivas antecipadas de vontade e outras tantas, que se 

apresentam como variantes ou correlatas. 

A temática também requer uma abordagem interdisciplinar, onde o Direito “conversa” 

com a Filosofia, a Teologia, as Ciências da Saúde, a Antropologia, a Sociologia, a Política, a 

Economia e ainda com outras aplicações mais específicas do saber humano, tais quais a 

Bioética, o Biodireito, a Tanatologia e a Psicanálise. 
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Toda essa abrangência nas discussões sobre a morte digna, notadamente pelo estudo 

da vontade humana para tanto, anuncia as dificuldades que existem nessa empreitada, 

ampliadas pela grande carga moral que envolve o tema, decorrente de dogmas e valores 

advindos da religião, assim como pelos tabus e medos que existem pelo simples fato de se 

levar essa questão aos debates sociais e políticos. 

Pautar o direito à morte digna como projeto de lei ou mesmo como discussão 

acadêmica pode gerar, inclusive, antipatias e resistências naturais, por motivações que podem 

ser oriundas tão-somente da crença pessoal de que esse direito deve ser ignorado, em razão da 

sacralidade da vida, como também pelo argumento raso que o direito não existe, porque não é 

positivado pelo ordenamento jurídico. 

Questão imbricada, igualmente, é sintonizar a vontade humana pela morte digna com o 

próprio princípio da dignidade humana, eis que a elasticidade hermenêutica de “dignidade 

humana” pode apontar para o prolongamento do processo de morte ou para a interrupção 

desse mesmo processo, a depender da interpretação a ser processada, estabelecendo, com isso, 

confrontos cruciais como “sacralidade” versus “qualidade” e “indisponibilidade” versus 

“disponibilidade” da vida humana. 

Assim, o objeto da presente pesquisa é discorrer sobre aspectos da vontade humana, 

a partir de perspectivas éticas e jurídicas, como elemento para tomada de decisão pela 

chamada morte digna, no contexto do pretenso reconhecimento do direito de morrer no Brasil, 

tendo por foco o princípio da autonomia, em dimensão prospectiva ou apenas amenizadora, 

em quadros de enfermidades incuráveis e/ou irreversíveis, especialmente causadoras de grave 

sofrimento físico e/ou psíquico, por meio de consentimento válido, manifestado diretamente 

pelo próprio enfermo ou ainda por meio de outro agente ou de uma declaração que 

legitimamente o represente nesse sentido. 

Investiga-se, portanto, quais são principais contornos e limites da vontade humana, 

com base em regras, bem como em princípios e valores éticos e jurídicos, para a tomada de 

decisão pela chamada morte digna e para o exercício do pretenso direito de morrer, nas 

sobreditas hipóteses genéricas, tendo-se por foco, precipuamente, os princípios da autonomia 

e da dignidade humana. 

O referencial teórico adotado é a construção doutrinária elaborada pelo jusfilósofo 

estadunidense Ronald Myles Dworkin, especialmente através de sua obra Domínio da vida: 

aborto, eutanásia e liberdades individuais, que apresenta argumentos consistentes para o 
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reconhecimento do direito de morrer com dignidade, explanando sobre diversos aspectos 

concernentes, como os interesses críticos do paciente. 

A obra de Dworkin tem o mérito de orientar debates sobre a relevância do exercício da 

liberdade individual, no contexto da temática, todavia tanto para embasar opiniões favoráveis 

à cessação da vida, diante da terminalidade, como também como sustentação a decisões pela 

manutenção da mesma, conforme cada caso concreto, o que confere grande credibilidade aos 

seus escritos, justamente por demonstrar zelo por uma postura de imparcialidade acadêmica. 

A obra de Dworkin também se notabiliza, em relação à presente temática, por destacar 

a importância de aplicação dos princípios jurídicos, como prováveis ferramentas para a 

solução de casos difíceis, circunscritos a temáticas intrigantes como o direito à morte digna, 

propondo a defesa dos direitos naturais e individuais. 

O primeiro objetivo específico desta pesquisa é a exposição de conceitos relacionados 

ao chamado direito de morrer, centralizando as abordagens na questão da vontade humana e 

no princípio da autonomia, desenvolvido no primeiro capítulo da dissertação, dividido em 

quatro tópicos, intitulados Desvendando a morte, Conceitos relacionados à morte digna, A 

sacralidade da vida e a religiosidade judaico-cristã e A medicalização da morte e o papel da 

Bioética nessa discussão. 

O segundo objetivo específico será alcançado pela apresentação de reflexões 

filosóficas quanto à vontade humana na escolha pela morte digna, desenvolvidas no Ocidente, 

na forma do segundo capítulo do trabalho, também dividido em quatro partes, que seguem os 

seguintes títulos: Alguns debates na Antiguidade Clássica, no Medievo e no Renascimento, O 

legado dos contratualistas e o contributo filosófico de Immanuel Kant, A visão dos 

utilitaristas clássicos e de Peter Singer e A vontade a partir dos interesses críticos em 

Dworkin, sendo esta última sessão a essência da fundamentação teórica de toda a pesquisa. 

O terceiro e último objetivo da pesquisa será expor perspectivas jurídicas da expressão 

da vontade humana pela morte digna, especialmente no Brasil, tarefa essa que será cumprida 

pelo terceiro e último capítulo da dissertação, composto por quatro itens, epigrafados da 

seguinte maneira: Autonomia da vontade, autonomia privada e autodeterminação, A 

autonomia como expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, A vontade 

prospectiva – as diretivas antecipadas de vontade e A vontade amenizadora – ortotanásia, 

cuidados paliativos e recusa terapêutica. 

A pesquisa em tela deu-se de forma exploratória, envolvendo levantamento de 

conteúdos sobre o tema, constantes de livros, artigos científicos, legislação, decisões judiciais 
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e editoriais publicados, obtidos tanto em meio físico, quanto digital, por meio de busca na 

internet. Foi feito levantamento bibliográfico e documental na seara jurídica e filosófica, 

abrangendo conteúdos bioéticos e empregado o método analítico-descritivo. 

 

 

2 A VONTADE HUMANA POR UMA MORTE DIGNA 
 
   
2.1 DESVENDANDO A MORTE 
 
 

Antes mesmo de se esquadrinhar os principais contornos e limites da vontade humana 

quanto à decisão por uma morte digna, percebe-se a morte como um fenômeno, evento, 

processo, fato ou acontecimento cercado de sutilezas, que podem tornar bastante complexas 

as reflexões, conclusões e propostas a serem apresentadas durante a análise do tema. 

Considerando-se, ainda, a coexistência de parâmetros éticos e jurídicos nessa 

intrincada relação entre a vida e a morte, onde se fazem presentes dogmas religiosos, tabus, 

superstições, temores, influências do passado, crescentes avanços biotecnológicos, interesses 

econômicos, perspectivas para o futuro e tantos outros vetores, observa-se que o estudo sobre 

o direito à morte digna perpassa a compreensão de perspectivas acerca da simples finitude da 

vida humana. 

Por isso, o esforço por desvendar a morte mostra-se proveitoso, até mesmo para 

desmitificar a consciência humana sobre o término da existência, recorrendo-se, para tanto, a 

construções filosóficas, sociológicas, históricas, antropológicas, teológicas, psicológicas e 

literárias, que auxiliarão a que se chegue a uma visão conglobante da manifestação de vontade 

do indivíduo no contexto da busca pela morte digna. 

Primeiramente, há aspectos histórico-sociais da morte que devem ser retratados, como 

os sinais dos primeiros cultos aos mortos, nos primórdios da humanidade, que já apontavam 

para as primeiras angústias metafísicas do homem, à medida que o homem se percebe finito, 

de modo que a crença na vida após a morte simboliza bem a recusa à morte e o anseio pela 

eternidade (ARANHA; MARTINS, 1989, p. 368). 

Nesse sentido, também pode se detectar que o sentido da morte nem sempre é o 

mesmo, entre os diversos povos, ao longo da história. À guisa de ilustração, no mundo tribal, 

a morte não é um problema, pois se entende que o morto vai passar a pertencer à comunidade 

dos mortos, assim como nas sociedades tradicionais, marcadas pela predominância da vida 



14 

 

 

 

comunitária, onde o velório do morto é celebrado na casa da própria família e onde há uma 

série de atos sociais, como visitas ao cemitério, missas, ajuda aos viúvos e órfãos e outras 

condutas que socializam o processo da morte (op. cit. p. 369). 

No entanto, o processo de crescente urbanização, os progressos tecnológicos e 

medicalização da morte mostram-se como alguns dos fatores que foram destruindo os laços 

comunitários e instalando uma tendência ao individualismo, isso tudo especialmente a partir 

do século XX, dando azo a uma mentalidade de negação da morte. 

Essa ressignificação do processo de morrer decorreu da paulatina especialização da 

Medicina, que deslocou o cenário da morte do paciente de sua casa para o hospital, assim 

como trouxe a impessoalidade para o atendimento do enfermo, antes feito pelos familiares, 

agora executado por profissionais da saúde. 

Outro exemplo desse “preconceito” com o morrer é o discurso acerca da morte, até 

mesmo o engodo que é feito às crianças quanto ao falecimento de um ente próximo, como 

dizer que o “seu avô virou uma estrelinha no céu”, para não “traumatizar” a criança. Todavia, 

essa mesma criança estaria apta a receber hoje uma carga de informações sobre sexualidade e 

violência sem que pareça haver tamanha preocupação... 

Em se tratando de doentes terminais, a tendência é que a morte seja ainda mais 

“repugnante”, pois passa por um processo não só de negação, como de uma instintiva 

sensação de que aquele quadro não tem a ver com a realidade das pessoas que estão à volta do 

enfermo, ou seja, há uma espécie de recusa de se refletir sobre a morte como um 

acontecimento que pode atingir pessoalmente a qualquer um indistintamente. 

Nesse sentido, Aranha e Martins assim se pronunciam: 

No mundo massificado do homem inautêntico, até a morte é banalizada, e dela se 
fala como se fosse um acontecimento genérico, longínquo e impalpável. A 
impessoalidade tranquiliza e aliena o homem, confortavelmente instalado num 
universo sem indagações. Há a recusa de refletir sobre a morte como um 
acontecimento que nos atinge pessoalmente.  (ARANHA; MARTINS, 1986, p. 371). 

 

Nos estudos sobre a morte, vale acrescentar as contribuições do historiador e 

medievalista francês Philippe Ariès (1914-1984), especialmente por meio de duas de suas 

obras: História da morte no Ocidente (1977) e O homem diante da morte (1982). 

 Na primeira obra mencionada, Ariès analisa o comportamento humano, dentro da 

sociedade ocidental cristã, diante da morte, sob o ponto de vista histórico e sociológico, 

abrangendo desde o Medievo, quando a morte era considerada “domesticada” até o tempo em 

que o livro foi escrito, isto é, segunda metade do século passado, quando a morte é negada e 

tida como maldita. 
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Ariès escreve sobre essa “transformação” da visão acerca da morte, citando quatro 

estágios conforme as atitudes que foram sendo paulatinamente praticadas diante do óbito: a 

morte domada, a morte de si mesmo, a morto do outro e a morte interdita.  

Dessas fases, a primeira (morte domada) seria, para o historiador francês, a que 

representa a reação mais natural quanto ao fim da vida e intrínseca à humanidade, fase essa 

que teria prevalecido até por volta do século XII. 

Já o último estágio, iniciado no século XIX e presente até os dias atuais, seria o da 

morte interdita, marcado pela influência cada vez mais determinante da Medicina nos destinos 

do paciente, incluindo as decisões sobre o prolongamento ou não de sua vida, a privação do 

seu direito de morrer, a retirada do enfermo do seu cotidiano familiar e a própria abominação 

da morte. 

As duas Grandes Guerras Mundiais também teriam pesado para que a morte passasse a 

ser considerada um grande tabu social da civilização ocidental, assim como a galopante 

tecnologização das ciências da saúde transferiu o protagonismo da figura do enfermo para o 

corpo médico. 

Ariès assim descreveu essa objetificação do paciente: 

O moribundo não tem mais status porque não tem mais valor social […] Mas uma 
outra forma de sobrevivência substituiu, então, aquelas que tinham suas raízes no 
velho passado cristão e pagão; manifestou-se no século XIX pelo culto, tanto leigo 
como cristão, dos túmulos e cemitérios, exprimindo um sentimento novo […] a recusa 
da separação definitiva, a recusa da morte do outro (ARIÈS, 2012, p. 275). 

Em História da morte no Ocidente, Ariès ainda levanta o questionamento sobre 

eventuais práticas distanásicas, ao se referir ao prolongamento da vida em condições indignas 

e também põe à mesa a discussão sobre quem teria legitimidade para decidir sobre a 

interrupção de tratamento médico que fosse considerado fútil, pautando, assim, a temática da 

autonomia da vontade do paciente terminal por uma morte digna. 

Acerca desses impasses, Ariès expôs o seguinte: 

Portanto, uma vez morto, tudo vai bem, no melhor dos mundos. Em contrapartida, é 
difícil morrer. A sociedade prolonga o maior tempo possível a vida dos doentes, mas 
não os ajuda a morrer. A partir do momento em que não pode mais mantê-los, 
renuncia a eles [...] são apenas testemunhas vergonhosas de sua derrota (op. cit. p. 
273-274).  
 
Então há uma alternativa: o prolongamento da vida nas condições indignas, 
humilhantes e vergonhosas da prática atual ou o direito reconhecido e regulamentado 
de, num dado momento, interromper esse prolongamento. Mas quem decidirá, o 
paciente ou o médico? [...] restará encontrar, por um lado, um estatuto para os 
moribundos e, por outro, uma regra para os médicos, donos da vida (op. cit, p. 277-
278).  
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Já em sua outra obra, O homem diante da morte, Ariès faz a análise de textos 

literários, inscrições em lápides, obras de arte e diários pessoais, com base em perspectivas 

históricas, sociológicas e até mesmo psicológicas, com o escopo de demonstrar as mudanças 

ocorridas nas condutas dos indivíduos perante a chegada da própria morte ou do passamento 

de outrem, variações essas que eram quase imperceptíveis, mas que foram sendo evidenciadas 

no decorrer dos séculos. 

Nessa segunda obra, Ariès também se reporta aos estágios históricos e sociológicos da 

morte, desde a fase da morte domada, própria da sociedade cristã medieval até a fase da morte 

repelida, negada, peculiar da era contemporânea. 

Ariès, usando a expressão “a transferência para o hospital” (ARIÉS, 2014, p. 769), 

indica que, especialmente entre 1930 e 1940, a morte passa a ser “escondida” nos 

nosocômios, o que se generalizou a partir de 1950, a partir de quando, então, as pessoas 

passaram a morrer nos hospitais, e não mais em casa, assim como a vida passou a ser 

estendida, ainda que de forma vegetativa, por meses e anos. 

O quarto do moribundo passou do lar para o hospital. Por razões de ordem técnica e 
médica, essa transferência foi aceita, estendida e facilitada pelas famílias com a sua 
cumplicidade. O hospital se torna, daí em diante, o único local onde a morte pode 
certamente escapar a uma publicidade – ou o que dela resta -, considerada, portanto, 
uma inconveniência mórbida (op. cit., 2014, p. 770).  

 

O historiador francês, na quinta e última parte do seu livro, intitulada A morte 

invertida, ensina que até o início do século XX, mais precisamente até a Primeira Grande 

Guerra Mundial (1914), em todo Ocidente cristão a morte de uma pessoa modificava 

solenemente a comunidade a sua volta, pois todo o grupo social havia sido atingido por aquele 

óbito (op. cit., p. 755-756). 

Porém, uma nova “forma de morrer” surgiu durante o século XX, nas áreas mais 

industrializadas, urbanizadas e tecnicamente adiantadas do mundo ocidental, “invertendo” a 

imagem da morte, para “expulsá-la”, a não ser em se tratando de figuras públicas, como é o 

caso dos homens de Estado. A sociedade já não mais faz uma pausa ou se surpreende com a 

morte, cada vez mais banalizada. 

Ariès, em suas lucubrações sobre a medicalização da morte, acaba por tocar na questão 

da mitigação da autonomia do paciente e da própria família deste quanto à determinação do 

fim da vida do enfermo terminal, em tom de crítica à concentração de poderes constatada nas 

mãos do médico nesse sentido.  

São essas as palavras de Ariès a respeito: 
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A duração da morte depende, assim, de um acordo entre a família, o hospital, e até 
mesmo a justiça, ou de uma decisão soberana do médico: o moribundo, que já tomara 
o hábito de confiar nos seus próximos (confiava-lhe as últimas vontades, que já não 
impunha no testamento), abdicou pouco a pouco, abandonando à família a direção do 
fim de sua vida e a sua morte. A família, por sua vez, desfaz-se dessa 
responsabilidade, confiando-a ao sábio taumaturgo, possuidor dos segredos da saúde e 
do sofrimento, que sabia melhor do que ninguém o que era preciso fazer, e a quem 
cabia, por conseguinte, decidir com total soberania (op. cit., 2014, p. 790).  
 

Embora tenha escrito O homem diante da morte na década de 80, do século passado, 

Philippe Ariès já levantava questões como a dignidade da morte, esclarecendo que para isso 

acontecer, o moribundo deveria ser informado do seu estado, e que a morte em si fosse 

reconhecida não apenas como um estado real, mas como acontecimento essencial, que não 

devesse ser escamoteado (op. cit., p. 795). 

Ariès ainda sugere uma discussão sobre a autonomia da vontade do paciente, ao fazer 

alusão à eutanásia: 

Deseja-se melhorar a morte no hospital e fala-se dela de bom grado, mas com a 
condição de que ela não saia de lá. Existe, no entanto, uma brecha na fortaleza da 
medicalização, por donde a vida e a morte, tão cuidadosamente separadas, poderiam 
muito bem se reunir num fluxo de tempestade popular: é a questão da eutanásia e do 
poder de interromper ou prolongar os cuidados médicos (op. cit., 2014, p. 800).  

 

Já o professor e filósofo estadunidense Steven Luper, em sua obra A filosofia da morte 

(2009), apresenta questionamentos básicos como o que é estar vivo, o significado da vida para 

cada um, a relação entre o envelhecer e o morrer e a admissibilidade (ou não) do suicídio 

assistido e da eutanásia. 

O livro é dividido em duas partes, a primeira intitulada Morrer e a segunda, Matar. 

Especialmente nesta última, Luper desenvolve explicações do dano, do valor do sujeito, do 

consentimento e a chamada explicação combinada, que é exatamente a integração dos 

fundamentos do dano com os do consentimento. 

Por essa tese da explicação combinada de dano e consentimento, Luper evidencia que, 

em se tratando de pessoa competente, é admissível que seja morta, caso ela tenha feito essa 

opção consciente por sua morte. Já matar uma pessoa incompetente será errado apenas se isso 

for em seu prejuízo e na medida em que isso é feito (LUPER, 2010, p. 201). 

Mais adiante, Luper (op. cit., p. 230), com base na explicação combinada, acrescenta 

que “o suicídio e a eutanásia são admissíveis se morrer e o modo de morrer nos beneficiam e 

se nenhum agente moral seja morto sem consentimento consciente”. 

Toda essa construção argumentativa deixa claro que a questão da autonomia da pessoa 

(aqui, especificamente, o paciente terminal), seja o fator determinante, na visão de Luper, para 

legitimar o indivíduo a poder escolher entre a morte ou a continuidade da vida, na perspectiva 
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do direito de morrer, conquanto que a pessoa se encontre com competência e adequadamente 

informada a respeito. 

Luper também lança suas considerações sobre a postura das outras pessoas que 

estejam à volta do doente terminal e que, em tese, estariam suscetíveis de participar da morte 

interventiva desse enfermo. 

Nesse sentido, Luper destaca que as circunstâncias do ato de matar devem ser 

ponderadas: 

Para tornar a investigação administrável, precisarei refinar um pouco a questão. [...] 
A presença de algumas características pode sugerir fortes indícios de que a ação é 
condenável, porém, outras podem indicar o contrário. [...] Em outras palavras, uma 
ação pode ter características condenáveis, embora, considerando-se tudo que está em 
jogo, não seja errada. Quando tem uma característica condenável, é um erro prima 
facie. Em vez de perguntar por que matar é errado, perguntarei quais características 
tornam o ato de matar um erro prima facie (op. cit., p. 171). 

 

No contexto das reflexões sobre a morte, relevante a contribuição de Elisabeth Kübler-

Ross (1926-2004), psiquiatra suíça e estadunidense, cuja obra aqui destacada é Sobre a morte 

e o morrer (1969), que se tornou uma referência para acadêmicos e profissionais de diversas 

áreas que estudam os aspectos relacionados ao processo da morte, como médicos, psicólogos, 

juristas, tanatologistas e filósofos, além de cuidadores, familiares e religiosos, que 

acompanham casos de pacientes em estado terminal. 

Aliás, o legado de Kübler-Ross, é reconhecido e citado por Philippe Ariès: 

Uma mulher representou, sem dúvida, um papel essencial nessa mobilização, porque 
ela era médica e soube se impor a seus pares, apesar de muitos desânimos e 
humilhações: Elisabeth Kübler-Ross, no seu belo livro, Sobre a morte e o morrer, 
publicado em 1969, sacudiu a América e a Inglaterra, onde foi impresso mais de um 
milhão de exemplares (ARIÈS, 2014, p. 794-795). 

 

O mencionado livro Kübler-Ross contém o registro de entrevistas realizadas com 

pacientes gravemente enfermos e desenganados de um hospital de Chicago (Estados Unidos 

da América) e é dividido em doze capítulos, sendo que, do terceiro ao sétimo, a médica 

descreve, de forma pioneira, os cinco estágios normalmente vivenciados pelas pessoas, 

quando descobrem que estão na iminência de morrer: negação e isolamento; raiva; barganha; 

depressão; e aceitação (KÜBLER-ROSS, 2018, p. 43-142). 

Na primeira sessão da sua obra, intitulada Sobre o temor da morte, Kübler-Ross 

tangencia a questão da autonomia dos pacientes, ao mencionar que a urgência a ser imposta 

ou esperada nos tratamentos médicos e para a restauração da saúde dos pacientes teria afetado 

o grau de autodeterminação dos mesmos. 

Kübler-Ross realça esse déficit quanto à autonomia do paciente: 
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Quando um paciente está gravemente enfermo, em geral é tratado como alguém sem 
direito a opinar. Quase sempre é outra pessoa quem decide sobre se, quando e onde 
um paciente deverá ser hospitalizado. Custaria tão pouco lembrar- se de que o 
doente também tem sentimentos, desejos, opiniões e, acima de tudo, o direito de ser 
ouvido... 
Nosso paciente hipotético acaba de chegar à sala de emergência. Logo é cercado por 
enfermeiras pressurosas, assistentes hospitalares, internos, residentes, talvez até um 
técnico de laboratório para colher sangue, outro técnico para fazer um 
eletrocardiograma. Pode ser levado à sala de raio X, pode ouvir sem querer as 
opiniões sobre seu estado, as trocas de idéias ou as perguntas feitas aos familiares. 
Pouco a pouco, e inevitavelmente, começa a ser tratado como um objeto. Deixou de 
ser uma pessoa. Decisões são tomadas sem o seu parecer. Se tentar reagir, logo lhe 
dão um sedativo e, depois de horas de espera e conjecturas sobre suas forças, é 
conduzido para a sala cirúrgica ou para a unidade de terapia intensiva, 
transformando-se num objeto de grande preocupação e grande investimento 
financeiro (op. cit., p. 12-13). 

 

A obra de Kübler-Ross dá voz aos pacientes terminais ao realçar a necessidade da 

comunicação entre os atores desses dramas existenciais, isto é, valoriza a existência do 

diálogo entre o enfermo, familiares e profissionais da saúde. O registro de algumas entrevistas 

com doentes terminais, no antepenúltimo capítulo do livro, confirma a intenção da autora 

quanto a captar as opiniões e os sentimentos desses enfermos em processo de morte. 

Não obstante ter sido publicada nos fins da década de 60 do século passado, a obra de 

Kübler-Ross já sugeria uma visão mais integral do paciente, incentivando o seu tratamento 

interdisciplinar, o repúdio aos procedimentos julgados fúteis ao doente terminal, prezando 

pela humanização do processo de morte, por meio do respeito à autonomia do paciente e de 

sua família, inclusive no planejamento das terapias a serem utilizadas quando da 

terminalidade da vida. 

Kübler-Ross insiste que o paciente tem o direito de decidir, inclusive quanto a sua 

morte: 

Digo e repito que estou convencida de que um paciente tem o direito de morrer em 
paz e dignamente. Não deveríamos usá-lo para satisfazer nossas próprias 
necessidades, quando seus anseios se opõem aos nossos. Refiro- me a pacientes que 
têm doenças físicas, mas que estão com saúde e são suficientemente capazes de 
tomar suas próprias decisões. Seus desejos e opiniões deveriam ser respeitados, eles 
mesmos deveriam ser ouvidos e consultados. Se seus anseios são contrários às 
nossas crenças e convicções no que tange a cirurgias futuras ou tratamentos, 
deveríamos falar abertamente deste conflito e deixar que o paciente tome a decisão 
(op. cit., p. 182). 

 

Kübler-Ross é autora também do livro A roda da vida (1997), que na verdade foi uma 

autobiografia publicada cerca de sete anos antes de sua morte, na qual a médica narrou 

determinados acontecimentos, desde sua infância, e que a levaram a crer na vida após a morte. 

A autora narra muito de suas experiências com pacientes terminais e, nesse sentido, 

sua atuação demonstrava que era uma pessoa à frente do seu tempo, sendo responsável por 
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mudar a forma como muitos enxergavam a morte, chegando a apontar que a “morte não 

existe”, em uma perspectiva transcendental (KÜBLER-ROSS, 2017, p. 235-243). 

Nessa segunda obra, Kübler-Ross presenteia o seu leitor com frases capazes de gerar 

profundas reflexões sobre a vida e a morte: 

As pessoas sempre me perguntam como é a morte. Digo-lhes que é sublime. É a 
coisa mais fácil que terão de fazer (KÜBLER-ROSS, 2017, p. 12). 
 
[...] não se pode confiar no futuro. A vida é sobre o presente (op. cit., p. 108). 
 
Algumas flores desabrocham apenas por alguns dias. Todos as admiram e amam por 
serem um sinal de primavera e de esperança. Depois, essas flores morrem. Mas já 
fizeram o que tinham a fazer... (op. cit., p. 255). 
 
Não se cresce quando tudo está perfeito. Mas a dor é uma dádiva com um objetivo 
próprio (op. cit., p. 306). 

 

Ao se considerar que a morte com intervenção, em suas variáveis categorias e 

possibilidades, por si só é tema altamente polêmico e ensejador de inúmeros pontos e 

contrapontos, pode-se imaginar o quão complexo seja dissecá-lo no cenário das aparências e 

da alienação coletiva. 

Por esse motivo, entende-se como pertinente, nesse esforço de examinar os aspectos 

relacionados à morte, especialmente nas hipóteses da terminalidade da vida e do direito de 

morrer, trazer a obra A Sociedade do Espetáculo, escrita por Debord, ao debate. 

Guy Ernest Debord (1931-1994), cineasta e escritor francês, foi um dos pensadores da 

Internacional Situacionista e da Internacional Letrista e seus textos teriam inspirado as 

manifestações do Maio de 1968, na França, movimento esse marcado por forte apelo 

revisionista de costumes e perpetrado por uma multidão de estudantes e de trabalhadores 

franceses, deixando como principal legado a mentalidade de que a voz que vem das ruas 

possui poder de persuasão. 

   “Espetáculo” nada mais seria que uma representação da realidade, da maneira 

unificada e ilusória, a partir de um modelo imposto pelo meio de produção, uma inversão dos 

mundos, a troca do verdadeiro pelo falso, a aparência do que falta na vida real de um homem 

comum, de sorte que este passe a aceitar passivamente o modelo que se decidiu para ele 

(DEBORD, 1997, p. 23). 

Na sociedade espetacular, o indivíduo tende a ser infeliz, depressivo, angustiado, 

anônimo e solitário. Há uma esquizofrenia social, que coisifica o ser humano, a ponto de 

desprezar o outro, para que o veja como coisa, por conta de uma competitividade existente. 
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Debord, em sua obra, menciona a potencialidade de objetificação do indivíduo, da 

manipulação social, das aparências da verdade, das imagens criadas ao saber dos interesses 

mercadológicos, dentre outros perfis espetaculares, mas também menciona a constituição de 

uma “medicina-espetáculo”, onde não seria difícil imaginar que o paciente não estaria 

ocupando o protagonismo. 

Assim escreveu Debord: 

O poder do espetáculo, que é tão essencialmente unitário, centralizador pela força 
própria das coisas, e perfeitamente despótico no seu espírito, indigna-se com 
frequência ao ver constituir-se dentro do seu reino uma política-espetáculo, uma 
justiça-espetáculo, uma medicina-espetáculo, ou tantos outros também 
surpreendentes «excessos midiáticos». Assim, o espetáculo nada mais seria que o 
excesso do midiático, cuja natureza, indiscutivelmente boa já que serve para 
comunicar, é por vezes dada a excessos. Com muita frequência, os mestres da 
sociedade declaram-se mal servidos pelos seus empregados midiáticos; mais amiúde 
eles censuram à plebe dos espectadores a sua tendência para se entregar sem 
moderação, e quase bestialmente, aos prazeres midiáticos (op. cit., p. 99-100).  

 

A partir de Debord, reflete-se acerca dessa sociedade que espetaculariza a tragédia e a 

tristeza, por exemplo, através dos meios de comunicação, ao transmitir, em tempo real, ao 

vivo e a cores, dramas como os de Terri Schiavo (EUA), de Hannah Jones (Reino Unido) ou 

de Eluana (Itália), como bem lembra Barroso (2010). 

Nesse contexto, a obra de Debord denuncia que a sociedade do espetáculo, com seus 

tentáculos sobre as situações de terminalidade da vida, pode se dar ao escrúpulo de preferir 

anunciar falsas esperanças, mesmo tendo razoável certeza quanto a isso, a informar não haver 

chance alguma diante de uma mazela incurável ou irreversível.  

Tal inferência é feita por Debord, em 1988, nos seus Comentários sobre a Sociedade 

do Espetáculo, dando como exemplo o anúncio, em novembro de 1985, feito por dois 

pesquisadores, quanto a um provável remédio eficaz contra a AIDS, o que não impediu 

mortes por essa doença dias depois, diante do que aqueles cientistas defenderam-se, 

reconhecendo a precipitação na declaração e que produziu a enganadora aparência de vitória 

sobre a doença, exemplo de tantos outros excessos midiáticos próprios da sociedade 

espetacular (op. cit., p. 115). 

Ainda no que tange ao adoecer e, consequentemente, ao ser curado ou ao morrer, 

Debord alerta que a Medicina (pelo menos a contemporânea e conterrânea aos seus escritos) 

não teria como defender a saúde da população contra o ambiente patogênico, visto que isso 

seria se opor ao próprio Estado ou à indústria farmacêutica.  

Nesse condão, poderia se especular que cada paciente terminal tenha o seu preço e o 

seu valor, ao se imaginar ou ao se constatar empiricamente dados que comprovam o quanto de 
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recursos tecnológicos e farmacológicos são normalmente direcionados ao tratamento de saúde 

de um paciente com poder aquisitivo alto, internado em hospital particular renomado, em 

contraponto com similar paciente que, com muito esforço da família, tenha conseguido vaga 

em algum hospital público. 

Debord suscita reflexões que levam à conclusão de que o agir estatal e mercadológico 

na direção da promoção da saúde acabam condicionados, direta ou indiretamente, ao quanto 

esse paciente vale, economicamente falando, ou seja, ao seu “preço”, às suas posses, à sua 

fama (esta também precificável), e nem tanto ao seu valor, enquanto ser humano e 

destinatário de tratamento digno. 

Nesse ambiente de elucubrações, Debord conduz o seu leitor a deduzir que a 

distanásia1 do moribundo afortunado seja mais vantajosa ao capitalista prestador de serviços 

médicos, tal qual o é a mistanásia2 do enfermo miserável, usuário do quase sempre tão carente 

(e/ou mal administrado) sistema público de saúde.  

Também seria inconveniente, dentro dessa sociedade espetacular, o sucesso na 

pesquisa e na descoberta da cura de várias dessas enfermidades tidas como incuráveis ou 

irreversíveis, pois afetaria aos interesses do mercado farmacológico e hospitalar, uma vez que 

tais produtos e serviços são rendosos àqueles que os fornece. Dessa forma, a morte deve 

“morrer” e o show não pode parar. 

Já Evaldo Alves D’Assumpção (1938-   ) , médico, tanatólogo e professor de Bioética, 

brasileiro, em sua obra Sobre o viver e o morrer (2010), vislumbra a morte como “uma ótima 

professora de vida” (D’ASSUMPÇÃO, 2011, p. 99). 

O médico mineiro entende que quem morre não é o indivíduo, mas sim sua expressão 

corporal: 

Contudo, se nossa expressão biológica morre, nosso indivíduo sobrevive, pois é 
capaz de se lembrar de coisas que nosso corpo de cinco anos, que já não temos, 
experimentos há tanto tempo. Nós somos imortais. Não eternos, pois eterno é 
somente aquele que não teve princípio nem terá fim. E assim, só Deus (op. cit., p. 
97).  

 

D’Assumpção aponta algumas funções da morte, que seriam: proporcionar o equilíbrio 

da natureza, promover a valorização da vida e gerar uma transformação para melhor (esta 

                                                           
1
 Resumidamente, distanásia é a utilização de todas as possibilidades disponíveis para o prolongamento da vida 

humana, mesmo que artificialmente e ainda que não haja possibilidade de cura do paciente e o sofrimento deste, 
por isso, seja demasiado.  
2 Tratada também como “eutanásia social”, a mistanásia é a morte provocada ou permitida precocemente, 
normalmente pela omissão ou negligência das medidas terapêuticas que seriam necessárias para promover a cura 
e a manutenção da vida do enfermo. 
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última se refere, segundo o autor, à passagem para um estágio de vida após a morte, que 

demonstra uma concepção devocional e religiosa) (op. cit. p. 98-101). 

Todavia, D’Assumpção (op. cit., p. 101-104) também oferece possíveis razões para o 

medo de morte, dentro da cultura ocidental: o afastamento da juventude (que é associada à 

ideia de vida, em contraponto com a senilidade, que remete ao significado da morte); a 

cessação do progresso (pois a morte seria o oposto do avanço, da velocidade, da evolução); o 

pragmatismo (enquanto tudo é prático, a morte é inútil e incômoda); o consumismo (a morte 

interrompe o consumismo, e por isso, deve ser temida); o apego (a morte gera a consciência 

de que ninguém é dono de nada, verdadeiramente); e a tecnologia médica (que ao medicalizar 

a morte, torna o paciente refém desse aparato tecnológico). 

A escritora e jornalista estadunidense Judith Viorst (1931-   ), por meio de sua obra 

Perdas necessárias (1986), tece importantes reflexões sobre as perdas em geral, como 

experiências necessárias ao desenvolvimento emocional dos indivíduos.  

Nesse sentido, Viorst menciona as hipóteses de perdas das pessoas as quais se tem 

afeto, seja por abandono, rompimento de relacionamentos ou por morte, levando o leitor a 

entender a vida como uma trajetória que requer contínuas adaptações e condutas de 

despojamento, como formas mesmo de superação para tais perdas. 

No penúltimo capítulo da obra, intitulado O ABC da morte, Judith Viorst afirma que o 

medo da morte se caracteriza pelo temor do aniquilamento, do não-ser, de ir ao desconhecido, 

de ter que pagar pelos pecados cometidos, de ficar sozinho, desamparado ou abandonado, 

afora o medo pela agonia de uma doença terminal, na qual seja mais pavoroso o morrer, que a 

própria morte (VIORST, 2005, p. 316). 

Viorst comenta também sobre a relação entre o desejo de suicídio e os casos de 

pacientes terminais: 

Quanto aos casos terminais, há um interesse crescente na ideia do suicídio. O desejo 
de não sofrer, de manter o controle, de ser lembrado pelas pessoas que amam como 
eram antes, tudo isso motiva algumas pessoas a escolher a hora da própria morte. E 
embora nosso instinto nos leve a estender a mão salvadora e exclamar: “Não faça 
isso”, embora sabendo que muitos que desejam morrer hoje podem desejar viver 
amanhã, se tiverem paciência de esperar mais uma semana, embora nos 
preocupemos com o efeito sempre traumático na família de um suicida, devemos 
também – como um escritor – ponderar: “Quem saber como poderá ser tentado a 
isso? Agora é ele, podia ser você” (op. cit., p. 323).  

 

Judith Viorst aproveita para fazer uma crítica aos processos de postergação da morte, 

por conta do uso demasiado de aparatos tecnológicos, proporcionando uma morte lenta, 

penosa, quase sempre solitária e no hospital. Menciona que as novas abordagens ao processo 



24 

 

 

 

de morrer, que incluem o alívio da dor, mas sem extensões artificiais da vida, tendem a 

redefinir o que seja a boa morte, possibilitando ao paciente terminal experimentar o próprio 

fenecimento (op. cit., p. 327). 

O professor e filósofo brasileiro José de Anchieta Corrêa (1934-    ), em sua obra 

Morte, declara que todo o arsenal terapêutico que a Medicina hoje dispõe não é suficiente 

para que o médico proceda como um “parteiro da morte”, ou seja, aquele que, de forma 

solidária e humanista, acompanhe o paciente terminal no seu processo de morte, permitindo 

que a morte “nasça”, ao invés de ser repudiada (CORRÊA, 2008, p. 52). 

Corrêa explica que há opiniões divergentes, na área de saúde, a respeito desse 

impasse: 

Diante desse quadro, os profissionais de saúde são tomados de sentimentos e 
comportamentos contraditórios e mesmo antagônicos. De um lado há aqueles 
partidários do prolongamento da vida a todo custo, o chamado “máximo de esforço 
terapêutico”, obediente a seu compromisso moral com a manutenção da vida e em 
consonância com o mandamento religioso “não matarás”. Do outro lado colocam-se 
os chamados defensores da “qualidade da vida”, que indagam se toda vida, isto é, 
qualquer vida, deve e merece ser vivida (op. cit., p. 53).  

 

Corrêa (op. cit., p. 53-54) esclarece que, contrariamente àqueles médicos que propõem 

o máximo esforço terapêutico, estão os defensores dos cuidados paliativos, que se pautam no 

princípio da autonomia do paciente, isto é, entendem sempre ser possível ouvir a demanda do 

paciente, de forma respeitosa e atenta ao desejo daquele de continuar ou não a viver em estado 

de terrível sofrimento e degradação orgânica. 

O pretenso direito de morrer também é mencionado por Corrêa, quando fala do 

“primado do direito à liberdade de escolher entre continuar a viver ou exercer o direito de 

morrer, ambos levando às últimas conseqüências o princípio da autonomia do paciente” (op. 

cit, p. 59). 

No sétimo capítulo da obra referenciada, Corrêa faz uma apresentação panorâmica da 

morte no Brasil, desde o período colonial, informando que a morte não era um tabu para as 

populações indígenas nativas, nem para os africanos que vieram escravizados para o Brasil, 

como era para o colonizador português. 

Entre as diferentes tribos indígenas, havia ritos próprios para celebrar os mortos e a 

morte, geralmente com aspecto de integração comunitário entre vivos e mortos e reverência 

aos ancestrais (op. cit., p. 70-73). 

Já na cultura africana, a morte também não era um elemento reprimido, fazendo parte 

das cerimônias religiosas de culto aos antepassados, seja na tradição do candomblé, da 
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umbanda, do tambor-de-mina, do batuque e do xangô, com homenagens aos mortos e 

celebração da festa da vida para alegria dos que permaneciam vivos (op. cit., p. 73). 

Corrêa descreve essa disparidade cultural acerca da morte, ao comparar a visão do 

colonizador português com a dos indígenas e africanos no Brasil: 

O fato é que a morte, nas expressões culturais tanto indígenas como africanas, difere 
radicalmente da vivência e da representação morte herdadas da cultura europeia para 
cá trazidos pelos portugueses, diferença que se acentua com o surgimento da 
sociedade mercantil industrial. Nas sociedades capitalistas e industriais, o culto da 
mercadoria e a busca do prazer, como supremos valores do homem, anulam e 
esvaziam morte, tornando-a totalmente diversa, por exemplo, de sua representação 
nos terreiros do candomblé, onde ela se apresenta como uma viagem tranquila rumo 
ao Orun, ao céu dos espíritos ancestrais. Isso fascina todos aqueles provindos de 
uma sociedade que, após a morte, nada lhes oferece. O tabu do morto é entre nós, 
brasileiros, uma herança da cultura católica portuguesa (op. cit., p. 75).  

 

Outra obra que foi elaborada com o escopo de promover uma compreensão mais plena 

quanto à morte foi A morte é um dia que vale a pena viver (2016), de Ana Claudia Quintana 

Arantes (1969-    ) , médica brasileira, com especialidade em Geriatria e Gerontologia e pós-

graduada em Psicologia e em Cuidados Paliativos. 

Nessa obra, Arantes trata das dimensões físicas da morte, comenta sobre os cuidados 

paliativos como instrumentos para oferecimento de conforto ao paciente e controle da dor, e 

ainda aborda aspectos espirituais e psicológicos, como simbolismos, vida depois da morte e 

luto. 

Valendo-se de sua especialização em cuidados paliativos, Arantes enfatiza a 

necessidade de se proporcionar a qualidade de vida aos pacientes terminais e aos seus 

familiares, e ainda recomenda que, na formação universitária dos médicos, sejam inseridas 

disciplinas relacionadas à morte e aos tratamentos de paliação, tudo isso com o propósito de 

fazer com que a Medicina priorize não só a cura e a manutenção da vida, mas também possa 

estar capacitada para promover a prevenção e o alívio daquele enfermo cuja morte é iminente, 

mas que carece de alívio para o seu sofrimento, seja ele físico, social, psicológico ou 

espiritual. 

A relação do homem com a morte normalmente passa pela questão religiosa, sendo a 

crença uma forma de encorajar e esperançar o indivíduo quanto ao enfrentar a finitude (pelo 

menos física), assim como uma possível fonte de explicações sobre o evento morte, apesar de 

o passamento vir a ser uma experiência absolutamente personalíssima e intransferível. 

No entanto, verifica-se que a religiosidade, além de confortar e “instruir” o indivíduo 

para quando ele for se encontrar com essa “desconhecida dama” (a morte), demonstra também 
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ser um fator de reconciliação da pessoa com o sagrado, especialmente nos casos em que o 

sofrimento tenha se instalado e a morte tenha se mostrado iminente. 

Nesse sentido, Arantes afirma: 

A maior parte das pessoas vai se dar conta da importância da sua religião ou da sua 
religiosidade quando estiver conscientemente perto da morte, seja por estar muito 
doente, seja porque alguém da família está muito doente. Então essa pessoa depara 
com a possibilidade de se relacionar com Deus. Desde que comecei a trabalhar com 
Cuidados Paliativos, já cuidei de centenas de pessoas. São muitas histórias, únicas e 
ao mesmo tempo invariavelmente humanas. Nesses anos todos, já cuidei de pessoas 
de várias religiões: católicos, evangélicos, espíritas, além de ateus (ARANTES, 
2019, p. 117). 
 

Um dos últimos capítulos de A morte é um dia que vale a pena viver é dedicado a 

considerações sobre o testamento vital, onde Arantes anuncia que se pode escolher como 

morrer, valorizando as práticas da ortotanásia e dos cuidados paliativos, com base nos 

princípios da dignidade humana e autonomia da vontade. 

Na qualidade de médica, Arantes deixa claro seu posicionamento diante da 

terminalidade de seus pacientes: 

Quando escrevo no prontuário do paciente que estou fazendo tudo isso para a 
dignidade da vida, estou praticando a Constituição brasileira. Posso ser processada? 
Todos podemos ser processados. Mas a chance de ser condenada é extremamente 
pequena, pois a base de toda conduta médica é a comunicação. Respeitarei a 
autonomia do meu paciente, cuidarei com grande responsabilidade para que seu 
sofrimento seja minimizado. Deixo claro que não pratico eutanásia. A morte 
chegará, será aceita, mas não antecipada (op. cit., p. 171). 
 

Dignos de destaque também são os comentários de Arantes acerca do tabu que ainda 

há em torno do assunto “morte”, o que, segundo ela, pode ser observado em recentes 

pesquisas, por meio de entrevistas, onde uma parcela significativa dos entrevistados, no 

Brasil, entende que o tema é algo depressivo (48%) e mórbido (28%). Em outro 

questionamento feito, os brasileiros associam a morte a sentimentos difíceis, como tristeza, 

dor, saudade, sofrimento e medo, restando uma pequena parcela dos entrevistados que associa 

a morte a sentimentos que não estão no campo da angústia, como aceitação e libertação (op. 

cit., p. 189). 

Outra obra selecionada para a presente análise quanto à morte, em aspectos 

relacionados à terminalidade da vida e às condutas das pessoas envolvidas nessa cena, é o 

livro Precisamos falar sobre a morte, de autoria da médica britânica Kathryn Mannix, 

especializada em Cuidados Paliativos. 

Nesse livro, Mannix mostra o poder terapêutico que há em abordar a morte sem 

ansiedade ou medos, trazendo diversos relatos reais do processo de morrer de pacientes 

terminais que foram acompanhados pela mencionada médica. 
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Também pode ser considerado um mérito na caminhada profissional e acadêmica de 

Mannix o fato de ela ter criado um programa de treinamento em terapia cognitivo-

comportamental, a fim de que outros médicos aperfeiçoassem suas habilidades no que se 

refere aos cuidados paliativos. 

A vivência de Mannix com o processo de morte não é apenas teórica, pois na 

qualidade de médica, depois de quase quatro décadas de carreira e de ter presenciado cerca de 

dez mil mortes, a autora expõe suas percepções, a partir dos casos reais mencionados, fazendo 

sensíveis reflexões acerca desse universo de cuidados paliativos, prestados a pacientes 

terminais. 

Dentre tais ponderações, Mannix destaca que, antes dos avanços da Medicina, o 

processo de morte era mais conhecido no âmbito social, pois as pessoas morriam em casa, o 

que acabava sendo mais reconfortante para o moribundo, assim como para os familiares, 

gerando uma ambiência de naturalidade quanto à morte (MANNIX, 2019, p. 62). 

Nessa tentativa de estimular que as conversações sobre o processo de morrer sejam 

naturais, espontâneos, Mannix sugere que se promova um encontro amigável e informal com 

o doente terminal (o que a médica chama de “Café da Morte”), para que se medite sobre os 

vários aspectos da morte e do processo de morrer, enquanto os interlocutores tomam uma 

bebida quente e reconfortante, prática essa que, segundo a autora, já é desenvolvida em mais 

de 40 países (op. cit., p. 106). 

Outra reflexão que Mannix faz acerca do processo de morrer, diz respeito aos tabus 

que existem até mesmo quanto ao “nome” que se dá à morte, sendo usados diversos 

eufemismos como “descansou”, “partiu”, “foi vencido”, o que demonstra que todo o 

planejamento dos cuidados que se pretenda dar ao moribundo já fica comprometido até pelo 

simples fato de se evitarem as palavras “morrer” e “morte” (op. cit., p. 163). 

Mannix também toca na questão da autonomia do paciente: 

Existe harmonia entre seu tempo de vida e a qualidade da vida que está vivendo? 
Você acha que, se tivesse escolha, optaria por aceitar ou renunciar a tratamento que 
prolongassem a sua vida, caso não pudessem restaurar o seu bem-estar? Você 
prefere viver pelo maior tempo possível, mesmo que isso signifique estar conectado 
a máquinas em uma unidade de terapia intensiva ou indicar com clareza até onde os 
tratamentos devem prosseguir, concentrando-se no conforto em vez de no 
prolongamento da vida? Se de repente você tivesse uma doença ameaçadora, sua 
família e seus amigos saberiam quais são os seus desejos e como prefere ser 
cuidado? Você tem certeza disso? (op. cit., p. 163-164). 

 

A médica britânica critica a polarização que há no contexto das opiniões emitidas 

acerca do pretenso direito de morrer, onde de um lado estão aqueles que se inclinam pela 
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valorização da autonomia do paciente, enquanto outros priorizam outros princípios e valores, 

de modo a considerar essa autonomia de forma condicionada. 

Essa crítica repousa exatamente no fato de que, entre um extremo e outro, devem ser 

considerados posicionamentos intermediários, a depender de cada caso concreto, o que faz a 

autora afirmar que “a realidade não é branca, nem preta; ela tem uma sombra sempre 

mutável de cinza, diferente para cada pessoa” (op. cit., p. 210). 

Mannix aponta algumas perspectivas que apóiam essas opiniões, como a autonomia da 

vontade do paciente: 

Como todos vamos morrer, muitos de nós desenvolvemos opiniões sobre nosso 
direito de escolher quando encerrar nossas vidas. Essas opiniões baseiam-se em 
perspectivas diversas, que incluem o direito à autonomia, o dever de proteger os 
vulneráveis, o princípio da igualdade perante a lei, a dignidade da vida humana, a 
fragilidade da condição humana e pontos de vistas pessoais apoiados no 
humanitarismo, nas grandes religiões, no utilitarismo, na virtude (op. cit., p. 210). 

 

A autora ressalta que a ideia da imortalidade do homem é como “um cálice 

envenenado”, pois a morte sempre foi vista pela sabedoria antiga como um componente 

necessário e bem-vindo ao homem, na forma de um limite temporal e de uma promessa do 

término da luta diária (op. cit., p. 305-306). 

Enquanto alguns vêem a finitude com naturalidade e como uma experiência que 

valoriza a própria existência humana, outros interpretam a morte como algo abominável, 

demonstrando verdadeira tanatofobia.  

Um autor que se encaixa nesse segundo perfil foi Elias Canetti (1905-1994), 

romancista e ensaísta búlgaro e britânico, contemplado com o Prêmio Nobel de Literatura em 

1981, e que logo no início da Segunda Grande Guerra Mundial refugiou-se em Paris, e depois 

em Londres, para se proteger das investidas nazistas, em razão de sua ascendência judaica. 

Durante o seu exílio da Inglaterra, durante a Guerra, Canetti começou suas produções 

literárias, dentre as quais a obra Sobre a morte, que, marcadamente, demonstra toda sua 

repulsa à morte e exprime uma ambiência de sacralização da vida. 

Canetti, ainda muito jovem (com 7 anos de idade), presenciou o falecimento súbito de 

seu pai, Jacques Canetti (em 1912), o que lhe teria causado um baque profundo e, 

provavelmente, tenha lhe despertado o interesse em escreve sobre a morte, contudo no sentido 

de execrá-la. 

O pensamento de Canetti acerca da morte pode ser resumido em duas regras 

aparentemente contraditórias: “não se deve esquecer e sufocar a morte”; e “deve-se resistir à 

morte a qualquer momento e jamais estar de acordo com ela” (CANETTI, 2009, p. 141-142). 
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A mencionada obra de Canetti, por meio de centenas de fragmentos, apresenta 

reflexões que permitem perceber o tanto que a ideia da morte atormentava o escritor, 

enquanto tema e experiência. 

Em Sobre a morte, Canetti faz menção à morte de seu pai, mas a obra, 

predominantemente, é estrutura na forma de compilação de diversas anotações, feitas pelo 

escritor entre os anos de 1942 e 1993, nas quais se constata uma irônica erudição. 

São exemplos dessa forma de enxergar a morte, as seguintes anotações de Canetti, 

seguidas do ano em que foram escritas: 

Não importa o que você tenha pensado antes sobre a morte: isso não tem mais 
nenhuma validade. Como um pulo sinistro ela ganhou um poder de contágio como 
jamais dantes. Agora ela é realmente onipotente. Agora ela é verdadeiramente Deus 
(op. cit., p. 30). 
 
A brevidade da vida nos torna ruins. Cabe primeiro testar se um prolongamento 
geral da vida não nos tornaria maus também (op. cit., p. 33). 
 
Mesmo que hoje já fosse fisiologicamente possível não morrer, pode ser que 
nenhum ser humano tivesse a força moral de evitar a morte, e isso apenas porque já 
há mortos demais (op. cit., p. 33). 
 
O maior esforço da vida é o de não se acostumar à morte (op. cit., p. 56). 
 
Não há nenhuma morte digna. Há, para os outros, mortes que se fazem esquecer. 
Indignas também elas (op. cit., p. 74). 
 
E se Deus, envergonhado pela existência da morte, tivesse se distanciado da criação? 
(op. cit., p. 109). 
 
 

Canetti, ao discorrer sobre aquilo que ele chama de “primeira regra” de como lidar 

com a morte (“você não deve jamais esquecer e sufocar a morte”), menciona como 

determinados pensadores consideravam a morte, fazendo referência a Platão, ao apóstolo 

Paulo de Tarso e ao filósofo francês Michel de Montaigne3 (1533-1592). 

Conforme Canetti (op. cit., p. 141), “Montaigne sublinhou nos seus ensaios que tudo 

dependia de aprendermos a morrer”, o que se percebe no capítulo XIII, do Livro Segundo, do 

Volume 1, dos Ensaios de Montaigne, intitulado “De como julgar a morte” (MONTAIGNE, 

2004, p. 504-508). 

Montaigne comenta que o homem, em regra, reluta em imaginar sobre a própria 

morte: 

                                                           
3
 Michel Eyquem de Montaigne foi um jurista, político, filósofo e escritor francês, nascido em 1533, na França, 

tendo falecido em 1592. Considerado o inventor dos ensaios pessoais.  Os seus Ensaios compreendem três 
volumes e abordam diversas temáticas, como virtudes, fraquezas, percepções e comportamentos humanos em 
geral. 
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Quando julgamos do ânimo que alguém demonstra no momento da morte – o mais 
importante por certo da vida humana – devemos levar em conta que raramente 
pensamos ter chegado a nossa hora. Poucas pessoas morrem convencida de que 
estejam nos últimos instantes, e nada há a cujo respeito a esperança nos iluda tanto 
(MONTAIGNE, 2004, p. 504). 

 

Considerando que a morte é algo inevitável, Montaigne entende que “filosofar é 

aprender a morrer”, já que o homem somente pode experimentar a morte pela contemplação 

ou pelo estudo. Segundo Montaigne, há virtude em se aprender sobre a morte, pois isso 

significa também aprender sobre como viver, e meditar sobre a morte é meditar sobre a 

própria liberdade (op. cit., p. 92-105). 

 

2.2 CONCEITOS RELACIONADOS À MORTE DIGNA 
 

Tratar a vontade humana no cenário de escolher entre a continuidade da vida ou o 

encerramento dela, sob o fundamento de um suposto direito de morrer, demanda que sejam 

apresentados determinados conceitos pertinentes à temática, que expressem não apenas as 

noções relacionadas a essa pretensão, como também aos instrumentos, condutas e processos 

associados à ideia da chamada morte digna. 

A referida necessidade de estabelecer uma conceituação básica ocorre tanto pela 

multiplicidade das hipóteses que possam envolver a morte com intervenção e outros 

procedimentos adotados para minimizar o sofrimento do enfermo que não deseja ser mantido 

vivo, quanto por contemplar expressões e termos ligados a áreas alheias ao Direito, como as 

Ciências da Saúde, dentre as quais a própria Medicina, a Psicologia, a Nutrição, a Fisioterapia 

e outras. 

Todavia, o escopo desta pesquisa não é a análise aprofundada dos procedimentos e das 

condutas que sejam objeto de estudo das Ciências da Saúde, mesmo porque esses 

conhecimentos mais específicos fogem do campo de formação deste pesquisador, e também 

não seria necessário se buscar tamanha verticalidade no estudo, por conta do recorte do 

conteúdo que foi proposto para esta dissertação. 

Mesmo assim, faz-se útil, como já exposto, a exposição de uma conceituação mínima 

que facilite o raciocínio do leitor acerca de tais categorias, no contexto do estudo sobre os 

aspectos relevantes da manifestação da vontade humana pela morte digna, nos casos de 

sofrimento físico e/ou psíquico, gerado por doença incurável ou irreversível, que leve essa 

pessoa a ponderar pelo exercício de um pretenso direito de morrer, que normalmente é 

associado à figura da eutanásia, embora este conceito, por si só, não esgote o estudo em tela. 
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A morte com intervenção comporta categorias, cujos conceitos bem estabelecidos são 

importantes para a análise quanto ao direito de morrer. Barroso (2010, p. 238) alerta para a 

necessidade de “limpeza conceitual”, por conta da polissemia existente na discussão bioética e 

jurídica sobre a morte com intervenção, o que pode vir a dificultar o debate e a compreensão 

do tema.  

Partindo-se da premissa da manifestação da vontade humana como eixo central para as 

interpretações e reflexões quanto à razoabilidade, legitimidade e até mesmo eventual 

reconhecimento do direito de morrer no Brasil, serão apresentados, abaixo, alguns conceitos 

relacionados à morte digna, tais como eutanásia, suicídio assistido, ortotanásia, cuidados 

paliativos, morte e outros que auxiliarão na compreensão do objeto deste estudo: 

2.2.1 Morte 

 

A partir de material coletado, torna-se presumível que a definição da morte seja mais 

compreensível, objetivamente falado, que o próprio conceito de “vida”, renegado à concepção 

de uma ideia residual ou um contraponto com o que seria a “morte”. Assim, muitos diriam: 

“há vida, sempre que não há morte”. 

Thanatos, nome mitológico dado pelos gregos para a morte com seu mistério, seu 

“poder assustador”, talvez, inconscientemente, requeira do ser humano mais atenções e 

preocupações, pelo menos em se tentar defini-la ou dimensionar os seus variados efeitos 

(MITOLOGIA ONLINE, 2019). 

O excessivo número de definições acerca do que seja a morte já deixa bem claro que 

tal evento desperta a produção de inúmeras opiniões, muitas delas carregadas de implicações 

morais, religiosas e filosóficas, portanto, não comprometidas necessariamente com aspectos 

médico-legais. 

A título de exemplo, o filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso (540 – 470 a.C.), 

considerado o “pai da dialética”, entendia que a morte e a vida seriam opostos em conflito, 

mas que se complementariam, a fim de gerar equilíbrio para a humanidade (MARCONDES, 

2007, p. 35). 

Dworkin, refletindo filosoficamente sobre a morte, discorre: 

É uma obviedade afirmar que vivemos toda nossa vida à sombra da morte; também é 
verdade que morremos à sombra de toda nossa vida. O horror central da morte é o 
esquecimento – o absoluto e terrível colapso da luz. O esquecimento, porém, não é 
tudo; se assim fosse, as pessoas não se preocupariam tanto com a questão de suas 
vidas técnicas e biológicas terem ou não continuidade depois que se tornaram 
inconscientes e caíram no vazio, depois que a luz já morreu para sempre. A morte 
domina porque não é apenas o começo do nada, mas o fim do tudo, e o modo como 
pensamos e falamos sobre a morte – a ênfase que colocamos no “morrer com 
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dignidade” – mostra como é importante que a vida termine apropriadamente, que a 
morte seja um reflexo do modo como desejamos ter vivido (DWORKIN, 2019, p. 
280). 

 

Dentro de uma concepção mais científica, Kübler-Ross define a morte como sendo: 

O cessar irreversível do funcionamento de todas as células, tecidos e órgãos; do 
fluxo espontâneo de todos os fluídos, incluindo o ar (último suspiro) e o sangue; do 
funcionamento de coração e pulmões; do funcionamento espontâneo de todo o 
cérebro, incluindo o tronco cerebral (neocórtex); do funcionamento quase completo 
do neocórtex; da capacidade corporal da consciência (KÜBLER-ROSS, 1978, p. 
27). 
 

Em que pesem todas as dimensões e análises que possam ser feitas quanto ao conceito 

de morte, como as antropológicas, históricas, sociológicas, psicológicas e teológicas, é a 

Medicina, em conjugação com o Direito, quem efetivamente deve definir quando se inicia e 

quando se encerra o processo de morte, bem como indicar qual o critério que deve ser adotado 

para a caracterização de tal quadro, o que nem sempre é uma tarefa fácil na prática, 

considerando-se ainda que a própria eleição dos critérios para a constatação da morte já foi e 

ainda é objeto de controvérsias, por conta das mudanças de paradigmas havidas para esse fim. 

Sintetizando essas considerações, Siqueira-Batista e Schramm afirmam o seguinte: 

 
A pergunta, portanto, é: até quando perdurará esta classificação? Ou ainda, em que 
medida novos “conhecimentos” aplicáveis no âmbito da tecnociência não alterarão, 
profundamente, nos anos vindouros, a conceituação estabelecida para a morte? Em 
suma: haverá um tempo no qual se poderá decidir que, efetivamente, a morte 
aconteceu em um preciso momento? 
Além das dificuldades conceituais inerentes à morte, há que se ter em mente a 
perspectiva do médico, profissional que irá vivenciar a morte do outro – seu paciente 
-, cabendo-lhe, em grande medida, a decisão, outorgada socialmente, acerca da 
forma de conduzir o processo (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2004, p. 37). 

 

Contudo, mesmo sendo um fenômeno lento e progressivo (MARLET, 1987, p. 44), 

sempre foi necessário, primordialmente para fins jurídicos, precisar em qual momento uma 

pessoa deve ser considerada como morta, o que passou a variar, ao longo dos tempos, 

exatamente conforme o critério a ser adotado para tal juízo. 

Conforme Oliveira (2015, p.64), já se acreditou que a morte ocorreria com a parada do 

coração e com a cessação da função respiratória. Entretanto, com o avançar da Medicina, a 

constatação da morte tornou-se mais complexa, a exemplo do que ocorre com o paciente 

comatoso, havendo controvérsia quanto à utilização do critério da morte cardíaca ou da morte 

da atividade cerebral. 
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Foi empregado, até meados do século XX, o critério da morte clínica, pautada no fato 

da parada cardiorrespiratória, cuja reversibilidade em virtude dos avanços biotecnológicos, 

acarretou a insegurança na aplicação desse critério. 

Já se cogitou também quanto à aplicação do critério da morte biológica, que seria a 

“progressão” do critério da morte clínica, por se referir a casos marcados pela 

irreversibilidade do quadro da pessoa, quando haveria a destruição celular em todo o 

organismo, processo que se desenvolve habitualmente durante o período de vinte e quatro 

horas, incluindo os episódios de lesão encefálica irreversível (SIQUEIRA-BATISTA; 

SCHRAMM, 2004, p. 36). 

 Aplica-se, atualmente, praticamente em consenso, o critério da morte encefálica, que 

se dá pela “cessação irreversível de todas as funções do encéfalo, incluindo as do tronco 

encefálico”, e cujos estudos e pesquisas, que datam de 1959, introduziram a expressão coma 

dépasse, ou seja, coma irreversível (LOPES; LIMA e SANTORO, 2018, p. 62). 

 Embora alguns estudiosos considerem o critério da morte encefálica como sinônimo 

de morte cerebral (SÁ, 2001, p. 75), outros entendem pela diferença entre as duas situações, 

consoante as condições da função respiratória. 

 No sentido de tal diferença, escrevem Siqueira-Batista e Schramm: 

A morte cerebral, que não deve ser confundida com a morte encefálica, uma vez que 
pode ser feita a distinção entre ambas pela análise da respiração: esta função tem um 
“componente” voluntário e um involuntário, este último “comandando” o processo, 
por exemplo, durante o sono: nos casos de morte cerebral, perde-se a consciência da 
respiração, a qual permanece funcionando de forma “automática”; se há morte 
encefálica o centro respiratório se torna danificado de forma irreversível, com a 
“vida” podendo ser mantida apenas com o emprego de instrumento tecnocientífico 
(SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2004, p. 37). 

 

Nota-se, portanto, que a morte encefálica acaba sendo um critério mais exigente que o 

da morte cerebral (também chamada de cortical). O fato é que o critério encefálico predomina 

para a caracterização da morte.  

Ao nível da comunidade internacional, válido lembrar que a Declaração de Sidney, 

pronunciada durante a 22ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, ocorrida 

naquela cidade australiana, em agosto de 1968 e emendada pela 35ª Assembleia Geral da 

mesma associação médica reunida em Veneza, Itália, em outubro de 1983, estabelece 

diretrizes para a determinação do momento da morte, sendo que enfatiza o papel da atuação 

dos médicos para tanto, além de recomendar que sejam feitas todas as tentativas de 

ressuscitação que estiveram ao alcance, antes de se reconhecer alguém como morto (LOPES; 

LIMA e SANTORO, 2018, p. 64). 
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No Brasil, o Código Civil4 não esclareceu qual o critério definidor do momento final 

da vida, embora o Art 3º, da Lei nº 9.434/1997, também conhecida como Lei dos 

Transplantes5, estabeleça a morte encefálica, para efeitos de se permitir a retirada de órgãos, 

tecidos e partes do corpo humano. 

Com o escopo de regulamentar importantes pontos da Lei 9.434/97, como a fixação 

dos critérios clínicos e tecnológicos para o diagnóstico da morte encefálica, o Conselho 

Federal de Medicina brasileiro editou inicialmente a Resolução nº 1.480, de 19976, que foi 

atualizada pela atual Resolução nº 2.173, de 23 de novembro de 20177. 

Sobre a morte encefálica, Kovács explica: 

De qualquer forma, o conceito de morte encefálica deve ser mais bem explicitado 
para a sociedade, a fim de que esta possa se tornar co-partícipe na discussão. Ao se 
definir melhor o conceito de morte e de morte encefálica, cai por terra o conceito de 
eutanásia passiva. O esclarecimento sobre o que constitui distanásia também é 
importante, porque o prolongamento da vida, a todo custo, é absolutamente inútil. 
(KOVÁCS, 2003, p. 149). 

 

Direcionando a análise da caracterização da morte humana para a temática desta 

pesquisa, que aborda os contornos da vontade humana pela morte digna, e se considerando 

que essa vontade seja expressa pelo próprio enfermo ou até mesmo por meio de outro agente 

ou documento que legitimamente o represente nesse sentido, vê-se o quão importante a 

definição dos critérios e procedimentos para se estabelecer o momento exato e outros detalhes 

acerca da morte desse paciente. 

 

2.2.2 Direito de morrer 

 

Para esta particular conceituação, duas ressalvas iniciais devem ser feitas. A primeira é 

que a expressão “direito de morrer”, no contexto deste estudo, pode perfeitamente ser 

substituída por outras tantas equivalentes, encontradas na literatura a respeito, como “direito 

                                                           
4 Art 6º, primeira parte, da Lei federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil brasileiro): “A 
existência da pessoa natural termina com a morte [...]” (BRASIL, 2002). 
5
 Art 3º, da Lei federal nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997: “ A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes 

do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte 
encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, 
mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de 
Medicina (BRASIL, 1997). 
6 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 1.480/1997. Define os critérios do 
diagnóstico de morte encefálica. 08 ago. 1997. 
7
 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.173/2017. Define os critérios do 

diagnóstico de morte encefálica. 23 nov. 2017. 
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de morrer dignamente”, “direito à morte digna”, “morrer com dignidade”, “direito de morrer 

com dignidade” ou “direito de viver a própria morte”. 

A segunda consideração, que acaba sendo não só de ordem jurídica, como também 

filosófica, é que o conceito que se busca explanar pode se tornar impreciso, pois exatamente a 

controvérsia que existe em se reconhecer se a escolha pela terminação da vida, para se escapar 

do sofrimento, em função de doença incurável e/ou irreversível, seria legítima, a ponto de ser 

considerada um direito, ainda que natural. 

Portanto, para aqueles que não reconhecem, pelo menos moralmente, esse poder de 

escolha, não haveria mesmo como se falar em “direito de morrer”, pelo simples fato de esse 

direito não ter como ser reconhecido. Para outros que o aceitam, ou concordam em que se 

discutam as possibilidades de se admitir ética e juridicamente a disponibilidade da vida pelo 

próprio enfermo, ou por quem o represente dignamente, seria plausível buscar uma 

conceituação para tal direito de morrer. 

Tendo em vista que o propósito da pesquisa não é encerrar essa discussão, mas avaliar 

os perfis da vontade humana que sejam voltados para essa escolha pela morte, prefere-se 

acreditar na existência de um suposto direito de morrer, razão pela qual são apresentadas 

algumas opiniões a respeito do mesmo.8 

Kovács (2003, p. 133) comenta que o “direito de morrer aponta para a possibilidade 

de a pessoa poder protestar contra sofrimentos adicionais proporcionados pelos tratamentos 

que visam a combater a doença, e que acabam por combater a própria pessoa”. 

Bermejo e Belda apresentam a sua percepção sobre a morte digna:  

Morrer dignamente significa, do nosso ponto de vista, que no final da vida não nos 
privem de atenção mais humanizada: acompanhamento na solidão, diante dos 
temores e questionamentos espirituais, e ao mesmo tempo alívio das dores e dos 
mal-estares corporais. Que na medida do possível possamos morrer como vivemos. 
Que na medida do possível sejamos donos de nós mesmos. Morrer dignamente não 
significa isolamento, mentira, exames diagnósticos prescindíveis ou tratamento que 
prolonguem o momento final. Não significa necessariamente dor, angústia, mal-estar 
ou qualquer tipo de sofrimento. Significar sentir-se cuidado e querido, senhor, ser 
único e irrepetível também diante da morte (BERMEJO; BELDA, 2015, p. 42). 

 

Dadalto (2018, p. 32-35), ao se referir ao direito de morrer, escreve que as discussões 

jurídicas a respeito têm se materializado nos institutos da eutanásia, do suicídio assistido, da 

ortotanásia, da distanásia e da mistanásia, englobando, portanto, categorias muito diferentes e 

                                                           
8
 Observa-se ainda que, historicamente, a pretensão que os doentes desesperados apresentavam quanto à 

terminação de suas vidas, em razão dos sofrimentos por que passavam, era tida como um direito no ambiente 
greco-romano antigo, mas que esse reconhecimento do direito de morrer foi interrompido pela concepção da 
sacralidade da vida, fomentado pela religiosidade do Medievo. 
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com aceitação social controversa. Alerta ainda que o pretenso direito à morte digna tem sido 

limitado ao instituto da ortotanásia, tanto pela doutrina, como pelo Conselho Federal de 

Medicina e pelo Poder Judiciário brasileiro, comportando também abordagens sobre a 

manifestação de vontade do paciente por meio das chamadas diretivas antecipadas. 

Muller discorre sobre o pretenso direito a uma morte digna e autônoma da seguinte 

forma: 

O uso inapropriado e excessivo das tecnologias aplicadas ao tratamento médico de 
pacientes em estágio terminal, acarretando o prolongamento de um final de vida 
penoso com freqüência para além do que seria o desejado pelo próprio doente, 
desprezando seu direito ao exercício da autonomia, vem conformando a idéia e a 
necessidade da afirmação da existência de um direito a morrer de forma digna. A 
expressão “direito a morte” ou “direito a morte digna” já pode ser encontrada em 
estudos sobre fim da vida que buscam o diálogo entre diferentes áreas do 
conhecimento, tais como a medicina, a ética e o direito. Os defensores do direito a 
morrer-se com dignidade, de um modo geral, estão vislumbrando a situação do 
paciente terminal que é exposto a tratamentos que apenas prorrogam o momento da 
sua morte, não lhe trazendo benefícios, mas tão somente dor e sofrimento – não 
desejando esses autores, com freqüência, estender essa defesa à prática da eutanásia 
(ativa). O morrer com dignidade, assim, costuma relacionar-se com a ideia de morrer 
em paz, com integridade física e espiritual, ou ainda, de morrer no momento certo, 
com conforto e alívio do sofrimento (MULLER, 2007, p. 95-96). 

 

A próxima discussão sobre o pretenso direito de morrer a ser enfrentada é quanto a 

compreendê-lo (ou não) como um “novo direito” e, em caso de ser entendido como um direito 

fundamental, em qual categoria, dimensão ou geração enquadrá-lo, a depender das opiniões 

doutrinárias existentes. 

Almeida e Gordilho (2011, p. 155) entendem que o direito de nascer e de morrer com 

dignidade está dentre os chamados direitos de terceira dimensão, conhecidos por se 

relacionarem aos valores da solidariedade ou fraternidade, de modo especial em face de sua 

implicação universal e intergeracional. 

Outro que também entende o direito de morrer apoiado no valor da solidariedade é 

Leite (2018, p. 104), ao afirmar que o direito à morte digna tanto faz exigir respeito à decisão 

do enfermo, quanto requer que seja prestado todo o auxílio necessário para que tal decisão 

ocorra da maneira mais indolor e humanitária possível. 

Há outros autores, como Wolkmer e Leite (2003, p. 12), que consideram que o direito 

a morrer com dignidade seria da quarta dimensão dos direitos fundamentais, esta ligada a 

temas da biotecnologia e da bioética, como a reprodução assistida, o aborto, a engenharia 

genética e a eutanásia. 

Explicando a controvérsia de opiniões existentes e outros detalhes importantes, Sarlet 

afirma: 
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Ainda, neste contexto, costumam ser feitas referências às garantias contra 
manipulações genéticas, ao direito de morrer com dignidade, ao direito à mudança 
de sexo, igualmente considerados, por parte da doutrina, de direitos da terceira 
dimensão, ressaltando-se que, para alguns, já se cuida de direitos de uma quarta 
dimensão. Verifica-se, contudo, que boa parte destes direitos em franco processo de 
reivindicação e desenvolvimento corresponde, na verdade, a facetas novas deduzidas 
do princípio da dignidade da pessoa humana, encontrando-se intimamente 
vinculados (à exceção dos direitos de titularidade notadamente coletiva e difusa) à 
idéia da liberdade-autonomia e da proteção da vida e outros bens fundamentais 
contra ingerências por parte do Estado e dos particulares (SARLET, 2009, p. 49-50). 

 

Sarlet (op. cit., p. 57) ainda contribui, ao questionar se alguns pretensos direitos, o que 

inclui o direito de morrer dignamente, seriam efetivamente “novos”, ou apenas uma nova 

roupagem dada à dignidade humana e aos direitos fundamentais já consagrados, como o 

direito à vida, em virtude dos avanços da ciência e da tecnologia. 

Nesse sentido, é possível o argumento de que o direito à morte digna é umbilicalmente 

associado ao direito de ter uma vida digna, de tal sorte que quando tal dignidade na existência 

não houvesse mais, esse direito à vida estaria esvaziado, a tal ponto de legitimar a opção do 

seu titular quanto à morte, onde essa dignidade possa ser encontrada. 

Essa construção argumentativa é pautada na doutrina de constitucionalistas, como 

Lenza (2016, p. 1168-1169), que enxergam que o direito à vida possui dois desdobramentos, o 

primeiro dos quais que garante ao indivíduo não ser privado de sua vida, mas também um 

segundo, que é o de ter uma vida digna, que o isente de realidades desumanas, como poderiam 

ser acrescentados os quadros degradantes e incuráveis de determinadas enfermidades. 

Mesmo que se alegue a renúncia do direito à vida, Sá e Moureira sustentam que o 

direito de morrer é personalíssimo: 

A titularidade do direito à vida é irrenunciável, eis que, uma vez nascido, o 
indivíduo adquire esse direito e, ainda que queira, não pode fazer cessar sua 
existência. Em se tratando do direito à vida, não há renúncia ao seu exercício. A 
escolha pela morte é, na verdade, o próprio exercício do direito à vida. Direito de 
morrer ou autonomia para morrer, na verdade, integram o exercício do direito à 
vida (SÁ; MOUREIRA, 2015, p. 65). 

 

Sá e Moureira (op. cit., p. 62) defendem, portanto, que a manifestação de vontade pela 

morte digna integra o direito à vida, e como tal é um direito da personalidade, com base em 

argumentos, como a pessoalidade, a construção biográfica, o livre desenvolvimento da 

personalidade, o conteúdo normativo da dignidade da pessoa humana e a autonomia privada. 

As ponderações sobre o direito de morrer realçam não só o primado da defesa da vida 

e as dimensões da dignidade humana, como também a questão das perspectivas da autonomia 

da vontade, a começar pelo próprio enfermo, afora outros princípios e valores como a 
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sacralidade da vida e a proteção dos vulneráveis, ante à eventual disseminação de práticas de 

morte interventiva. 

Em defesa do direito à morte digna, Melo afirma: 

Não se trata de jurisdicizar a eutanásia em suas várias formas, nem muito menos 
normatizar o suicídio assistido, por formas diferentes. Também não se trata de 
permitir a morte, mas de garantir a autonomia do paciente frente às opções de 
tratamento oferecidos pelo médico frente a situações em que o tratamento apenas irá 
prolongar o sofrimento do enferme e de seus familiares, frente a situações de estado 
terminal ou incurável de saúde (MELO, 2017, p. 98) 

 

Com frequência, os debates acerca da morte digna colocam a “qualidade de vida” na 

mesma balança onde está a “quantidade de vida”, ou seja, projetam a análise do princípio da 

dignidade da pessoa humana nos casos concretos onde esteja o dilema de se decidir pela 

preservação da vida do enfermo até as últimas consequências ou a abreviação do sofrimento 

por meio da extinção dessa mesma vida. 

Nesse escopo, vale destacar a opinião de Faria e Cabrera (2012, p. 493), para quem a 

morte é parte da vida, e o direito à vida implica a garantia tanto de uma vida, quanto de uma 

morte dignas.  

Em síntese, Godinho (2017, p. 137) demonstra o seu entendimento de que a morte 

digna não deva ser interpretada como um simples direito subjetivo de morrer ou de solicitar 

ajuda de terceiros para tal, mas sim uma exigência ética de se permitir que a morte de doentes 

terminais ocorra de modo natural, no tempo certo, e apoiada por amparo e conforto. 

 

2.2.3 Eutanásia 

 

No estudo sobre o direito de morrer, o termo que mais ganhou fama, sem dúvida, que 

é “eutanásia”, vocábulo esse que, normalmente, traz consigo uma carga depreciativa, em 

função de fases históricas durante as quais foi utilizado como sinônimo de perversidade, e não 

de compaixão ou solidariedade humana. 

Por conta de inúmeras variações semânticas que o termo sofreu ao longo da história, 

torna-se tarefa delicada eleger algum conceito que possa representar o instituto como um 

todo, mesmo que o objeto de sua análise tenha como referência a realidade do século XXI. 

Repita-se, a ênfase em alertar quanto às mudanças conceituais sobre a eutanásia, é útil 

para se dimensionar não apenas as opiniões que se formaram ao longo dos séculos, como 

também compreender o preconceito que há, inclusive na simples proposição de debate sobre o 

tema, haja vista os contornos já emprestados à eutanásia desde a Antiguidade. 
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Por isso, prefere-se, de antemão, que sejam destacados elementos conceituais bem 

específicos para comporem a noção de eutanásia que se pretende adotar nesta pesquisa, como 

categoria de morte com intervenção, no contexto do chamado direito à morte digna. Assim, a 

eutanásia indica a “morte provocada, antecipada, por compaixão, diante do sofrimento 

daquele que se encontra irremediavelmente enfermo e fadado a um fim lento e doloroso” 

(VILLAS-BÔAS, 2017, p. 102). 

Nesse diapasão, pode-se acrescentar a definição de Pessini e Barchifontaine (2014, p. 

409) que apontam que o “conceito clássico de eutanásia é tirar a vida do ser humano por 

considerações ‘humanitárias’ para a pessoa ou para a sociedade (deficientes, anciãos, 

enfermos incuráveis etc.)”. 

Outro conceito, produzido por Hubert Lepargneur, entende a eutanásia como o 

“emprego ou abstenção de procedimentos que permitem apressar ou provocar o óbito de um 

doente incurável, a fim de livrá-lo dos extremos sofrimentos que o assaltam” 

(LEPARGNEUR, 1999, p. 42). 

Peter Singer também apresenta seu conceito sobre eutanásia: 

“Eutanásia” significa, segundo o dicionário, “morte serena, sem sofrimento”, mas 
hoje o termo é usado para se referir à morte deliberada daqueles que têm doenças 
incuráveis e sofrem de angústia e dores insuportáveis, com o propósito de poupá-los 
de mais aflição e sofrimento (SINGER, 2018, p. 239). 

 

Assim sendo, a finalidade do agente que provoque a antecipação dessa morte pode ser 

analisada, a fim de que se possa identificar se a motivação é de fato expressão de 

benemerência e compaixão pelo sofrimento alheio, ou mera torpeza.  

A tradicional classificação proposta por Jimenez de Asúa, nesse sentido, é bastante 

proveitosa, através da qual são distinguidas três condutas: libertadora, eliminadora e 

econômica.  

Nesse mesmo estudo, Jiménez de Asúa indica três categorias de pessoas, possíveis 

destinatárias das condutas de terminação da vida: os doentes irreversíveis, mas plenamente 

conscientes da enfermidade; aqueles que ele chama de “idiotas e dementes incuráveis”; e 

aqueles que permaneceram inconscientes por um período e que, caso voltem à consciência, 

descobrem-se como pacientes incuráveis (JIMÉNEZ DE ASÚA, 2003, p. 44-46). 

Conjugando a classificação das condutas às categorias dos enfermos, Jiménez de Asúa 

valora a motivação da eutanásia: 

Na primeira destas categorias de indivíduos “desprovidos de valor vital” a morte que 
se lhes proporciona é libertadora, visto que eles mesmos a pedem ou consentem nela 
para abreviar o seu intenso sofrer; a segunda é eliminadora e econômica, visto que o 
fim preponderante é a eugenesia e a seleção: na última das classes enunciadas a 
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morte dada a esses desgraçados seres é a o mesmo tempo eliminativa e libertadora, 
visto que, além de selecionar, visa que os sinistrados não experimentem, ao 
recuperar os sentidos, possíveis padecimento e dores extremas (op. cit., 2003, p. 46). 

 

Conforme já mencionado, as noções sobre eutanásia devem passar pelo crivo de 

exame dos momentos históricos, durante os quais as condutas ditas como eutanásicas foram 

discutidas, praticadas e estudadas, mesmo porque os conceitos e concepções correlatos ao 

tema, como vida, morte, religiosidade, cultura, ciência, Estado, dentre outros, também foram 

passando por reformulações e redimensionamentos. 

Nesse viés de se levar em conta a historicidade, com o escopo de estabelecer alguma 

conceituação mais segura para a eutanásia, Diego Gracia, professor de História da Medicina, 

da Universidade Complutense de Madri (Espanha), dividiu a história do instituto em três 

grandes períodos, denominando-os como: eutanásia ritualizada, eutanásia medicalizada e 

eutanásia autônoma (GRACIA, 1990, apud PESSINI; BARCHIFONTAINE, p. 403). 

Por esse estudo de Gracia, a eutanásia ritualizada remonta à civilização greco-romana, 

onde era tida como uma prática comum, um ritual intrínseco à cultura desses povos. O termo 

“eutanásia” teria surgido exatamente durante essa fase histórica, mais precisamente no século 

II d. C., na lavra do escritor Suetônio, ao descrever a suave morte do imperador César 

Augusto. Portanto, nessa fase histórica, a morte eutanásica é de ênfase cultural e sociológica. 

A segunda fase histórica apontada por Gracia é a da eutanásia medicalizada, que teria 

surgido com o aparecimento da Medicina na Grécia antiga e se estendido até a Segunda 

Grande Guerra Mundial. Durante esse longo período, o foco é na Medicina, como aquela que 

será capaz de proporcionar a cura das enfermidades, assim como decidir ou pelo menos 

orientar pala abreviação da vida do paciente incurável. 

Na esteira de eutanásia medicalizada, vê-se a resistência do Cristianismo contra a 

eutanásia, como também tem relevo o pensamento renascentista, especialmente nas figuras de 

Thomas More (1478-1535) e de Francis Bacon (1561-1626), como defensores da eutanásia, 

por intermédio da atuação dos médicos. 

Aliás, se a Suetônio atribui-se o pioneirismo no uso do termo “eutanásia”, Bacon teria 

utilizado o termo, em 1623, em sua obra Historia vitae et mortis, pela primeira vez com o 

significado de “tratamento adequado às doenças incuráveis” (SIQUEIRA-BATISTA; 

SCHRAMM, 2004, p. 34). 

Assim, enquanto na fase da eutanásia ritualizada, o fio-condutor para se compreender 

a morte era a cultura, os comportamentos sociais, na fase da eutanásia medicalizada, a ênfase 

passa a estar na ciência, especialmente na Medicina, ainda que esta tenha sofrido severos 
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rechaços da fé cristã, a qual sempre se mostrou contrária à eutanásia e às possibilidades de o 

homem dispor de sua própria vida, ainda que por meio de uma decisão livre e consciente e 

para escapar de uma mazela sofrível e incurável. 

Por fim, o estudo de Gracia contempla a fase da eutanásia autônoma, que se inicia 

após a Segunda Grande Guerra Mundial e que se estende até os dias atuais, no qual o enfermo 

ganha protagonismo. 

Concomitantemente à crescente tecnologização da Medicina, outro vetor ascende 

notavelmente, que é a autonomia do paciente, que passa a ocupar o centro das decisões sobre 

viver ou morrer, não obstante esse modelo visivelmente ainda estar em construção, pois a 

vontade do enfermo, conforme se observa, ainda concorre bastante com a opinião dos 

médicos, a depender do caso concreto. 

No contexto da eutanásia autônoma, o enfermo passa a ter o direito à própria morte, 

para Gracia, a vontade do paciente deve ser respeitada sempre que se cumpram pelo menos 

duas condições: a competência, de caráter individual (capacidade para tomar decisões, 

decorrente dos princípios da autonomia e da beneficência) e a equidade, de cunho coletivo 

(oriunda dos princípios da justiça e da não maleficência).  

A partir do estudo, acima, de Gracia, pode-se deduzir, em apertada síntese, que o 

alicerce para as práticas eutanásicas foi sendo alterado: na fase ritualizada, o senso 

comunitário; na fase medicalizada, a opinião dos médicos; na fase autônoma, a vontade do 

enfermo. 

Com clareza, Pessini e Barchifontaine expressam essa evolução:  

[...] Nas épocas precedentes, o paciente ficava sempre em segundo plano. No início 
eram outros que decidiam, especialmente os pais e responsáveis sociais. Nas tribos 
primitivas, eram as normas consuetudinárias do grupo social ou do clã familiar que 
assinalavam quando uma pessoa devia desaparecer em benefício das outras. Mas 
tarde, o tema de eutanásia foi protagonizado pelos médicos. Agora, a discussão se 
centra nos direitos dos enfermos a que não se prolongue o sofrimento ou que possam 
decidir sobre o seu morrer. O princípio da autonomia é o que agora está no centro: o 
direito de cada uma à própria morte (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2014, p. 406). 

 

A conceituação de eutanásia, desse modo, é mesmo complexa, em razão da polissemia 

que abrange o vocábulo, seja pelas fases históricas e culturais acima apontadas, tanto quanto 

pelo fato de o mesmo termo abrigar procedimentos e condutas distintas, como classificações 

que se seguem abaixo, e ainda pelo teor preconceituoso que se instalou sobre a eutanásia, 

notadamente a partir da maldita herança nazista. 

Mais precisamente no segundo quartil do século XX, o Nazismo conferiu à palavra 

eutanásia o significado de eugenia (ou eugenesia, ou eugenismo), que consiste no conjunto de 
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teorias e práticas que visam à produção de uma seleção genética, com o propósito de 

“aprimoramento” da espécie humana, ainda que a propaganda anunciada apontasse para uma 

finalidade nobre, que seria a prevenção de enfermidades hereditárias. 

Esse desvirtuamento semântico à palavra “eutanásia”, promovida pelo Terceiro Reich, 

assemelhando-a a homicídios torpes em massa, ou mesmo ao genocídio, criou um estigma 

sobre o instituto da boa morte, que se estendeu no pós-Segunda Grande Guerra, e que acaba 

reverberando, ainda que em menor proporção, até hoje. 

Siqueira-Batista e Schramm descrevem essa deturpação semântica, causada pelos 

nazistas: 

[...] O desvio que transformou, e desvirtuou, a eutanásia em política pública ocorreu 
no século XX – acabando por cristalizar uma conotação marcadamente negativa -, 
por ocasião do Terceiro Reich, quando a palavra eutanásia foi, de fato, utilizada para 
referir-se a práticas que não tinham nada a ver com a morte sem sofrimento, 
devendo-se, a rigor utilizar seu antônimo para indicar tais práticas. Com efeito, em 
outubro de 1939, o Estado Nazista promulgou a Aktion T4 – um programa 
financiado pelo governo que visava à eliminação de vidas que não valiam a pena ser 
vividas (lebensunwerte Leben) – que levou à morte mais de 100 mil pessoas – 
ciganos, negros e judeus – nos seus quase dois anos de funcionamento, antes de ser 
extinta em agosto de 1943 (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005, p. 112). 

 

A tarefa de conceituar eutanásia passa também, conforme já mencionado, pelo esforço 

de reconhecer as distinções entre diversas situações que são agrupadas sob o mesmo rótulo 

genérico de eutanásia, formando classificações e modalidades, baseadas em critérios, como a 

atuação do agente promotor do ato eutanásico, a intenção desse mesmo agente e o 

consentimento do enfermo, sendo certo que há outros tantos estudos e categorizações que, 

embora respeitáveis, não serão apresentadas neste trabalho. 

Vale ainda destacar que dos três critérios acima eleitos a uma sucinta exposição, à 

presente temática, de mais perto, interessa o parâmetro do consentimento do enfermo, pois é a 

vontade humana que aqui se busca avaliar quanto às possibilidades de, ao menos, serem 

rediscutidos os argumentos servíveis ao reconhecimento do pretenso direito de morrer. 

Por esse critério da anuência do doente, há certo consenso que a eutanásia pode ser 

classificada como voluntária, involuntária e não voluntária. O que varia, dentro destas 

categorias, são os limites conceituais e alguns detalhes como a instrumentalidade a ser 

considerada (ou não) como tal consentimento. 

Segundo Mc Connell (2000, p.88), a eutanásia é voluntária quando há consentimento 

expresso e informado; não voluntária, quando se realiza sem o conhecimento da vontade do 

paciente; e involuntária, quando é realizada contra a vontade do paciente, o que seria uma 

conduta criminosa (apud BARBOSA; LOSURDO, 2018, p. 170). 



43 

 

 

 

Bem semelhante em sua exposição, Siqueira-Batista e Schramm (2005, p. 113) 

diferem, no entanto, ao afirmarem que a eutanásia voluntária seria um sinônimo para suicídio 

assistido, enquanto outros tantos autores entendem que este último se trata de uma categoria à 

parte de morte com intervenção, como por exemplo, Dadalto (2018, p. 33) e Lopes, Lima e 

Santoro (2018, p. 77). 

Kovács (2003, p. 122-123), para o critério do consentimento do enfermo, preferiu 

classificar a eutanásia apenas em voluntária e involuntária, considerando a primeira pela ação 

que causa a morte quando há pedido explícito do paciente, e a involuntária, quando não há 

esse explícito consentimento, o que, na verdade, segundo a autora, deveria ser chamado de 

homicídio, ainda que julgado com a atenuante de promover o alívio do sofrimento daquele 

paciente. 

Singer, em sua Ética Prática, oferece também seus conceitos: 

Eutanásia voluntária é a eutanásia praticada mediante um pedido espontâneo da 
pessoa a ser morta que, ao fazer esse pedido, precisa estar em pleno exercício de 
duas faculdades mentais e ter todas as informações necessárias. A eutanásia pode ser 
voluntária mesmo quando a pessoa deixa de ter o exercício pleno de suas faculdades 
mentais até o momento de sua morte, pois ela poderia ter expresso sua vontade por 
escrito quando ainda tinha saúde, especificando as condições nas quais gostaria de 
morrer, caso se visse privada de suas faculdades mentais   
[...] 
Considero a eutanásia involuntária quando a pessoa morta tem condições de 
consentir com a própria morte, mas não o faz, seja porque não lhe perguntaram ou 
porque, se perguntaram, ela optou por continuar vivendo. 
[...] 
Se um ser humano não é capaz de compreender a escolha entre a vida e a morte, a 
eutanásia não seria nem voluntária, nem involuntária, mas não voluntária. (SINGER, 
1997, p. 240-241). 

 

 Baseado na análise das modalidades apontadas pelo critério da vontade do enfermo, 

Singer defende a eutanásia voluntária, admite a eutanásia não voluntária (dependendo das 

circunstâncias) e rechaça a eutanásia involuntária (op. cit., 256; 243; 266). 

Quanto à forma de atuação do agente (ou modo de execução), a eutanásia pode ser 

classificada em ativa ou passiva, sendo que alguns, como Siqueira-Batista e Shcramm, 

aproveitam para incluir sob esse mesmo critério, a eutanásia de duplo efeito. 

A eutanásia de duplo efeito se dá na hipótese em que a morte é acelerada exatamente 

como conseqüência de ações médicas que, em tese, não visavam à morte, mas sim ao alívio 

do sofrimento, mas que redundaram no óbito do enfermo, como são os casos em que o 

emprego de morfina, para controlar a dor excessiva, acaba gerando a depressão respiratória e, 

em seguida, a morte do doente (SIQUEIRA-BATISTA; SHCRAMM, 2005, p. 113). 
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Outros estudiosos, no entanto, como Villas-Bôas (2017, p. 111) preferem entender a 

eutanásia de duplo efeito como a mesma conduta chamada de eutanásia indireta, quando não 

há o intuito direto de antecipar a morte, vindo esta como efeito indesejado, colateral e não 

buscado, por meio de conduta lícita e que, originalmente, era benéfica e indicada ao paciente. 

Para esses que adotam a classificação de eutanásia indireta, o oposto seria a eutanásia 

direta, quando há a clara intenção de provocar a morte do enfermo, por motivos piedosos. 

Entretanto, há também autores, como Pessini e Barchifontaine (2014, p. 409), que, pelo 

critério da atuação do agente, dividem a eutanásia entre ativa e eutanásia passiva, mas 

consideram que a eutanásia ativa também pode ser chamada de positiva ou direta, e eutanásia 

passiva é também denominada negativa, ou ainda eutanásia por omissão. 

A eutanásia ativa provém de um ato deliberado de provocar a morte, sem sofrimento, 

do paciente, de modo, portanto, a causar ou acelerar o processo de morte do mesmo. O 

exemplo clássico é o das injeções letais no paciente, mesmo que de uma superdose de 

morfina, com a intencionalidade de pôr fim à vida do enfermo. 

Aqui também há uma controvérsia terminológica, pois enquanto diversos autores, 

como Siqueira-Batista e Schramm (2005, p. 114), Dadalto (2018, p. 33) e Lopes, Lima e 

Santoro (2018, p. 77) não classificam o suicídio assistido como uma categoria de eutanásia, 

Pessini e Barchifontaine (2014, p. 409) defendem que a eutanásia ativa é a ação médica pela 

qual se põe fim à vida de um enfermo, à revelia do paciente, ou a pedido deste, o que equipara 

a eutanásia ativa ao conceito de suicídio assistido. 

Para a chamada eutanásia passiva, há outra constante discussão conceitual, que se 

resume em saber se essa categoria seria o mesmo que a ortotanásia. A eutanásia passiva pode 

ser conceituada como a morte provocada por omissão proposital em se iniciar uma ação 

médica que garantiria a perpetuação da sobrevida do enfermo (SIQUEIRA-BATISTA; 

SCHRAMM, 2005, p. 113). 

Nesse particular, as opiniões também são divididas, onde muitos doutrinadores 

empregam a expressão eutanásia passiva como sinônimo para ortotanásia, como Gomes 

(2007, p.171-179) e Kovács (2003, p. 122), enquanto outros entendem de que se trata de 

institutos diversos, como Villas-Bôas (2017, p. 110) e Goldim (2004). 

Conforme já mencionado acima, Jimenez de Asúa, particularmente, estabelece uma 

classificação para a eutanásia, quanto à finalidade do respectivo procedimento, em três 

escalas: eutanásia libertadora (ou terapêutica), eutanásia eliminadora (no sentido mesmo de 
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eugênica, selecionadora) e eutanásia econômica (com o escopo de racionalizar os gastos, com 

a “precificação” das vidas) (JIMÉNEZ DE ASÚA, 2003, p. 44-46). 

Há muitas outras classificações e critérios para buscar especificar e conceituar 

condutas que estejam sob o rótulo da “eutanásia”. Contudo, por questões de objetividade e 

necessidade de pertinência temática do trabalho, não serão apresentadas, dando-se prioridade 

às categorias seguintes que, embora não sejam necessariamente designadas como “eutanásia”, 

caracterizam-se como formas de morte com intervenção, necessárias para se contextualizar o 

presente estudo sobre a morte digna e o papel da vontade humana para tanto. 

 

2.2.4 Suicídio assistido 

 

O conceito de suicídio assistido encontra-se, igualmente, imerso no objeto desta 

pesquisa, pois constitui categoria do gênero denominado morte com intervenção, merecendo, 

no entanto, comentários apartados aos que foram destinados à eutanásia. 

Antes, no entanto, vale relembrar a posição daqueles autores, como a opinião acima 

explanada de Pessini e Barchinfontaine, que consideram o suicídio assistido como uma 

expressão equivalente à eutanásia ativa, ou ainda outros posicionamentos, como de George 

Salmão Leite (2018, p. 129-148), de omitir comentários ao suicídio assistido, mesmo no 

capítulo que trata da terminologia afeta ao tema, demonstrando a clara intenção de 

desconsiderar a existência autônoma desse conceito. 

No entanto, a preferência, neste trabalho, é entender pela categoria “suicídio 

assistido”, independente da eutanásia, e cuja relevância para o estudo opera-se, inclusive, pelo 

fato de nessa categoria ficar destacada a manifestação de vontade do próprio enfermo quanto 

à terminação de sua vida, justamente pela decisão e efetivação do auto-extermínio, ainda que 

com o auxílio de terceiro, que venha lhe fornecer os meios materiais aptos à abreviação da 

vida. 

Lopes, Lima e Santoro conceituam o suicídio assistido da seguinte forma: 

Já o suicídio assistido também conhecido como autoeutanásia ou suicídio 
eutanásico, é o comportamento em que o próprio indivíduo dá fim à sua vida sem a 
intervenção direta de terceiro na conduta que o levará à morte, embora essa outra 
pessoa, por motivos humanitários, venha a participar prestando assistência moral ou 
material para a realização do ato (LOPES; LIMA; SANTORO, 2018, p. 77). 

 

Mais econômica em seu conceito, Kovács (2003, p. 123) afirma que o suicídio 

assistido se dá “quando há ajuda para a realização do suicídio, a pedido do paciente” e que 
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“esta situação é considerada crime do ponto de vista legal”, referindo-se ao ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Siqueira-Batista e Schramm (2005, p. 114) afirmam que “o suicídio assistido ocorre 

quando uma pessoa solicita o auxílio de outra para alcançar o óbito, caso não seja capaz de 

tornar fato sua disposição de morrer”, mas alertam que, nesses casos, é necessário que o 

enfermo esteja sempre consciente para que essa manifestação de vontade caracterize 

propriamente o suicídio assistido. 

Luciana Dadalto ensina que: 

O suicídio assistido é tido como a abreviação da vida, feita pela própria pessoa que 
está com uma doença grave, incurável e/ou terminal. Nesse caso, a pessoa é ajudada 
por outrem (médico ou não), que lhe concede os meios para que possa, por si 
mesma, abreviar sua vida (DADALTO, 2018, p. 33). 

 

Todavia, no caso do suicídio assistido, o esforço conceitual é também no sentido de 

diferenciá-lo da eutanásia, especialmente da chamada eutanásia ativa, que é a modalidade 

caracterizada, basicamente, por decorrer de um ato deliberado para provocar a morte do 

enfermo, com o fim de abreviar-lhe o sofrimento. 

Esforço esse que, como supracitado, não foi superado por Pessini e Barchifontaine, eis 

que consideram se tratar do mesmo instituto, diferentemente de outros estudiosos, que 

alegam, por exemplo, que na eutanásia há uma pessoa diversa quem executa a ação ou a 

omissão que conduz à terminação da vida do enfermo, ao passo que no suicídio assistido, a 

conduta capaz de gerar o evento morte é praticada pelo próprio doente que vem a falecer 

(LOPES; LIMA; SANTORO, 2018, p. 77). 

Outro que aponta diferença entre o suicídio assistido e a eutanásia é Peter Singer: 

O suicídio assistido pode ser considerado um tipo de eutanásia, mas o segundo 
termo tem significados mais amplos. “Eutanásia” significa, segundo o dicionário, 
“morte serena, sem sofrimento”, mas hoje o termo é usado para se referir à morte 
deliberada daqueles que têm doenças incuráveis e sofrem de angústia e dores 
insuportáveis com o propósito de poupá-los de mais aflição e sofrimento. Difere, 
portanto, do suicídio assistido por médicos na medida em que o médico ou outra 
pessoa que propicia a eutanásia pode causar a morte, ministrando ao paciente uma 
injeção letal, por exemplo (SINGER, 2018, p. 239). 

 

Em que pese a renomada contribuição de Singer para o estudo do direito de morrer, 

nesse particular parece que a diferença crucial entre eutanásia e suicídio assistido não foi 

devidamente destacada, pelo que são apontados ensinamentos de alguns outros autores, 

quanto a distinções mais nítidas entre os dois institutos. 

Nas palavras de Siqueira-Batista e Schramm: 
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Neste caso [do suicídio assistido], o enfermo está, em princípio, sempre consciente – 
manifestando sua opção pela morte -, enquanto na eutanásia nem sempre o doente 
encontra-se cônscio – por exemplo, na situação em que um paciente terminal e em 
coma está sendo mantido vivo por um ventilador mecânico, o qual é desligado, 
ocasionando a morte (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005, p. 114). 
 

Já Diaulas Ribeiro preferiu fazer a diferenciação da seguinte forma: 

Na eutanásia, o médico age ou omite-se. Dessa ação ou omissão surge, diretamente, 
a morte. No suicídio assistido, a morte não depende diretamente da ação de terceiro. 
Ela é conseqüência de uma ação do próprio paciente, que pode ter sido orientado, 
auxiliado ou apenas observado por terceiro (RIBEIRO, 1998). 

 

Portanto, pode-se dizer que o suicídio assistido consiste no extermínio da respectiva 

vida com auxílio ou assistência de terceiro, de modo que não resta dúvida que o ato causador 

da morte é de autoria daquele que optou pela própria morte. 

Nesses casos, a vontade nasceu do próprio suicida, não comportando, conceitualmente, 

os casos de induzimento ao suicídio. Porém, em se tratando de desejo oriundo do próprio 

suicida, ao intento originário se somará o auxílio ou a assistência de um terceiro que, no mais 

das vezes, seria um profissional de saúde que o acompanha ou mesmo um familiar ou pessoa 

próxima e com grande afeição por aquele que se encontra desejoso de morrer. 

Outra distinção clássica entre a eutanásia (considerada na sua forma ativa, conforme já 

exposto) e o suicídio assistido, de cunho normativo penal à luz do Direito brasileiro,  reside na 

responsabilização do terceiro, eis que o agente da eutanásia responde, em tese, pelo crime de 

homicídio, enquanto o terceiro que auxilia no suicídio será enquadrado em tipo autônomo do 

Código Penal brasileiro9. 

Laura Ferreira dos Santos, uma das pioneiras do movimento pelo direito a morrer com 

dignidade, identificava outra diferença entre o suicídio assistido e a eutanásia, pelo viés 

comportamental, isto é, afirmava que haveria uma maior tolerância cultural ao suicídio 

assistido do que à eutanásia, e que a prova disso seria que o primeiro já estava legalizado em 

alguns países, nos quais a eutanásia permanecia proibida, como a Suíça, a Alemanha e 

algumas unidades federativas estadunidenses (DADALTO, 2018, p. 34). 

A expressão suicídio assistido ficou popularizada nos anos de 1990, por conta da 

atuação do doutor Jack Kervokian, vulgarmente conhecido com o “Doutor Morte”, médico 

estadunidense (1928-2011), que promoveu mais de noventa suicídios assistidos em pacientes 

terminais. 

                                                           
9
 Art 122, do Código Penal Brasileiro: “Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o 

faça” (BRASIL, 1940). 
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Sá e Moureira (2017, p. 209-212), apresentando reflexões sobre a racionalidade do 

suicídio assistido, com vistas a contextualizá-lo no Direito brasileiro, ainda que o 

ordenamento pátrio não abrigue tal conduta, propõem que a conduta em tela poderia ter sua 

tipicidade penal afastada, caso concorressem três requisitos, um dos quais seria o 

consentimento livre e esclarecido do enfermo, mercê do que já foi efetivado na Colômbia, por 

meio da Resolução nº 1.216, de 20 de abril de 2015, expedida pelo Ministério da Saúde e 

Proteção Social daquele país. 

 

2.2.5 Distanásia 

 

Etimologicamente, “distanásia” significa “morte mal acabada, mal feita”, passando a 

exprimir, na atualidade, ideia antônima à eutanásia, isto é, a utilização de todas as 

possibilidades disponíveis para o prolongamento da vida humana, ainda que a cura não seja 

uma possibilidade e o sofrimento se torne demasiadamente penoso.  

No mesmo contexto da distanásia, aparecem os conceitos de obstinação terapêutica e 

de tratamento fútil. Pessini (1996), analisando a distanásia, questiona até quando se deva 

investir na continuidade de um tratamento médico inútil e faz menção às condutas que, na 

Europa, são conhecidas como “obstinação terapêutica” e nos Estados Unidos, “futilidade 

médica”. 

A distanásia também é reconhecida por alguns por meio da expressão italiana 

accanimento terapêutico, na qual a palavra accanimento representa, em linguagem figurada, o 

“esforço canino” para a manutenção da vida, nesses cenários de doenças incuráveis e 

irreversíveis, por meio de condutas excessivas, obstinadas e fúteis (SCHREIBER, 2013, p. 

59). 

Os estudos acerca da distanásia remetem a questões de alta complexidade, pois não só 

reacendem o fetiche humano quanto à longevidade e até mesmo a imortalidade, quanto põem 

em evidência as discussões sobre a medicalização da morte e os crescentes avanços 

tecnológicos das ciências médicas que, a um só tempo, ampliam as suas “ferramentas” 

procedimentais de prolongamento da vida humana, mas também provocam importantes 

reflexões bioéticas quanto ao uso indiscriminado das mesmas, que tendem a objetificar o 

paciente. 

 Sob a bússola da temática, a distanásia, potencialmente, pode posicionar em opostos 

as manifestações de vontade do moribundo, dos seus familiares e dos médicos que estejam no 
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acompanhamento da enfermidade reputada como dolorosa, incurável e/ou de efeitos 

irreversíveis, fomentando toda discussão que já existe sobre a relevância e sobre os limites 

desejáveis à autonomia da vontade do paciente e dos demais agentes envolvidos nos debates 

acerca do pretenso reconhecimento do direito à morte digna. 

Conforme a percepção de Siqueira-Batista e Schramm: 

A distanásia – também identificada pars pro toto com a denominada obstinação 
terapêutica -  a qual tem como interfaces tanto a aplicação de novas tecnologias à 
medicina – capazes de manter as funções biológicas, com amplas possibilidades para 
salvar grande número de vidas – quanto o arcaico desejo humano de superar a morte 
(SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005, p. 114). 

 

Também conceituando distanásia, Roxana Borges dispõe que: 

Distanásia é o prolongamento artificial do processo de morte, com sofrimento do 
doente. É uma ocasião em que se prolonga a agonia, artificialmente, mesmo que os 
conhecimentos médicos, no momento, não prevejam possibilidade de cura ou de 
melhora. É a expressão da obstinação terapêutica pelo tratamento e pela tecnologia, 
sem a devida atenção em relação ao ser humano (BORGES, 2001, p. 286-287). 
 

Quanto às reais motivações para a prática da distanásia, de modo a se manter o 

paciente terminal, muitas vezes em estado vegetativo, trata-se de uma discussão que parece 

infindável, comportando análises de natureza moral, jurídica, política, religiosa, cultural, 

profissional, psicológica e até mesmo econômica. 

A “manipulação” da morte, essência da distanásia, de fato carreia motivações 

geralmente injustas, presentes na intenção e conduta de determinados profissionais da saúde, 

instituições hospitalares e até mesmo familiares, razões essas que estão longe de proporcionar 

a dignidade e o menor sofrimento a esse enfermo. 

Dentre tais motivações, da parte desses profissionais e instituições da saúde, poderia se 

destacar o interesse econômico por manter vivo o enfermo que, com o fito de render ganhos e 

lucros decorrentes do pagamento de honorários médicos e de demais despesas com a 

internação. 

Além disso, há a questão da vaidade que alguns profissionais da saúde possam ter de 

não “perderem” o seu paciente para a morte, ou mesmo que essa preocupação tenha a boa-fé 

de lutar pela vida do enfermo até o final, baseada numa interpretação extremada e indevida do 

Juramento proposto por Hipócrates (460-377 a.C.), notabilizado pela ideia de combater a 

eutanásia e, por suposição, prolongar a vida do paciente a todo e qualquer esforço. 

Ainda pode ser apontado o medo de litigação em face do médico ou do hospital, que 

venha a ser interposta por familiares, ao questionarem se a morte do seu ente querido não 
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poderia ser evitada por uma maior ministração de recursos tecnológicos que eventualmente 

pudessem estar disponíveis para tal. 

Também da parte de determinados familiares e de outras pessoas afetas ao doente, por 

vezes a obstinação terapêutica é buscada junto aos médicos, como uma negação do processo 

de morte ou mesmo como uma forma de apaziguar as consciências, pelo sentimento de que 

todo esforço que pudesse ser feito, de fato o teria sido realizado, numa espécie de sublimação 

dos medos relacionados com a morte. 

O medo quanto ao prolongamento abusivo da vida e, consequentemente do elevado 

sofrimento, nos casos de terminalidade da vida, inspira opiniões e preocupações de muitos, 

pelas quais fica evidenciado que o temor maior não é com a morte em si, mas com o processo 

de morrer. 

Alves, ao refletir sobre a vida, a morte e o morrer, escreve: 

Mas tenho muito medo do morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, 
humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo, contra a minha vontade, sem 
que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de mim mesmo; solidão, 
ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha 
morte, medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se, depois de anunciada, 
ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe dos hospitais, em meio às 
pessoas que se ama, em meio a visões de beleza. Mas a medicina não entende [...] 
(ALVES, 2003). 

 

Fato é que a distanásia tem íntima relação com a medicalização da morte, que por sua 

vez se tornou possível com os grandes avanços biotecnológicos, os quais, se de um lado 

geram aumento digno na qualidade e quantidade de vida, por outro lado devem ser sopesados 

com outros valores e princípios, como a própria dignidade humana e a autonomia da vontade 

do enfermo, nos casos em que tal tecnologia estiver sendo empregada para o simples 

alongamento do período de existência biológica, contudo sem qualidade e bem-estar para esse 

doente terminal. 

Aliás, a distanásia também pode servir de palco para eventuais conflitos de opiniões 

entre o próprio paciente, familiares e equipe médica, e mesmo entre membros da mesma 

equipe multiprofissional de saúde que acompanha determinado enfermo, composta por 

médicos, assim como por outros profissionais como enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, e outros, cujas opiniões nem 

sempre se consensualizam na decisão quanto a um paciente específico, no que tange aos 

limites a serem fixados para o prolongamento do tratamento e para a ministração dos 

chamados cuidados paliativos (DADALTO; SAVOI, 2017, p. 157-161). 
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Dadalto (2018, p. 34) ainda destaca que, no aspecto da ética médica brasileira, a 

distanásia é infração ética, conforme o artigo 41, do atual Código de Ética Médica10, que veda 

expressamente a obstinação terapêutica, assim como pelo artigo 35, que veda ao médico se 

exceder no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. 

Leonard Martin, professor de Teologia e Bioética, também faz suas considerações 

sobre a distanásia: 

A distanásia erra por outro lado, não conseguindo discernir quando as intervenções 
terapêuticas são inúteis e quando se deve deixar a pessoa abraçar em paz a morte 
como desfecho natural de sua vida [...]. 
A distanásia, que também é caracterizada como encarniçamento terapêutico ou 
obstinação ou futilidade terapêutica, é uma postura ligada especialmente aos 
paradigmas tecnocientífico e comercial-empresarial da medicina [...]. Os avanços 
tecnológicos e científicos e os sucessos no tratamento de tantas doenças e 
deficiências humanas levaram a medicina a se preocupar cada vez mais com a cura 
de patologias e a colocar em segundo plano as preocupações mais tradicionais com o 
cuidado do portador das patologias (MARTIN, 1998, p. 186-187). 

 

Em conclusão bastante pertinente, Maia afirma: 

A medicina mudou muito nos últimos anos e a bioética acompanhou-a nesse 
processo; a morte mudou de local e de momento, o paternalismo deu lugar à 
autonomia e desse modo alterou-se também a relação médico-doente. A distanásia 
surge como um efeito lateral desse desequilíbrio de evolução. A relatividade (valor 
da vida, qualidade de vida, direitos e deveres dos doentes e dos profissionais) e a 
incerteza no que concerne ao prognóstico e à melhor decisão em circunstância 
acompanharão sempre os doentes em fim de vida: compete aos profissionais de 
saúde devolver a dignidade à morte, mantendo o uso das novas tecnologias dentro 
dos limites da ciência e dos princípios éticos (MAIA, 2018, p. 222-223). 

 

A discussão acerca da distanásia reaviva a temática em tela, pois ponderar sobre a 

vontade humana para o encerramento da própria vida, em função de doença terminal e 

aviltante, no contexto de um progresso científico capaz de procrastinar abusivamente o 

processo de morte, coloca frente a frente diferentes argumentos, que por vezes buscam 

legitimidade nos mesmos fundamentos, como a dignidade humana e autonomia da vontade, 

ainda que por interesses absolutamente díspares. 

A distanásia acarreta ainda um intrigante debate quanto o posicionamento do 

profissional da saúde, especialmente o médico responsável pelo acompanhamento de um 

paciente com enfermidade incurável ou irreversível e que esteja sob um intenso sofrimento, 

pois, nesses casos, o médico se vê impedido ética e juridicamente de promover a abreviação 

desse sofrimento, através, por exemplo, da eutanásia, mas também deve ponderar se as 

                                                           
10

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética 
Médica. 27 set. 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.2226/2019.  
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medidas propostas para o prolongamento dessa vida não venham a constituir uma infração 

ética ou mesmo uma responsabilização indenizatória diante de tal enfermo ou de seus 

familiares, por eventuais práticas distanásicas. 

Aliás, há estudiosos, como Marreiro (2013, p. 308-317), que enxergam a possibilidade 

de responsabilização civil do médico que promove a distanásia, em virtude desse 

comportamento profissional gerar uma morte sofrida e desumana, danos estes que subtraem 

desse paciente o direito a uma morte digna.  

A imputação ao médico do dever de indenizar poderia ser, em tais casos, um 

importante mecanismo de combate à obstinação terapêutica, devolvendo ao próprio paciente 

ou aos seus familiares a autonomia para decidir sobre o prolongamento ou não da vida e até 

quando e por quais meios e estratégias, bem como serviria para reprimir quaisquer interesses 

torpes quanto ao accanimento, tais como a mera vaidade profissional ou a vil ganância por 

maiores honorários. 

 

2.2.6 Mistanásia  

 

Jiménez de Asúa, em seus estudos sobre a motivação da eutanásia, já falava em morte 

eliminadora e morte econômica, finalidades outras que não a mera libertação do sofrimento, 

aplicadas àqueles cuja existência se mostrasse indesejável (JIMÉNEZ DE ASÚA, 2003, p. 44-

46). 

A menção à mistanásia, neste estudo, tem o propósito muito mais metódico-conceitual, 

que propriamente temático em relação ao objeto desta pesquisa, pois na mistanásia a questão 

da vontade do enfermo, certamente, não é o foco, nem muito menos a força motriz para tal 

conduta. 

O termo “mistanásia”, também tratado por alguns como sinônimo para “eutanásia 

social”, pode servir de conceito para a conduta que “provoca a morte antes da hora, de uma 

maneira dolorosa e miserável” (MARTIN, 1998, p. 181) ou ainda “a morte do miserável, fora 

e antes de seu tempo, que nada tem de boa ou indolor” (DINIZ, 2008, p. 371). 

Por uma simplificada colocação, se na eutanásia, há variantes que podem ser 

consideradas, uma das quais, a vontade do enfermo, assim como na distanásia, o desejo do 

paciente, ou pelo menos dos familiares e os pareceres dos médicos podem compor um cenário 

de decisão, ainda que no sentido de prolongar a vida de forma sofrível, na mistanásia o que se 

vê, via de regra, é a indiferença a qualquer manifestação de vontade daquele que está 
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vulnerabilizado por uma doença ou por uma condição pessoal relevantemente desfavorável, 

quanto ao desejo de ser submetido a um tratamento digno e mesmo de ser mantido vivo. 

Assim, caracteriza a mistanásia, por exemplo, o óbito daquele que sequer conseguiu 

ser atendido em uma instituição hospitalar, ou seja, o doente que não chegou a ser paciente, 

quadro mais corriqueiro nos países mais escassos de recursos econômicos, ou ao menos que 

não priorizam a utilização de verbas em políticas públicas e demais ações governamentais que 

apontem para a efetivação do direito fundamental à saúde. 

O historiador francês Philippe Ariès, sem mencionar o termo “mistanásia”, reconhece 

essa morte social no caso de moribundos pobres: 

Nos hospitais de pobres, aproveita-se essa indeterminação para escolher o momento 
mais favorável a certos atos: assim, os olhos dos moribundos são fechados um pouco 
antes de morte; é mais fácil. Ou ainda, dá-se um jeito para que morram de preferência 
de madrugada, pouco antes da sida da equipe da noite: comportamentos desenvoltos e 
caricaturais, nos serviços mal vigiados e sem prestígio, em asilos de velhos 
abandonados (ARIÈS, 2014, p. 793).  

 

O alcance e amplitude do conceito de mistanásia são tão extensos que mereceram do 

professor Leonard Martin um estudo que enxerga a caracterização da mistanásia nas mortes 

que se dão em três situações: dos doentes e deficientes que não chegam a ser acolhidos como 

pacientes na rede hospitalar; dos pacientes que se tornam vítimas de erros médicos; e dos 

pacientes vitimados de más práticas, compreendidas como aquelas intencionalidades de 

prejuízo ao enfermo, perpetradas por profissionais da área da saúde (MARTIN, 1998, p. 175-

180). 

Em todas essas hipóteses plotadas por Leonard Martin, não há como, obviamente, 

falar-se em vontade do enfermo, motivo pelo qual a presente menção à mistanásia serve mais 

como um contraponto a tudo que se possa defender, em termos de autonomia da vontade 

quanto ao pretenso direito de morrer, uma vez que não se trata, aqui, de uma opção ou desejo 

do enfermo, mas sim de uma “exclusão” que é feita sobre aqueles que “não mereceriam” 

continuar existindo. 

Sentimento de exclusão esse que teria motivado às práticas eugênicas do Terceiro 

Reich, denominadas equivocadamente por muitos como “eutanásia”, conforme já mencionado 

anteriormente, mas que não passaram de perversos homicídios, ou mesmo de genocídio, 

também perfeitamente enquadradas na ideia da mistanásia. 

Martin explica essa relação entre o programa de eugenia nazista e a mistanásia: 

A política nazista de purificação racial, baseada numa ciência ideologizada, é um 
bom exemplo da aliança entre a política e as ciências biomédicas a serviço da 
mistanásia. Pessoas consideradas defeituosas ou indesejáveis foram 
sistematicamente eliminadas: doentes mentais, homossexuais, ciganos, judeus. 
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Pessoas enquadradas nestas categorias não precisavam ser doentes terminais para 
serem consideradas candidatas ao extermínio (op. cit., p. 175). 

 

Kovács (2003, p. 137) relata que na época do Nazismo eram usados eufemismos para 

convencer o público da oportunidade do uso dos procedimentos médicos experimentais com 

aqueles que se queria eliminar, tais como doentes mentais, subversivos e judeus, alegando-se 

inclusive problemas econômicos, de modo a se propagar que melhor seria a morte dos doentes 

e inválidos (normalmente miseráveis), para que os respectivos leitos fossem ocupados por 

outros doentes com maior possibilidade de vida, ou com melhores condições econômicas. 

A Alemanha nazista, entre os anos de 1939 e 1941, foi responsável por mais de setenta 

mil mortes, frutos da colocação em prática do Programa Aktion T411 (também indevidamente 

denominado Programa Eutanásia) que tinha o propósito de uma “limpeza étnica”. 

Gasparetto Júnior comenta sobre esse programa que promovia uma “eutanásia social”: 

A ação utilizada pelos médicos nazistas era realizada através da eutanásia, o que 
matou muitas pessoas. Os alemães eram estimulados a levar pessoas nas condições 
indesejadas até o endereço do programa para promover a suposta limpeza social. 
Hitler, contudo, sabia que a medida não seria muito popular, por isso o líder alemão 
determinou que a execução do programa não deveria envolver o nome de sua 
chancelaria. Hitler queria se prevenir de uma possível manifestação popular hostil na 
região católica da Áustria anexada no começo da guerra (GASPARETTO JÚNIOR, 
2019). 

Aliás, essa “aliança” entre o Nazismo e supostos representantes da Medicina, aponta 

para o chamado “Racismo Científico”, marcado, neste caso, pelos abusos anti-humanitários 

cometidos pelos nazistas em nome da ciência. 

As ideias de Hitler fundamentaram-se na eugenia e no racismo dito como “científico” 

e no darwinismo social, pelos quais as etnias eram divididas em “superiores” (como os 

arianos) e “inferiores” (tais como os judeus e negros). 

Quanto ao título de “científico” para esse racismo de bases eugênicas, deve-se pelo 

fato de que, de fato, várias ciências foram tendo seus conceitos e princípios direcionados a 

buscarem legitimar um pensamento segregador entre as etnias, de modo a eleger algumas 

como mais dignas de serem preservadas que outras. 

Vê-se que diversas ciências foram sendo instrumentalizadas de forma perversa, no 

propósito desse racismo científico, inclusive para práticas mistanásicas, dentre as quais podem 

ser citadas a Medicina como um todo, e alguns de seus ramos mais específicos, como a 

Neurologia, além da Genética, da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia, da Etnologia, 

da História e do próprio Direito, dentre outras. 

                                                           
11 Esse nome refere-se ao endereço no qual eram realizadas tais práticas eugenistas em Berlim, ou seja, 
Tiergartenstrasse 4 (GASPARETTO JÚNIOR, 2019). 
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A expressão “eutanásia social”, como suposta equivalente ao termo mistanásia, sempre 

recebeu diversas críticas, pois se refere a episódios coletivos, de matriz sociopolítica, 

marcados pela perda de vidas, decorrente de situações de desigualdade, iniqüidade, injustiça, 

violência e outras causas que nada remetem à “boa morte” em nível social, mas sim a mortes 

infelizes, sofridas e “antes da hora” de uma maioria de desfavorecidos socialmente (PESSINI; 

BERTACHINI; BARCHIFONTAINE; HOSSNE, 2015, p. 156). 

Por isso mesmo, surgiu e se mostra como mais adequado o neologismo “mistanásia”, 

cunhado em 1989, pelo bioeticista brasileiro Márcio Fabri dos Anjos (PESSINI; RICCI, 2017, 

p. 168), por representar, de modo mais realístico, a natureza das mortes que ocorrem em tais 

cenários, isto é, óbitos miseráveis, infelizes, precoces e evitáveis. 

 

2.2.7 Ortotanásia e Cuidados Paliativos 

 

Nesta parte da pesquisa, serão apresentados aspectos conceituais acerca da ortotanásia, 

bem como dos cuidados paliativos, na mesma seção, por se entender que são categorias que, 

na maioria das vezes, desenvolvem-se de modo integrado, em situações práticas da vida do 

enfermo terminal.  

Dadalto confirma essa proximidade dos institutos: 

Assim, a ortotanásia é o instituto que guarda relação íntima com os cuidados 
paliativos, uma vez que se refere à conduta de não abreviar e nem prolongar a vida 
do paciente com uma doença grave, incurável e terminal, mas, sim, dar conforto e 
alívio de sintomas para o paciente, afim de que a doença tenha seu curso natural 
(DADALTO, 2019, p. 5). 

 

Mais adiante, no entanto, na exposição das perspectivas jurídicas sobre a morte digna, 

a ortotanásia e os cuidados paliativos serão novamente tratados, por ocasião da análise da 

expressão da vontade do próprio paciente, dos seus familiares e dos médicos, no cenário das 

discussões sobre o eventual reconhecimento do direito de morrer. 

No campo dos conceitos e na “festa das tanásias”, conforme escreve Leite (2018, p. 

129), ao se referir à terminologia diversificada atinente à temática da morte digna, é 

imprescindível a menção à ortotanásia, uma das categorias que mais chama a atenção no 

debate sobre o direito de morrer. 

O próprio George Salomão Leite conceitua a ortotanásia como sendo “a morte em seu 

tempo certo, ou, de maneira mais sintética, a morte correta”, cuidando ainda de diferenciá-la 

da eutanásia, pois nesta haverá a antecipação da morte, e ainda distingue a ortotanásia da 

distanásia, uma vez que nesta última há um prolongamento penoso e artificial da vida 
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humana. Portanto, a ortotanásia estaria no centro, entre a eutanásia e a distanásia (LEITE, 

2018, p. 142-143). 

Conforme já mencionado, há autores, como Gomes (2007, p. 171-179), que defendem 

que a ortotanásia é o mesmo que eutanásia passiva, posição que se prefere não adotar nesta 

pesquisa, em razão do entendimento de que são institutos autônomos, com base em 

argumentos já expostos. 

 A escolha doutrinária aqui feita é pela distinção entre as duas expressões, seguindo, 

por exemplo, os ensinamentos de Villas-Bôas (2008, p. 61-83), que identifica na eutanásia 

passiva o intento do agente de abreviar a morte com a conduta de omitir ou suspender 

recursos que ainda seriam indicados e proporcionais, pois que ainda poderiam beneficiar o 

paciente, ao passo que na ortotanásia, o desejo não é o de abreviar a morte, mas sim de não 

prolongar indevidamente o processo de morte, optando-se pela abstenção ou suspensão de 

medida não indicada pela ciência médica por ser incapaz de proporcionar a evolução clínica 

do enfermo. 

Na explicação de Goldim (2004), deve ser evitada a equiparação da eutanásia passiva 

com a ortotanásia, esta última vista como a “morte no tempo certo”, atuação a ser tida como 

correta frente à morte que se aproxima, com a adoção dos cuidados paliativos apropriados ao 

paciente que esteja nos momentos finais de sua vida. 

Portanto, para aqueles que percebem a diferença entre a eutanásia passiva e a 

ortotanásia, na primeira há o encurtamento da vida, enquanto que na segunda, a omissão ou a 

inação do terceiro não antecipa o desfecho letal em relação ao momento naturalmente certo 

daquela morte. 

A temática da morte digna requer a noção do que seja a terminalidade da vida humana, 

pois esta é um ingrediente obrigatório à caracterização do dilema ético acerca de se admitir ou 

não a abreviação da vida.  

Definindo o que seja paciente terminal, Villas-Bôas afirma: 

[Terminal] é o paciente que, encontrando-se já em fase tal de sua patologia, evoluirá 
inexoravelmente para o óbito, sem que haja nenhum recurso médico capaz de evitar 
esse desfecho e independentemente dos esforços empregados (VILLAS-BÔAS, 
2005, p. 36-37). 

 

Ao se referir ao paciente terminal, Godinho (2017, p. 132), objetivamente, assinala 

que, em se tratando de pacientes terminais, não haverá medidas que possam impedir a morte 

iminente, restando escolher um dentre três caminhos possíveis: prolongar abusivamente a vida 

desse paciente, ainda que isso signifique prolongar-lhe o sofrimento (distanásia); interromper-
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lhe a vida, por conduta ativa ou passiva (eutanásia) ou ministrar-lhe cuidados paliativos, 

aplacando-se-lhe a dor, mas sem a adoção de medidas protelatórias a sua morte, de modo que 

esta lhe sobrevenha naturalmente (ortotanásia). 

Operacionalmente, parece mesmo que a distinção entre a distanásia e a ortotanásia está 

nos limites das práticas médicas empregadas, donde se afirmar que o uso de meios 

desproporcionais de cuidados com a saúde aponta para a distanásia, enquanto o emprego dos 

meios proporcionais caracterizará a ortotanásia. 

Serão desproporcionais, as medidas cuja perspectiva de benefício para o paciente seja 

inferior aos males que possa antever, ao passo que serão proporcionais os meios que possam 

gerar ao paciente benefícios superiores aos possíveis efeitos gravosos (GODINHO, 2017, p. 

133). 

Aliás, a desproporcionalidade dos meios empregados poderia até abrir outra discussão, 

no que tange aos quadros de saúde em que se busca, a todo custo, não propriamente alongar a 

vida, mas sim aliviar o sofrimento de um paciente, como por exemplo, através da ministração 

de doses de morfina, a ponto de gerar o óbito do enfermo por depressão respiratória, como 

consequência dessa tentativa, que era tão-somente de afastar a dor, mas que redundou naquela 

morte, caracterizando a chamada “eutanásia de duplo efeito” (SIQUEIRA-BATISTA; 

SCHRAMM, 2005, p. 113). 

O atual Código Civil brasileiro traz, no seu artigo 15, uma norma, cuja interpretação, 

contrário senso, representaria um “absurdo”, conforme assinala Schreiber (2013, p. 53), que 

seria o seguinte: não havendo “risco de morte”12, qualquer pessoa (e isso, naturalmente, pode 

ser aplicado, por exemplo, a um paciente terminal internado em um hospital) pode ser 

constrangida a submeter-se a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. 

A crítica a tal norma se concentra no fato de ela estar na contramão da presente 

mentalidade de se buscar vez mais a participação do enfermo nas decisões concernentes ao 

seu tratamento, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade do paciente, assim 

como ao instituto do consentimento informado, previsto inclusive no atual Código de Ética da 

Medicina brasileira13. 

                                                           
12

 A redação do artigo 15, do Código Civil brasileiro é a seguinte: “Art 15. Ninguém pode ser constrangido a 
submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica” (BRASIL, 2002). Aqui, prefiro 
entender que a redação não foi a das melhores, pois o legislador, certamente, queria expressar “risco de morte”, e 
não “risco de vida”, conforme acabou sendo publicado. 
13

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética 
Médica. 27 set. 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.2226/2019. 
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Afora isso, em tese, com base no mencionado artigo 15, do diploma civilista, pode-se 

imaginar a possibilidade da ministração compulsória de um procedimento médico, ainda que 

fútil, a um paciente terminal, mesmo sob o argumento do “nobre” propósito de lhe prolongar a 

vida ou de promover eventual benefício, encobrindo, no entanto, alguma prática distanásica e 

impedindo que a ortotanásia e os devidos cuidados paliativos sejam aplicados. 

Conforme Barroso e Martel (2010, p. 268), para a eventual admissibilidade da morte 

com intervenção, torna-se importante buscar um consenso em torno da ortotanásia, que inclui 

a limitação consentida do tratamento do enfermo, a aplicação dos cuidados paliativos e as 

intervenções de duplo efeito. 

No entanto, Siqueira-Batista e Schramm (2005, p. 114) mostram-se pessimistas 

quando a se incluir a ortotanásia no debate bioético sobre a finitude da vida, primeiramente 

pelo relativismo da ideia do que seja “tempo certo para morrer”, que só poderia, afinal, ser 

decidido pelo próprio titular da vida. A partir dessa imprecisão, a distinção entre eutanásia 

passiva (não intervir e deixar morrer) e ortotanásia (deixar morrer no momento certo) seria 

conceitualmente precária. 

Ainda que se aceite o posicionamento de que a ortotanásia se confunda com a 

eutanásia passiva nas situações reais, como por exemplo, na não entubação de um paciente 

com câncer em fase terminal, parece razoável se admitir que a ortotanásia humanize o 

processo de morte, ao evitar o prolongamento abusivo da vida, pela aplicação de meios 

desproporcionais, hipótese típica da distanásia. 

Persistindo no campo das diferenças conceituais entre a ortotanásia e a eutanásia 

passiva, Godinho (2017, p. 135) assinala que na segunda categoria há omissão de tratamento 

ou cuidados proporcionais, úteis, que, caso ministrados, poderiam preservar a vida do 

paciente, ao passo que na ortotanásia o que se omite são tratamentos fúteis e 

desproporcionais, que nenhum benefício trariam ao enfermo e que só fariam o adiamento de 

seu óbito. 

A concepção de que a ortotanásia seja mesmo esse “antídoto” à distanásia, de certa 

forma, contrapõe, no cenário da bioética e do biodireito, o princípio constitucional da 

dignidade humana (que estaria aqui representado pelas práticas ortotanásicas) com a vedação 

à tortura e ao tratamento desumano ou degradante (potencialmente acarretados pela 

distanásia), proibição essa também prevista na Constituição da República brasileira de 198814. 

                                                           
14 O Art 5º, inciso III, da Constituição brasileira de 1988, estabelece que “ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante” (BRASIL, 1988). 
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Conforme já mencionado, a ortotanásia e os cuidados paliativos serão tratados 

novamente, adiante, no trecho do trabalho que discorre sobre as perspectivas jurídicas da 

expressão da vontade humana pela morte digna, especialmente para enfatizar a autonomia da 

vontade do paciente terminal, prerrogativa essa que se faz presente na atual regulamentação 

ética da Medicina brasileira15, onde a ortotanásia e os cuidados paliativos passaram a ganhar 

destaque. 

O consenso que vem se formando em torno da ortotanásia vem recebendo reforço até 

mesmo de setores religiosos, conforme observação de Gallo (2018, p. 413), ao mencionar que 

“mesmo entre as religiões não há sentimento antagônico à ortotanásia”. 

A própria Igreja Católica Apostólica Romana foi sedimentando seu posicionamento de 

oposição ao uso desproporcional dos recursos terapêuticos que venham a prolongar a vida de 

forma precária e penosa, em homenagem à dignidade humana, sem, contudo, aceitar que os 

cuidados médicos sejam negados aos enfermos. Dessa forma, vê-se que foram sendo 

rascunhados os contornos da permissibilidade à ortotanásia, associada aos cuidados paliativos, 

já em 1980, por ocasião da aprovação, pelo Papa João Paulo II, da Declaração sobre a 

Eutanásia (SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, 1980). 

O entendimento católico a esse respeito foi corroborado pela publicação da Encíclica 

Evangelium Vitae, em 1995, pelo mesmo João Paulo II, onde expressamente o Vaticano se 

opõe ao excesso terapêutico e afirma que “a renúncia a meios extraordinários ou 

desproporcionados não equivale ao suicídio ou à eutanásia; exprime, antes, a aceitação da 

condição humana defronte à morte” (JOÃO PAULO II, 1995). 

Ainda no contexto da ortotanásia e dos cuidados paliativos, surge um conceito ainda 

novo, associado à figura do hospice16, que é a kalotanásia, termo apresentado por Ciro 

Floriani, como uma evolução do significado de ortotanásia e que contém propostas mais 

modernas nesse sentido (GERIATRICS, 2019). 

                                                           
15 Especialmente o atual Código de Ética Médica brasileiro (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA [Brasil]. 
Resolução nº 2.217/2018) e a Resolução do CFM que dispõe sobre autorização ao médico em limitar ou 
suspender os procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, na fase terminal de enfermidades 
graves e incuráveis (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA [Brasil]. Resolução nº 1.805/2006). 
16 O conceito de hospice está ligado a uma filosofia de cuidados, remonta a fatos históricos longínquos e vem 
evoluindo a partir de diferentes experiências ocorridas em lugares distintos. Aborda uma assistência humanizada, 
em seu mais amplo espectro. Além dos pilares de diagnóstico, tratamento e prognóstico, soma-se o pilar dos 
cuidados, que engloba o paciente e seus familiares em todos os seus estágios, inclusive no pós-luto. Cuidado 
paliativo é o cuidado dos sintomas da doença e não da doença em si, pois não há intenção de curar. Os cuidados 
paliativos se apóiam na ortotanásia, repudiando a distanásia tanto quanto a eutanásia. Ciro Floriani apresenta o 
conceito da kalotanásia, que pode contribuir para melhor sistematização do significado da ortotanásia e propõe 
algumas características para o que deve ser a boa morte (GERIATRICS, 2018). 
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Gallo (2018, p. 410-411) aponta que os hospices surgiram na Europa no século XVII, 

como instituições religiosas de caridade, para abrigar pobres, órfãos e doentes, mas que, na 

década de 70, do século passado, o movimento hospice se desenvolveu nos Estados Unidos, já 

com a concepção de uma ética de atenção e de compaixão afetiva, valorizando a vontade e a 

dignidade do paciente terminal. 

Realçando as virtudes da ortotanásia, Martin esclarece: 

A ortotanásia permite ao doente que já entrou na fase final de sua doença, e àqueles 
que o cercam, enfrentar seu destino com certa tranqüilidade porque, nesta 
perspectiva, a morte não é uma doença a curar, mas sim algo que faz parte da vida 
[...] 
Respeito pela sua autonomia: ele tem o direito de saber e o direito de decidir; direito 
de não ser abandonado; direito a tratamento paliativo para amenizar seu sofrimento e 
dor; direito de não ser tratado como mero objeto cuja vida pode ser encurtada ou 
prolongada segundo as conveniências da família ou da equipe médica são todas 
exigências éticas que procuram promover o bem-estar global do doente terminal e, 
conseqüentemente, sua saúde enquanto não morre. No fundo, ortotanásia é morrer 
saudavelmente, cercado de amor e carinho, amando e sendo amado enquanto se 
prepara para o mergulho final no Amor que não tem medida e que não tem fim 
(MARTIN, 1998, p. 190-191). 

 

Quanto à noção de cuidados paliativos, trata-se do uso da tecnologia disponível para 

aplacar o sofrimento físico e psíquico do enfermo, podendo, no entanto, ocorrer o chamado 

“duplo efeito”, nos episódios em que o uso de alguma substância destinada a controlar a dor 

venha a desencadear involuntariamente o processo de morte desse enfermo, casos em que a 

diminuição do tempo de vida é um efeito previsível, mesmo sem ser desejado. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 e atualizado 

em 2002, afirma que: 

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 
familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 
do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento 
de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (INSTITUTO 
NACIONAL DO CÂNCER, 2018). 

 

Nos cenários clínicos, onde a morte, mais que um evento certo (para todos, 

indistintamente), é também esperado e iminente, vê-se a importância do abandono ao 

exacerbado tecnicismo (sem se abandonar o paciente) e da preocupação com o doente, ao 

invés da doença em si, bem como em se priorizar o que é médica e eticamente justificável, no 

lugar do que seria médica e tecnicamente possível (GODINHO, 2017, p. 138). 

Observa-se ainda que a essência da medicina paliativa apresenta uma visada holística 

sobre o enfermo, abrangendo não somente os seus problemas físicos, como também 

espirituais e psicológicos, prestigiando a sua dignidade e sua autonomia, donde se concluir 
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que os cuidados palitativos, aplicados no contexto da ortotanásia, adéquam-se muito bem às 

perspectivas da expressão da vontade humana, no sentido do reconhecimento do direito a uma 

morte digna. 

A Associação Internacional de Cuidados Paliativos (International Association for 

Hospice & Palliative Care) também conceitua os cuidados paliativos: 

Os cuidados paliativos são os cuidados holísticos ativos de indivíduos de todas as 
idades, com sérios sofrimentos relacionados à saúde, devido a doenças graves, 
especialmente àqueles que estão perto do fim da vida. Tem como objetivo melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes, familiares e cuidadores (INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR HOSPICE & PALLIATIVE CARE, 2019, tradução nossa). 

 

Válido assinalar que, aos poucos, os cuidados paliativos vêm ganhando o 

reconhecimento e o espaço institucional que se julga essencial. Um exemplo disso foi a 

criação em 1997 da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP)17, assim como a 

fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP)18 em 2005. 

A OMS, desde 2002, considera nove princípios norteadores para os cuidados 

paliativos: promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis; afirmar a vida e 

considerar a morte como um processo natural; não acelerar nem adiar a morte; integrar 

aspectos psicológicos e espirituais no cuidado com o paciente; oferecer um sistema de suporte 

que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto possível, até o momento de sua morte; 

oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a 

enfrentar o luto; oferecer uma abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos 

pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento do luto; melhorar a qualidade de vida 

e influenciar positivamente o curso da doença; e iniciar, o mais precocemente possível, os 

cuidados paliativos, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como 

quimioterapia e a radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor 

compreender e controlar situações clínicas estressantes (CARDOSO, 2018, p. 132). 

Godinho (2017, p. 141) assinala a divergência de entendimento que pode haver quanto 

a nutrição e a hidratação artificiais de um paciente terminal serem consideradas medidas 

terapêuticas ou cuidados paliativos. Caso entendidas como autênticos tratamentos médicos 

poderiam, em tese, ser suspensas, especialmente quando avaliadas como fúteis, sem que 

houvesse ilicitude, a partir do consenso entre os médicos e os representantes do paciente. Ao 

passo que, caso a nutrição e a hidratação artificiais configurem cuidados paliativos, deverão 

                                                           
17 Endereço eletrônico: https://web.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-
/Associa%C3%A7%C3%A3o-Brasileira-de-Cuidados-Paliativos-251331728226086/?_rdc=1&_rdr 
18 Endereço eletrônico: https://paliativo.org.br/ 
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ser mantidas, por obrigação ética e jurídica, até para que o resultado morte não seja 

interpretado como uma verdadeira eutanásia, quando o desejável seria a ortotanásia. 

A mentalidade que orienta a ortotanásia e os cuidados paliativos é o da ética da 

atenção ao paciente, especialmente por deslocar o centro das decisões sobre o enfermo 

terminal dos médicos para as mãos do próprio doente ou, se não, dos seus familiares ou 

representantes, o que permite, inclusive, imaginar os casos em que mesmo os cuidados 

paliativos, como a nutrição e hidratação, ou mesmo a sedação, sejam legitimamente rejeitados 

pelo doente, e essa vontade seja respeitada. 

 

2.3 A SACRALIDADE DA VIDA E A RELIGIOSIDADE JUDAICO-CRISTÃ 
 
 

Ao se interpretar o princípio da sacralidade da vida, nota-se que a palavra “sagrado” 

(do latim, sacratus) expressa aquilo que é relativo a deus,19 à religião, ao culto ou aos ritos 

religiosos, aquele ou aquilo que recebeu a consagração, o ser ou o objeto merecedores de 

veneração, respeito, ou ainda tudo que deva ser tido como inviolável. 

Já a palavra “santo” (do latim, sanctus), em boa parte dos contextos, aparece como 

sinônimo para “sagrado”, porém assume também o significado de algo ou alguém que é 

“separado”, exatamente por ter recebido algum reconhecimento especial, como a canonização 

(ritual típico da Igreja Católica Apostólica Romana) ou por exprimir conduta ou 

comportamento, que servem como exemplo ou modelo, assim como designa habitualmente 

índole de inocência ou ingenuidade. 

Brandt (2008, p. 23) apresenta explicações sobre diferenças etimológicas, culturais e 

filosóficas entre os termos “sagrado” e “santo”, apontando, por exemplo, que o primeiro 

vocábulo remete a tudo que é dedicado à divindade (consagrado), enquanto a palavra “santo” 

indica aquilo que é separado do profano.  

O mesmo autor afirma ainda que, dentro de uma perspectiva mais ideológica da 

religião, o termo “sagrado” designaria tudo quanto fosse, de alguma forma, divinizado, mas 

não necessariamente “santo”, este último um suposto padrão mais exigente de separação 

                                                           
19

 Aqui, preferiu-se grafar a palavra com a inicial minúscula justamente para não induzir o leitor a entender que a 
divindade seja necessariamente a Jeová, ou ainda a Santíssima Trindade (que inclui Deus-Pai, Jesus Cristo e o 
Espírito Santo), expressões da religiosidade judaico-cristã, que, normalmente, são representadas pela palavra 
“Deus” (com a inicial maiúscula, portanto), o que limitaria a ideia de “sagrado” apenas à deidade do Judaísmo 
ou do Cristianismo. Assim, a palavra “deus” está a expressar todas as divindades, pertencentes a quaisquer 
religiões ou tradições religiões ou filosóficas. 
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daquilo que seja profano, o que vem a permitir que se afirme que “todo santo é sagrado, mas 

nem todo sagrado é santo” (BRANDT, 2008, p. 32). 

 Abbagnano (2015, p. 1024-1025) destaca que “sagrado” é o objeto da garantia 

sobrenatural, que pode ser negativa ou proibitiva, de modo que o sagrado tem caráter duplo, 

de santo e sacrilégio, pois pode ser exaltado pela garantia divina, ou proibido e condenado 

pela mesma garantia. Já a palavra “santo” aponta para dois significados bem marcantes: 

inviolabilidade e superioridade daquele ou daquilo que detém a santidade. 

Grosso modo, há dois extremos bem distintos no cenário dos embates argumentativos 

acerca do reconhecimento do pretenso direito à morte digna: de um lado, o primado da 

autonomia da vontade privada, como suporte para a aceitação das práticas interventivas, que 

possam materializar o chamado direito de morrer; e no outro flanco, a sacralidade (ou 

santidade) da vida, como fundamento para a recusa à efetivação de tais condutas. 

Nessa esteira, comentando especificamente sobre a eutanásia, Siqueira-Batista e 

Schramm (2005, p. 114-117) apontam dois argumentos contrários e outros dois favoráveis 

àquela modalidade interventiva. Como oposição à eutanásia, estariam o princípio da 

sacralidade da vida e o argumento da “ladeira escorregadia”20, e como fundamentos 

favoráveis, o princípio da qualidade de vida e a autonomia da vontade do próprio paciente 

terminal. 

Siqueira-Batista e Schramm explanam sobre o princípio da sacralidade da vida: 

Segundo esta premissa absoluta, a vida consiste em um bem – concessão da 
divindade ou manifestação de um finalismo intrínseco da natureza –, possuindo 
assim um estatuto sagrado – isto é, incomensurável do ponto de vista de todos os 
“cálculos” que possam, eventualmente, ser feitos sobre ela –, não podendo ser 
interrompida, nem mesmo por expressa vontade de seu detentor. Uma outra leitura 
possível da sacralidade ganha força na afirmação de que a vida é sempre digna de 
ser vivida, ou seja, estar vivo é sempre um bem, independente das condições em que 
a existência se apresente (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005, p. 115). 

 

Conforme exposto, a sacralidade da vida, enquanto princípio, tende a ser antagonizado 

não apenas pela ideia da autonomia da vontade, como também pelo princípio da qualidade de 

vida, pois, conforme este último, não se justificaria prosseguir com os tratamentos ou 

intervenções médicas para a manutenção da vida daquele paciente que não tivesse mais as 

                                                           
20 Este argumento, resumidamente, consiste no entendimento de que eventuais concessões, aparentemente 
inócuas, com relação a temas controversos, podem gerar perigosos precedentes, capazes de permitir práticas 
abusivas. No caso da morte com intervenção, o “escorregão” estaria, por exemplo, em se permitir a morte de 
doentes terminais por interesses vis, como disputa por heranças ou pensões, ao invés de se pensar 
prioritariamente no alívio do sofrimento desse moribundo, ou ainda no fato de serem incentivados procedimentos 
de “limpeza étnica” (eugenia), com a eliminação dos “indesejáveis”, como os idosos e deficientes físicos, algo 
semelhante ao que foi implementado pelo Nazismo alemão, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. 
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habilidades mínimas de se relacionar com a vida, com os outros e de vivenciar dignamente 

sua existência (LOPES; LIMA; SANTORO, 2018, p. 153). 

Todavia, diversos teólogos cristãos enxergam que a sacralidade e a qualidade da vida 

não se excluem mutuamente, como é o caso de Brustolin (2006, p. 447) para quem a 

“valorização da vida supõe atenção à sacralidade e à qualidade da vida das pessoas”. 

Zilles comenta a importância de se trazer a sacralidade da vida à discussão: 

A discussão em torno da sacralidade da vida não é apenas uma discussão jurídica, no 
sentido estrito, mas percebemos que toda a intervenção na vida é uma questão ética. 
Normas jurídicas também expressam reflexões éticas. Por outro lado, não se devem 
distanciar reflexões éticas das influências jurídicas e sociais (ZILLES, 2007, p. 345). 
 

O princípio da sacralidade da vida humana apega-se, portanto, à orientação de que a 

vida é um valor absoluto, que pertence exclusivamente a deus, e que deve ser protegida de 

forma incondicional, de modo que o ser humano não tem direito sobre a própria vida, nem 

sobre a vida alheia. 

A polarização da controvérsia entre as vozes “pró-vida” e as “pró-liberdade de 

escolha” parece não ajudar no debate da temática, que se concentra nos impasses que se 

formam na realidade dos doentes terminais e incuráveis, acometidos de elevado sofrimento, e 

cujo interesse imediato é receberem maior conforto físico, psíquico e espiritual, o que vale 

dizer, vivenciarem um processo de morrerem, por assim se dizer, de forma digna. 

De fato, a potencialização da ideia da qualidade da vida, nesse contexto, pode dar azo 

a um modelo profundamente utilitarista, capaz de reduzir a análise a uma simples máxima de 

que “uma vida sem qualidade não merece ser vivida”, eventual subterfúgio para posturas 

discriminatórias e até genocidas, afora o argumento de que “qualidade de vida” não é algo 

definível de forma precisa e absoluta (LOPES; LIMA; SANTORO, 2018, p. 155). 

Contudo, acaso a sacralidade da vida também seja considerada como princípio 

inexorável, não se poderia dimensionar a preservação da vida como um verdadeiro direito 

(senão uma imposição), estaria inviabilizada qualquer discussão acerca da morte digna 

(mesmo diante de situações fáticas em que o paciente terminal viesse a experimentar uma 

autêntica “tortura” ao ser mantido vivo a qualquer custo) e ainda se desprezaria por completo 

a acepção da laicidade estatal, pela qual os fundamentos religiosos não devem ser vetores 

exclusivamente determinantes para a fixação do regramento jurídico à coletividade. 

Apesar de se pensar que uma ponderação cuidadosa entre os argumentos favoráveis e 

contrários às formas de morte com intervenção, especialmente por meio das condutas 

correlatas à ortotanásia e aos cuidados paliativos, provavelmente seja o caminho mais 



65 

 

 

 

indicado para o trato das demandas relacionadas à temática, cabe aqui a explanação dos 

principiais fundamentos doutrinários e devocionais da concepção da sacralidade da vida, 

especialmente pelo viés da religiosidade judaico-cristã. 

Pessini e Barchifontaine (2014, p. 443-446) discorrem sobre a vida como um bem 

fundamental, fazendo comparações e ponderações entre os princípios da sacralidade e da 

qualidade da vida, como, por exemplo, destacam que a sacralidade da vida apóia-se em um 

discurso ético parenético21, enquanto a qualidade da vida se respalda no discurso científico. 

Na investigação de qual seria o discurso mais adequado para a defesa da vida em sua 

integralidade, vê que há um confronto de opiniões diametralmente opostas, ou seja, os 

partidários da posição pró-vida (sacralidade da vida) e os oponentes que se afinam com a 

visão pró-liberdade de escolha (qualidade da vida, com base no primado da autonomia da 

vontade) (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2014, p. 444). 

Entretanto, Pessini e Barchifontaine preferem acreditar em um posicionamento 

moderador e intermediário: 

A sacralidade e a qualidade da vida não precisam ser dois princípios que se opõem. 
A intangibilidade é um princípio potente na defesa da vida, mas não precisa opor-se 
ao princípio da autodeterminação do ser humano sobre a vida. É necessário conjugar 
as duas abordagens. 
[...] 
Hoje, o princípio da sacralidade situa-se como o equilíbrio entre os dois extremos: 
de um lado está o vitalismo físico, que defende o valor absoluto de manter a vida 
biológica independentemente de outros valores, tais como a independência, a 
autonomia, a perda de dignidade, da prevenção da dor ou a economia de recursos. O 
vitalismo físico abre o caminho para tratamentos abusivos. De outro lado, está o 
utilitarismo pessimista, que valoriza a vida a partir de seu uso social e defende seu 
término quando ela se torna frustrante ou um peso. Esse extremo pode levar ao 
abuso de não utilizar tratamentos, especialmente em situações de deficiências. 
Entre esses dois extremos, o princípio da sacralidade da vida afirma que a vida física 
é um bem básico, fundamental, mas não absoluto, que deva ser preservado a todo 
custo (op. cit., p. 445-446). 

 

Zilles (2007, p. 351) afirma que, segundo a tradição judaico-cristã, a vida é sagrada, 

não por motivos biológicos, mas por Deus ser o protagonista de sua origem e de sua 

existência. E completa, enfatizando que a vida humana é inviolável em qualquer 

circunstância, devendo prevalecer o mandamento “não matarás”. 

Sob uma perspectiva teológica cristã, o humanismo secular reconhece valor à vida, 

mas atribui a essa uma qualidade que é circunstancial, isto é, dependente das circunstâncias. 

Nesse sentido, a aferição subjetiva da qualidade de vida é determinante no julgamento se essa 

vida deve ser terminada ou não. 

                                                           
21 Discurso consubstanciado em uma exortação moral. Pesquisa feita em Dicionário de sinônimos online. 
Disponível em: https://www.dicio.com.br/parenese-2/. Acesso em: 15 jan. 2020. 
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No entanto, a visão bíblica apresenta o valor da vida como uma questão inerente ao 

fato de que ela é um dom de Deus e de que a ela deve ser atribuído um valor intrínseco, que 

não é circunstancial. 

Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o seu valor não se 

desvanece. Conforme o texto bíblico, a própria criação da vida humana representa o ápice do 

trabalho criativo de Deus22 e é chamada de a “coroa da Criação” 23. 

Ainda que no texto bíblico se observe uma peculiar visão acerca do sofrimento 

humano, não se nega que ele é algo indesejável e que pode diminuir o desfrute imediato da 

vida, numa visão meramente temporal, como registra o apóstolo Paulo, ao afirmar que “... a 

tribulação que nos sobreveio... foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da 

própria vida” 24. 

Consoante a perspectiva bíblica, o sofrimento também pode ocorrer como resultado 

direto do pecado25, mas, em várias ocasiões, ocorre dentro dos propósitos insondáveis de 

Deus, com a finalidade didática do ensino de algo muito importante para o ser humano. 

Paulo também escreveu que aprendeu a “viver contente em toda e qualquer 

situação” 26. Assim, o cristão não deve confundir o direito de procurar a felicidade (dádiva de 

Deus aos homens), com a pretensão de obter felicidade (prerrogativa da soberania de Deus). 

Logo, à luz dos ensinamentos bíblicos, a ausência de felicidade aparente e temporal 

não deverá (ou não deveria) diminuir a qualidade de vida, assim como não pode conferir a 

prerrogativa sobre a decisão de vida ou morte, própria ou de outrem, como defendem os 

proponentes do direito de morrer. 

A tradição religiosa judaico-cristã estabelece que o “matar”, ainda que por 

misericórdia, é um ato contra a vontade de Deus, conforme ordenação expressa no Decálogo27 

e contra o direito de vida de todos os seres humanos. A Bíblia é taxativa nesse sentido, em 

Êxodo (capítulo 20, versículo 13), quando profere a máxima “Não matarás”, ordenança essa 

repetida em Deuteronômio (capítulo 5, versículo 17) e ainda no Evangelho de Mateus 

(capítulo 5, versículos 21-22). 

                                                           
22 Com base no texto do Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 (BÍBLIA, 1999, p. 9). 
23 Com base no texto do Livro dos Salmos, capítulo 8, versículo 5 (BÍBLIA, 1999, p. 619). 
24 Com base no texto da Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo1, versículo 8 (BÍBLIA, 1999, p. 1372). 
25 Com base no texto do Livro de Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 9 (BÍBLIA, 1999, p. 1490). 
26 Com base no texto da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12 (BÍBLIA, 1999, p. 1418). 
27 Nome dado aos Dez Mandamentos, que consiste num conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração, 
passados, segundo a tradição judaico-cristã, a Moisés, no Monte Sinai. A menção ao Decálogo, na Bíblia, 
aparece no Antigo Testamento, no Livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17 (BÍBLIA, 1999, P. 102-103) e 
no Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 5 a 21 (BÍBLIA, 1999, p. 208). 
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O verbo hebraico ratsach aparece cerca de quarenta vezes em todo Antigo 

Testamento, sendo a primeira vez nos Dez Mandamentos, cuja tradução pode ser “não 

assassinarás” ou “não cometerás assassinato”. 

O citado verbo, na legislação mosaica, tem o sentido de proibir o homicídio 

premeditado, pois o seu sentido é de um assassinato violento de um inimigo pessoal28. Esse 

verbo não era usado para a execução legal de um assassino, como no Livro de Gênesis29, para 

o homicídio culposo (não intencional) e nem para a defesa própria ou em situações de guerra. 

Mesmo com diversas passagens que autorizavam a aplicação da pena de morte no 

Antigo Testamento30, vê-se que o Novo Testamento não estabelece tal prática, assim como se 

observa que a preservação da vida sempre foi o propósito original de Deus e não o fim dela. 

O fato histórico-bíblico em que Jesus Cristo não aplica a pena de morte à mulher 

adúltera31 mostra que Ele32 era contrário a tal pena, promulgada por Moisés no Monte Sinai, 

quando o comportamento sócio-cultural daquele povo se mostrava mais rudimentar. 

Os padrões éticos cristãos encontrados na Bíblia expressam a valorização da vida e 

fomentam a sua preservação, mesmo que, para tanto, deva se suportar as tribulações e 

sofrimentos, com paciência e perseverança, por conta da submissão à vontade de Deus. 

Assim a Bíblia, por intermédio de diversos argumentos devocionais, ministra a 

preservação da vida humana, dos quais são exemplos: 

- A vida é uma dádiva preciosa de Deus (Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 20 a 

2533); 

- A vida humana é especialmente preciosa, porque Deus fez o homem à Sua imagem e 

semelhança. Daí, a vida deve ser preservada, como o respeito mais sublime ao Criador (Livro 

de Gênesis capítulo 1, versículo 2634; capítulo 9, versículo 635); 

- A morte não é o fim e nem uma fuga em si ao sofrimento, mas ela é o resultado do 

pecado (Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 2336); 

                                                           
28 Conforme se depreende do texto encontrado no Livro de Números, capítulo 34, versículos  27 a 30 (BÍBLIA, 
1999, p. 197). 
29 Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 6 (BÍBLIA, 1999, p. 22). 
30 Menções à pena de morte na Bíblia (Antigo Testamento): Livro de Gênesis 9.5- 6;  Livro de Êxodo 21.16; 
21.23,24; 22.19; e  35.2; Livro de Levítico 20.3; 20.10-21;  20.11-14; 20.15-16; 20.27; e 24.10-13; Livro de 
Deuteronômio 19.21; 21.8-21; e 22.22-24 (BÍBLIA, 1999). 
31 Com base no texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11 (BÍBLIA, 1999, p. 1243). 
32 O uso aqui do pronome “ele” iniciando com maiúscula se dá pela forma reverencial que este pesquisador faz 
menção á figura de Jesus Cristo. 
33 BÍBLIA, 1999, p. 12. 
34 BÍBLIA, 1999, p. 9. 
35 BÍBLIA, 1999, p. 22. 
36 BÍBLIA, 1999, p. 1327. 
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- Muitas vezes, a vida ocorre com sofrimento e dor, nos propósitos insondáveis de 

Deus, como tribulação e dor podem ocorrer sem relacionamento direto com a morte (2ª Carta 

de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a1037); 

- O sofrimento nem sempre é uma conseqüência direta do pecado, mas ocorre para que 

Deus seja glorificado (Evangelho de João, capítulo 9, versículo 338); 

- O destemor da morte é uma característica do servo de Deus (Carta de Paulo aos 

Filipenses capítulo 1, versículo 2139); 

- É verdade que servos de Deus muitas vezes expressaram o desejo de morrer antes do 

tempo apontado por Deus, buscando encontrá-Lo (Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 1, 

versículo 2340), mas se submeteram à vontade de Deus me suas idas, sendo o exemplo maior o 

de Jesus Cristo (Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 3941); e 

- O homem é limitado em sua perspectiva e não pode definir os seus passos pelos 

resultados que espera, pois esses não lhe são conhecidos (Evangelho de Mateus capítulo 26, 

versículo 2942). 

É verdade também que a própria Bíblia relata sete casos de suicídio43, sendo seis no 

Antigo e um no Novo Testamento. Porém, em nenhum desses casos houve aprovação moral 

do ato 

Portanto, o texto bíblico anuncia que a vida é santa em si e em sua finalidade. Somente 

Deus pode e tem o direito de dar a vida e de tornar a tirá-la. Personagens como Jó, Moisés, 

Elias e Jonas ajudam a compreensão da intenção de Deus quanto à preservação da vida 

humana. 

O sofrimento de Jó não justificou a sua eutanásia ou suicídio. Ele se recusou a 

amaldiçoar a Deus e a morrer44. Moisés pediu a Deus que tirasse a sua vida45, assim como os 

profetas Elias46 e Jonas47 fizeram o mesmo pedido, mas Deus não atendeu a nenhum deles.  

                                                           
37 BÍBLIA, 1999, p. 1376. 
38 BÍBLIA, 1999, p. 1246. 
39 BÍBLIA, 1999, p. 1413. 
40 BÍBLIA, 1999, p. 1413. 
41 BÍBLIA, 1999, p. 1139. 
42 BÍBLIA, 1999, p. 1139. 
43 Livro de Juízes, capítulo 9, versículos 50-55; Primeiro Livro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 a 6; Segundo 
Livro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 16; Segundo Livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23; Livro de 
Juízes, capítulo 16, versículo 30; Primeiro Livro de Reis, capítulo 16, versículo 16; Evangelho de Mateus, 
capítulo 27, versículos 3 a 10 (BÍBLIA, 1999). 
44 Com base no Livro de Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10 (BÍBLIA, 1999, p. 580). 
45 Com base no Livro de Números, capítulo 11, versículo 15 (BÍBLIA, 1999, p. 173). 
46 Com base no Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, versículo 4 (BÍBLIA, 1999, p. 420). 
47 Com base no Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3 (BÍBLIA, 1999, p. 1045). 
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Curiosa, entretanto, é a passagem bíblica, constante das Bíblias de tradição católica, 

que, trazem alguns livros a mais que as Bíblias de vertente protestante. Um desses livros é o 

Livro do Eclesiástico, que no seu capítulo 30, versículo 17, profere: “É melhor a morte do que 

a vida cruel, o repouso eterno do que a doença constante” (BÍBLIA, 2002, p. 1191).  

O supramencionado versículo das Escrituras, encontrado nas versões católicas 

romanas, parece fornecer considerável argumento aos defensores do direito de morrer, 

consubstanciado pelo princípio da qualidade da vida, o que seria uma franca exceção ao 

paradigma bíblico da preservação da vida humana, pautado no princípio da sacralidade da 

vida. 

No curso das reflexões sobre as perspectivas da vontade humana quanto a escolher 

pela morte própria, ou de alguém sobre quem se tenha tutela, nos casos de doenças terminais e 

quando o sofrimento tenha tornado aquela vida supostamente insuportável, a interpretação 

quanto à ideia de liberdade de escolha ganha contornos peculiares ao contato com elementos 

exegéticos da ética cristã. 

Uma dessas combinações é exatamente a possibilidade de se pensar na autonomia da 

vontade, enquanto representação da liberdade humana, sabendo-se que essa autonomia não 

pode se divorciar do princípio da sacralidade da vida, “pois a única liberdade que vale à 

pena, que não acaba banalizando nossas escolhas, é a liberdade que conhece seus limites e 

não almeja um status divino” (MEILAENDER, 2009, p. 19). 

Seguindo esse raciocínio, talvez por isso mesmo, o apóstolo Paulo registrou na sua 

Primeira Epístola aos Coríntios que “todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm” 48, 

ensinando aos cristãos que a liberdade não deve ser usada para o pecado, o que, no que 

concerne ao objeto da presente temática, seria promover a extinção da vida humana. 

Meilaender esclarece o posicionamento ético cristão acerca dos limites da liberdade 

em questões que envolvem a finitude humana:  

O que deve ficar claro, no entanto, é que os cristãos não abordam essa questão 
pensando primeiramente no “direito à vida” ou no “direito a uma morte digna”. Isso 
significa que não partimos da linguagem da independência. Ao longo da história da 
minha vida, tenho a liberdade relativa das criaturas, porém, não se trata 
simplesmente de fazer o que bem desejar com “minha” vida. Claro que sou livre 
para pôr um fim nela, todavia não sou livre para fazê-lo sem que com isso arrisque 
algo tão importante para minha natureza quanto a liberdade: a saber, a consciência 
de mim mesmo como alguém que sempre existe em relação a Deus (op. cit., p. 80). 
 

                                                           
48 Texto bíblico constante da Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 (BÍBLIA, 1999, p. 
1352). 
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A Igreja Católica Apostólica Romana, uma das mais influentes e representativas 

vertentes do Cristianismo, manifestou-se, sob o pontificado de João Paulo II, com a 

publicação, em março de 1995, da Encíclica Evangelium Vitae, sobre o valor e a 

inviolabilidade da vida humana, onde a sacralidade é apontada como uma diretriz para a 

preservação da vida, alertando para o fato de que a ciência e a arte médica correm o risco de 

se tornarem manipuladoras da vida ou até agentes da morte (JOÃO PAULO II, 1995). 

Westphal (2009, p. 81-90), na condição de teólogo, realça que a vida é dádiva de Deus 

e, como tal, deve ser enxergada de forma integral, ou seja, não só da dimensão corpórea, mas 

também como alma e espírito. Alerta que a “coisificação” do homem repercute na literatura 

médica pela primazia que é dada à fisiologia, porém ainda desconsiderando, em grande 

medida, os aspectos psicológicos e espirituais do paciente. 

Segundo o autor acima citado, a postura humana de pensar que Deus não mais 

intervém no mundo acarreta o ateísmo prático, uma vez que esse entendimento oblitera a 

promessa divina de que o Criador continuaria conservando e governando Sua criação. 

Sobre a concepção de um governo divino permanente sobre as criaturas, Westphal 

escreve: 

Não ver a presença de Deus na criação leva-nos ao ateísmo prático. A confiança do 
Senhor pressupõe que aceitemos a realidade da intervenção de Deus na criação. O 
problema é quando pensamos que Deus não intervém mais no mundo. Entende-se 
que ele criou todas as coisas e depois deixou o mundo andar o seu caminho, 
obedecendo às suas próprias leis – a exemplo da lei da gravidade, as leis mecânicas, 
que regem o mundo, as leis do mercado, o seguro de vida -, não sendo mais 
necessária sua intervenção no mundo e na nossa vida (op. cit., p. 87-88). 

 

A teologia cristã, portanto, nesse sentido, tenta recuperar a cosmovisão de que há um 

governo divino sobre a vida humana (vida essa tricotômica: corpo, alma e espírito) e que seria 

um erro do homem se sentir “abandonado” na sua caminhada existencial, especialmente nos 

momentos de dor e sofrimento. 

Aliás, tal abordagem enfatiza o conceito de teísmo cristão que, dentre outros aspectos, 

caracteriza-se pelo “conceito de um Deus imanente, interessado nos homens, que intervém na 

historia humana, que garante a imortalidade das almas e que julga ou recompensa às almas, 

após a morte biológica” (CHAMPLIN, 2008, p. 331). 

Observa-se que o teísmo se harmoniza com o princípio da sacralidade da vida, pois 

admite a concepção de que Deus criou, mas continua governando a criação e, para tanto, tem 

poder e interesse em gerir a vida do homem, que é valiosa para Ele, Deus. 

Em contrapartida, pela visão deísta, Deus teria abdicado de governar a Sua Criação, 

deixando-a livre a própria sorte e conferindo ao homem a possibilidade de exercer sua 
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vontade de forma autônoma, o que, em tese, abrangeria até mesmo a decisão pela morte 

digna. 

Champlin traz o conceito de deísmo, em contraste com o teísmo: 

O termo é usado em contraste como teísmo. Nesse caso, afirma que houve um deus 
ou força cósmica de algum tipo que deu origem à criação, mas que, ato contínuo, 
abandonou a sua criação, deixando-a entregue ao controle das leis naturais. Assim 
sendo, Deus não teria qualquer interesse por sua própria criação, não intervindo, 
nem galardoando e nem castigando. Isso significa que Deus está divorciado de sua 
criação. Em contraste, o teísmo ensina a presença de Deus na criação, intervindo, 
galardoando e punindo. O homem é responsável diante dos princípios divinos, e será 
devidamente galardoado ou punido, segundo suas ações; mas, de acordo com o 
deísmo, isso dar-se-ia por meio de leis naturais, as quais, para todos o propósitos 
práticos, tornam-se uma divindade substituta (CHAMPLIN, 2008, p. 38). 

 

Norman Geisler, filósofo e teólogo estadunidense, em estudos sobre a ética cristã, 

também se pronuncia sobre a eutanásia e outras tantas questões bioéticas e biomédicas, 

externando argumentos favoráveis e contrários às intervenções sobre a vida humana, todavia 

enfatizando os princípios e valores cristãos. 

Um dos argumentos que Geisler (2010, p. 217) apresenta, como crítica ao que ele 

chama de ética biomédica humanista, é de “nós não somos soberanos sobre a vida”, pois o 

homem não é capaz de criar a vida a partir do nada, ou seja, dependerá sempre da criação 

divina anterior, e também pelo fato de a morte não ter sido decididamente vencida pelo 

homem. 

Geisler comenta o princípio da santidade da vida da seguinte forma: 

A santidade da vida, como único modo de refletir o próprio caráter de Deus, é a base 
para que se favoreça a vida, da concepção até a morte. Não importa quão marcada 
ou desfigurada esteja a vida humana, ela ainda é a semelhança de Deus e merece ser 
tratada como algo sagrado (op. cit., p. 222). 

 

A própria ressurreição de Jesus Cristo49, evento magno da fé cristã, expressa o 

conceito de que tudo está sob o domínio de Deus, confirmando, devocionalmente, que a vida 

é um atributo sagrado, conferido pelo Eterno ao homem, enquanto a este for determinada a 

permanência na terra, e ainda que a vida seja considerada apenas um rito de passagem para 

uma existência espiritual posterior, comumente denominada vida eterna ou eternidade. 

O jusfilósofo Ronald Dworkin, especialmente na sua obra Domínio da vida: aborto, 

eutanásia e liberdades individuais comenta sobre a santidade ou sacralidade da vida humana, 

                                                           
49 Relatada em diversos textos bíblicos, como os Evangelhos de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10 (BÍBLIA, 
1999, p. 1142-1143), Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8 (BÍBLIA, 1999, p. 1177), Lucas, capítulo 24, 
versículos 1 a 12 (BÍBLIA, 1999, p. 1222-1223) e João, capítulo 20, versículos 1 a 10  (BÍBLIA, 1999, p.1265-
1266). 
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mas enfatizando que tal princípio não deve ser sustentado em argumentações de índole 

religiosa. 

Dworkin (2019, p. 303) defende que a ideia do caráter sagrado da vida humana é mais 

complexa e aberta a interpretações diferentes e antagônicas do que sua utilização religiosa às 

vezes admite, optando claramente por uma exegese secular, que confere à sacralidade da vida 

a conotação de um princípio moral e laico e que reconhece a vida humana como um bem 

sobre o qual não devam incidir apenas as motivações religiosas, como fatores eventualmente 

determinantes de sua intangibilidade. 

Ao explanar sobre a “santidade de cada vida humana”, Dworkin (op. cit., p. 113-117), 

menciona duas bases do “sagrado”: a criação humana (sob qual argumento o homem teria 

legitimidade moral para buscar a qualidade de sua vida) e a criação natural (ponto de vista sob 

o qual não seria permitida a eutanásia e categorias correlatas, já que a vida é uma dádiva de 

Deus, sobre a qual não se admite a intervenção do homem). 

Peter Singer, filósofo australiano, autor de importantes obras que tocam na temática 

desta pesquisa, como Ética prática e Repensar a vida e a morte: o colapso de nossa ética 

tradicional, mostra-se contrário à doutrina da santidade da vida, dentre outros motivos por 

entender que seria uma fundamentação religiosa para questões éticas seculares. 

Visivelmente favorável à ética da qualidade de vida, ao invés da sacralidade da vida, a 

partir de sua perspectiva utilitarista, objetivista e universal, Singer propõe que se “respeite o 

desejo do outro de viver ou morrer” (SINGER, 2002, p. 270-271). 

Singer (2018, p. 120-130), por meio de seu utilitarismo de preferências, teoriza uma 

divisão da doutrina da santidade da vida humana, com base na separação dos seres humanos 

em dois blocos: as “pessoas” (aqueles seres humanos dotados de racionalidade e 

autoconsciência) e os “membros da espécie Homo sapiens” (seres humanos desprovidos de 

autoconsciência, como o embrião, o feto, a criança com deficiências mentais e o recém-

nascido). 

Não obstante Singer ter expressado uma “divisão” da doutrina da santidade da vida 

humana, com o escopo de “separar” os humanos autoconscientes dos outros que sejam apenas 

sencientes, sugerindo que a morte dos primeiros seja mais grave do que a dos demais, o que se 

observa, na verdade, é uma total negação ao princípio da sacralidade da vida humana.  

Por fim, dentro da cosmovisão da religiosidade cristã, um fundamento basilar para a 

sacralidade da vida é o pensamento de que o homem não deve ocupar o lugar do Criador, 

alerta esse que é reiterado em diversos episódios da Bíblia Sagrada. 
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Narrativas como a da tentativa de Lúcifer de usurpar o poder divino50, a queda do 

homem por ousar desafiar a vontade de Deus51, a tentação do Diabo a Jesus no deserto para 

que este cedesse à própria vontade de ter suas necessidades atendidas, ao invés de obedecer às 

promessas de Deus-Pai52, a pretensão dos homens com a construção da Torre de Babel53, 

deixam claro que, segundo a fé cristã, o homem deve submeter voluntariamente à vontade de 

Deus, o que estaria a incluir sua abstenção em não atentar contra a vida humana, mesmo que 

isso tenha uma finalidade misericordiosa de aliviar o sofrimento próprio ou de outrem. 

 

2.4 A MEDICALIZAÇÃO DA MORTE E O PAPEL DA BIOÉTICA NESSA DISCUSSÃO 
 
 

O desenvolvimento das reflexões sobre a presente temática ganha realce quando são 

contrapostas as ideais de sacralidade e qualidade da vida (esta última associada à concepção 

de que homem teria autonomia para exercer o direito à morte digna, quando a vida se 

mostrasse indigna em sua terminalidade), discussão essa que seria inerte, não fosse o 

progresso científico alcançado pela Medicina e pelas demais ciências da área da Saúde 

humana. 

 Provavelmente, não haveria grandes preocupações bioéticas e biojurídicas, caso a 

humanidade não tivesse galgado o elevado patamar tecnológico, observado atualmente, capaz, 

por exemplo, de proporcionar o prolongamento da vida humana em situações em que isso, 

anteriormente, não seria possível. 

O mencionado avanço biotecnológico associa-se a mudanças comportamentais, 

verificadas no século XXI ocidental, tais como uma ênfase à dessacralização da vida, ao 

mesmo tempo em que a morte ainda é tratada como uma “inimiga” a ser vencida e um assunto 

eminentemente médico, quando deveria ser vista como um tema interdisciplinar e uma etapa 

inexorável da própria vida. 

A crescente urbanização das cidades e os progressos tecnológicos, conjugados com o 

processo de medicalização da morte, vêm sendo vetores determinantes ao individualismo, 

especialmente a partir do século XX, que tende a propor a negação da morte. 

                                                           
50 Relatada, por exemplo, nos textos bíblicos do Livro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 e14 (BÍBLIA, 1999, 
p. 807), Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 a 19 (BÍBLIA, 1999, p. 957-958) e Livro do Apocalipse, 
capítulo 12, versículos 4 a 9 (BÍBLIA, 1999, p. 1539). 
51 Relatada especialmente no Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 24 (BÍBLIA, 1999, p. 13 a 15). 
52 Relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11 (BÍBLIA, 1999, p. 1105), Evangelho de 
Marcos, capítulo 1, versículo 12 (BÍBLIA, 1999, p. 1148) e Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13 
(BÍBLIA, 1999, p. 1187). 
53 Relatada no Livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9 (BÍBLIA, 1999, p. 25 a 26). 
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A obstinação por vencer o óbito, à custa dos recursos biotecnológicos, desloca o local 

da morte, que era a casa do enfermo, para os hospitais, onde se dá essa “medicalização da 

morte”, realidade essa que não pode ser alvo apenas de críticas, uma vez que os avanços das 

ciências da Saúde possibilitaram a cura para diversas enfermidades, a redução de muitos dos 

sofrimentos humanos e, de um modo geral, o aumento do tempo de vida do ser humano. 

Sintetizando esse dilema, a Portaria nº 418, de 4 de maio de 2018, da Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal esclareceu o seguinte: 

Atualmente existe enorme arsenal de equipamentos para manutenção de variáveis 
vitais, que oferecem aos profissionais de saúde a possibilidade de adiar por longo 
período o momento da morte. Cresceu enormemente o poder de intervenção do 
médico sem que ocorresse simultaneamente uma reflexão sobre o impacto dessa 
nova realidade na qualidade de vida dos enfermos. A obsessão de manter a vida 
biológica a qualquer custo nos conduz à obstinação terapêutica: um fenômeno 
sociocultural com causas múltiplas, como a medicalização da vida, a carência da 
educação tanatológica, as irreais expectativas de cura que a própria medicina incute 
na sociedade, as perspectivas derrotistas quanto à superveniência da morte e até 
mesmo motivos econômicos. Sendo assim, cada vez mais, os profissionais convivem 
com o dilema de quando não utilizar toda a tecnologia disponível, entre salvar a vida 
ou prolongar a morte (DISTRITO FEDERAL, 2018). 

 

Entretanto, o uso do progresso científico pode contrariar aspectos éticos ligados à 

personalidade e a dignidade humanas, aí se incluindo não apenas os bens e valores tutelados 

pelo Direito, como também outros tantos integrantes da moralidade e do modus vivendi de 

uma determinada coletividade, como a sua religiosidade e os costumes comunitários. 

No que tange ao emprego das novas tecnologias no contexto da terminalidade da vida, 

Martin faz as seguintes considerações: 

O sofrimento no fim da vida é um dos grandes desafios, que assume novos contornos 
neste fim de milênio diante da medicalização da morte e do poder que as novas 
tecnologias dão à profissão médica para abreviar ou prolongar o processo de morrer. 
Qualidade e quantidade de vida na fase terminal da existência humana assumem 
conotações insuspeitadas há cinqüenta ou cem anos (MARTIN, 1998, p. 171-172).  

Interessante frisar que a medicalização da morte inaugura uma série de questões 

interpretativas, acerca dos contornos que precisam ser reconhecidos à ministração de 

tratamentos, medicamentos e intervenções médicas, como instrumentos para a abreviação ou 

o prolongamento do processo de morte do enfermo terminal, conduzindo, muitas vezes, a 

conduta médica ao epicentro de debates e controvérsias, como o conflito principiológico entre 

a sacralidade e a qualidade da vida ou mesmo entre a disponibilidade ou não do pretenso 

direito à morte digna, a partir da manifestação de vontade do próprio paciente ou de algum 

representante seu. 

 Outro nível de demanda emergente da medicalização da morte reside no julgamento a 

ser feito quanto à proporcionalidade dos recursos biotecnológicos disponíveis para se manter 
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o paciente vivo, substrato para a discussão entre os conceitos de uso abusivo (obstinação 

terapêutica, eutanásia e distanásia), sonegação ou deficiência dos meios necessários (omissão 

de socorro e mistanásia) ou uso proporcional (cuidados paliativos e ortotanásia). 

O processo de morrer, portanto, historicamente, foi ressignificado, na medida em que a 

Medicina foi evoluindo e se especializando e, com isso, o cenário da morte do enfermo passou 

de sua casa para o hospital, o que, em regra, acarretou a impessoalidade no seu atendimento, 

agora realizado por profissionais da saúde, em contraponto com os tempos anteriores, quando 

eram os próprios familiares e amigos que o faziam. 

Ariès (2014, p. 790) teceu crítica quanto à concentração de poderes que se deu com o 

processo de medicalização da morte, de modo a reduzir o grau de autonomia do paciente e de 

sua família, inclusive quanto a decisões que envolvam a morte do enfermo, sendo certo que, 

entre o tempo em que Ariès escreveu a respeito (segunda metade do século XX) e hoje, vem 

se observando iniciativas de revisão dessa relação médico-paciente, exatamente no sentido de 

minimizar esse desequilíbrio de forças. 

Na confluência entre a medicalização da morte e a pretensão de uma maior autonomia 

do paciente, Ariès destacou que para as questões relacionadas à eutanásia e ao uso dos 

cuidados médicos, poderia haver um maior diálogo entre a sociedade civil e os profissionais 

da saúde (op. cit., p. 800). 

O filósofo Michel Focault foi um dos que levantou questionamentos acerca do 

“biopoder” e da medicalização (excessiva) da vida, quando afirma que com o “nascimento da 

Medicina social, os doentes tendem a perder o direito sobre o seu próprio corpo, o direito de 

viver, de estar doente, de se curar e morrer como quiserem” (FOCAULT, 1979, p. 96).   

Esse “biopoder” é composto de biotecnologias, patologização, medicalização da vida e 

da morte, modelos de saúde e de beleza, consumismo de ideais, valores e produtos 

“miraculosos”, tudo isso através de promoções, publicidades, promessas e, até mesmo de 

engodos, como os difundidos por meio das redes sociais, na forma de fake news. 

Todavia, há que se separar a medicalização da vida e da morte enquanto avanço 

necessário e útil à humanidade, dos excessos dessa mesma medicalização, suficientes para 

tornar o ser humano refém de sua própria história e alijado de sua autonomia e dignidade. 

Por isso, cabíveis as palavras de Martins: 

O problema da biomedicina não está de modo algum em desejar e de fato poder, em 
parte e por vezes, repara os danos e agravos à saúde das pessoas, mas em se tornar 
iatrogênica, a partir do momento em eu não só deseja mais do que pode, mas em que 
aspira não mais à preparação, e sim a algo como uma “cura total” de todo suposto mal 
(MARTINS, 2007, p. 123).  
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Segundo Martins (op. cit., p. 122), nesse contexto de biopoder e de medicalização da 

vida, é construída uma imagem mitificada da Medicina, como se ela fosse capaz de evitar toda 

dor, doença e a própria morte, muito embora ela só seja, verdadeiramente, capaz de afastar 

“quase” ou “por vezes” essas vicissitudes humanas. Alerta ainda que tal imagem é 

potencialmente reforçada pelas indústrias e demais agentes sociais que lucram com essa ideia.  

A medicalização da morte também é alvo de abordagens, destacadamente quando se 

reflete sobre as práticas que possam caracterizar a distanásia, pois o uso exagerado e abusivo 

do arsenal de recursos tecnológicos pelos médicos e demais profissionais da área da Saúde 

humana poderá, em tese, configurar a tão criticada obstinação terapêutica, normalmente 

contrária à autonomia da vontade do paciente terminal, por prolongar de modo artificial o 

processo de morte desse enfermo, ainda que submetendo este a sofrimento. 

Essa preocupação é expressa nas palavras de Martin: 

Muitos dos receios que surgem na discussão sobre eutanásia e distanásia refletem a 
consciência que se tem de tanta violência e, no contexto da medicalização da morte, 
são resultado do crescente poder moderno sobre os processos ligados com a 
chamada morte natural e o espectro da mão curadora do médico se transformar em 
mão assassina (MARTIN, 1998, p. 173). 

 

As sociedades do século XXI experimentam progressos consideráveis nas atividades 

que envolvem a prestação de serviços, abrangendo as atividades da Medicina, Enfermagem e 

ciências correlatas, acelerando laudos e diagnósticos, aperfeiçoando exames e cirurgias e 

propiciando curas e minimização de sofrimentos. 

Observável que a ênfase na biotecnologia, na sucessiva especialização dos médicos e a 

própria interposição institucional hospitalar tendem a gerar mudanças de comportamentos por 

parte dos profissionais da Medicina, como por exemplo, a preferência pelo exame de imagem, 

ao invés da checagem clínica direta no paciente ou a escolha da cirurgia de efeitos imediatos, 

no lugar do tratamento medicamentoso mais conservador que pudesse levar ao mesmo 

resultado em maior tempo. 

Entretanto, nesse contexto, um prejuízo ainda mais considerável talvez seja o 

distanciamento do médico em relação ao paciente, que passa a ser tratado pelo nome da 

doença ou identificado pelo número do apartamento ou da enfermaria em que está internado, 

não havendo oportunidade desse paciente sequer saber quem é o médico que está atuando em 

seu favor (SÁ, 2001, p. 62). 

Nessa conjuntura de biotecnologização, portanto, tal “afastamento” entre a figura do 

médico e a do paciente pode estar diretamente relacionado ao emprego cada vez maior de 

modernidades e inovações, capazes de conduzir rapidamente a diagnósticos ou determinar a 
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escolha de tratamentos ou cirurgias, muitas das vezes sem que considerem as opiniões, 

sentimentos e outras manifestações de vontade do próprio enfermo ou de seus familiares, tudo 

em nome de um “monopólio do saber maior”, que está nos domínios desses profissionais da 

saúde. 

Por isso, Cury discorre sobre a mitigação ao aspecto emocional dos pacientes: 

Muitos aparelhos, muitos exames, muitos procedimentos, mas pouca sensibilidade 
para descobrir as causas emocionais e sociais. A ansiedade na gênese dos infartos 
quase não era levada em conta. O estresse escondido nos bastidores dos cânceres era 
pouco analisado. Os pensamentos antecipatórios por trás das gastrites, hipertensão 
arterial, cefaléias, dores musculares raramente eram investigados (CURY, 2005, p. 
108). 
 

Mas se a parafernália que medicaliza a vida e a morte do enfermo tende a afetar o seu 

grau decisório acerca de sua existência e a impessoalizar o seu relacionamento com os 

profissionais da saúde, impacta ainda de forma veemente ao tornar o paciente um peremptório 

destinatário de ações focadas na cura de suas enfermidades, relegando os demais cuidados a 

segundo plano. Ou seja, o relevo é dado ao curar e não ao cuidar. 

Aqui vale dizer que a cura deve ser buscada e proporcionada ao paciente, entretanto 

um razoável equilíbrio entre essas duas posturas talvez revele o desenvolvimento de uma 

Medicina mais consciente, eficiente e humanizada, pois que haverá situações em que a cura 

não será possível, devendo o médico estar preparado para a ministração adequada dos 

cuidados paliativos, sem que isso represente um “fracasso” da missão médica. 

Conforme Varela (2004, p. 147), na Medicina a cura é um objetivo secundário, sendo 

o alívio do sofrimento humano a finalidade primordial, até porque a busca obstinada pela 

terapia curativa pode representar, em determinados casos, muito mais uma questão de vaidade 

profissional, que propriamente o melhor interesse para o doente. 

O filósofo e teólogo espanhol Francesc Torralba i Roselló, em sua obra Antropologia 

do cuidar, explana sobre aspectos éticos que devem ser observados no trato daqueles que se 

encontram vulneráveis, como é o caso dos doentes terminais, destacando, inclusive que a 

liberdade dessas pessoas deve ser respeitada ao máximo. 

Torralba Roselló assim afirma: 

É evidente que a pessoa doente, precisamente pela circunstância que atravessa, sofre 
uma redução considerável de seu livre-arbítrio e não de sua liberdade potencial. 
Encontra-se instalado na vulnerabilidade e sua liberdade também sofre uma grave 
erosão. Contudo, esse fato não deve servir de desculpa para tratar o paciente como 
um menor de idade, isto é, como um ser carente de liberdade ou de autonomia. 
Tanto sua autonomia ontológica como sua autonomia moral ou política sofrem uma 
grave alteração, mas o processo de cuidar exige o respeito das cotas de autonomia 
que tem, ainda no caso de que sejam poucas (TORRALBA ROSELLÓ, 2009, p. 
175). 
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O autor espanhol ainda enfatiza que o cuidar de alguém não deve ser interpretado 

como uma ação paternalista, e sim como uma conduta que objetive primordialmente a 

restituição da autonomia ontológica, ética e política do ser humano. 

Pessini (1996, p. 3-4) também aborda o cuidar e o curar como dois paradigmas 

vinculados às ações de saúde, sendo que, sob a ótica do primeiro, a morte é aceita como parte 

da condição humana e leva-se em conta a pessoa doente, e não apenas a doença. Já o 

paradigma do curar preconiza a mantença da vida a qualquer preço, investindo-se na alta 

tecnologia médica, ainda que em detrimento de práticas mais humanistas. 

Pessini comenta sobre o paradigma do cuidado diante das discussões sobre a morte 

digna: 

O crescente interesse público em torno da eutanásia e suicídio assistido chama nossa 
atenção para os limites de "curar" da medicina moderna. Cuidados de saúde, sob o 
paradigma do cuidar (caring), aceitam o declínio e a morte como parte da condição 
do ser humano, uma vez que todos sofremos de uma condição que não pode ser 
"curada", isto é, somos criaturas mortais (PESSINI, 1996, p. 3). 

 

A “medicina da cura” deve coabitar com a “medicina do cuidado”, de modo que os 

médicos se tornem cada vez mais aptos a lidarem com a morte de seus pacientes, não 

enxergando esta como uma “derrota profissional”, uma meta ou o fruto de um trabalho 

desidioso, mas sim como uma etapa necessária e irremediável de toda e qualquer existência 

humana. 

Kovács (2005, p. 495-496) ao discursar sobre a necessidade de uma “educação para a 

morte”, esclarece que os profissionais da saúde devem ser preparados para lidar com a morte 

daqueles que estão sob os seus cuidados, inclusive já durante a formação acadêmica, tocando-

se em temas como a aproximação da morte, o suicídio e outras tantas abordagens teóricas 

sobre a finitude da vida humana. 

A título de reflexão, é possível dimensionar que a medicalização da morte (e da 

própria vida), sem a atuação de “freios” bioéticos e de forma desproporcional e que despreze 

aspectos humanitários relevantes, como a dignidade, a liberdade e o bem-estar do doente 

terminal, tanto pode conduzir ao prolongamento fútil da vida, por práticas que caracterizam a 

distanásia, como também é potencialmente apta a estimular as formas de morte medicamente 

assistida, pois nesses casos, a partir do diagnóstico médico, a eutanásia ou o suicídio assistido 

poderiam, teoricamente, ser indicados ou até ministrados por profissionais da saúde, a 

depender do que venha a dispor o ordenamento jurídico local. 

Por tais motivos, a Bioética e o Biodireito devem ser chamados ao fórum da presente 

temática, a fim de que todas as implicações relacionadas à terminalidade da vida sejam 
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pensadas, considerando-se o atual estágio do desenvolvimento científico e tecnológico na área 

da saúde humana, e de tal sorte que o principal interessado, que é o paciente terminal, não 

ocupe o papel de objeto, mas sim o de protagonista. 

O Biodireito, por meio do conjunto de normas que têm o escopo de regular as 

atividades e as relações que decorrem do desenvolvimento das biociências e das 

biotecnologias, de modo a valorizar a vida humana diante de tais avanços científicos e 

tecnológicos, tratando de temas como a dignidade humana, a preservação da vida, a 

autonomia privada do indivíduo e aspectos jurídicos da relação entre médico e paciente. 

Já a Bioética constitui um conjunto de reflexões filosóficas e morais sobre a vida em 

geral, sendo uma resposta da Ética a questões práticas provenientes dos avanços científicos, 

na área da saúde, que aborda assuntos como início e fim da vida humana, pesquisas em seres 

humanos, métodos de reprodução humana, clonagem, dentre outros.  

Dentro da perspectiva da terminalidade, onde há muitos conflitos entre prolongar a 

vida ou permitir (ou até promover) a morte do paciente, a medicina paliativista ganha espaço, 

com a preocupação maior em cuidar do doente, por meio de práticas de assistência ao 

enfermo incurável, de modo a oferecer dignidade, diminuir o seu sofrimento, além de 

respeitar a sua vontade, sempre que possível. 

Há opiniões, inclusive, no sentido de que os cuidados paliativos podem promover a 

desmedicalização da morte, ou seja, constituírem uma mudança de paradigma na convivência 

com uma doença ameaçadora da vida e frente ao processo de morte, com o propósito de 

melhorar a qualidade de vida do paciente terminal, valorizando a sua autonomia 

(BORSATTO; SANTOS, PROGIANTI; VARGENS, 2019, p. 1). 

Em reação à medicalização da morte, desenvolveram-se movimentos sociais na 

Europa, a partir da década de 1960 do século passado, em defesa dos direitos dos pacientes, 

com reivindicações relacionadas ao direito à morte digna, pautados na ideia dos cuidados 

paliativos. Esse movimento chegou aos Estados Unidos na década de 1970 e, no Brasil, em 

1996, foi inaugurado o primeiro serviço de cuidados paliativos no Rio de Janeiro, no Instituto 

Nacional do Câncer (INCA). 

A medicalização da morte é, portanto, um processo que se consolidou ao longo dos 

séculos e que ganhou força através de um modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde, 

migrando a morte da comunidade para os hospitais, de modo a afastar o enfermo terminal de 

sua família e do seu aparato social, muitas vezes para submetê-lo a medidas desproporcionais 

de prolongamento da vida e de sofrimento humano. 
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Por isso mesmo, os paliativistas defendem que a morte seja partilhada socialmente, 

que seja respeitada a autonomia do paciente terminal e que sejam observados os princípios 

bioéticos para cada demanda individual. Desse modo, os cuidados paliativos podem ser 

instrumentos eficazes para a desmedicalização do respectivo processo de morte 

(BORSATTO; SANTOS, PROGIANTI; VARGENS, 2019, p. 4). 

Diante do processo de medicalização da morte, portanto, passou-se a refletir sobre o 

morrer com dignidade, conjuntura em que se fortalece a concepção dos cuidados paliativos, 

como autêntica proposta de “reumanização” dos procedimentos médicos. 

Floriani e Schrmann comentam sobre a origem dos cuidados paliativos: 

Para que possamos entender como surgiram os cuidados paliativos, devemos 
lembrar, ainda que brevemente, que a medicina ocidental contemporânea incorporou 
um modo peculiar de lidar com a morte e com o processo de morrer, no qual a 
hospitalização do paciente moribundo – que com freqüência gera um isolamento do 
mesmo de seu seio familiar/comunitário -, e o desenvolvimento tecnológico 
biomédico estabeleceram o que tem sido chamado de “triunfo da medicalização”, 
levando a procedimentos de intervenção prolongada neste tipo de paciente 
(FLORIANI; SCHRAMM, 2008, p. 2125). 
 

A ministração dos cuidados paliativos mormente relaciona-se com a ortotanásia, pela 

qual se permite que a morte ocorra como um processo natural, destacando-se, ainda que, no 

Brasil, hoje, há opiniões controversas entre considerar ou não a ortotanásia como um ilícito 

penal contra a vida. 

Como exemplo, Masson (2017, p. 20) entende a ortotanásia como o mesmo que 

eutanásia por omissão, merecendo o enquadramento como crime de homicídio, ainda que 

privilegiado, caracterizando-se quando o “médico deixa de adotar as providências 

necessárias para prolongar a vida de doente terminal, portador de moléstia incurável e 

irreversível”. 

Entretanto, há também aqueles autores, como Martinelli (2015), que reconhece a 

complexidade da discussão, mas se inclina por entender que na ortotanásia “não há dolo de 

lesão ou perigo à vida, ao contrário, pretende-se preservar a dignidade humana de quem está 

em estado precário de saúde, sem perspectivas de cura e tomado pelo sofrimento”. 

O fato é que a medicalização da morte pode ser uma encruzilhada onde há o risco de 

direcionamento a dois caminhos perigosos: o de se alongar a vida (ainda que abusivamente e 

contra a vontade do próprio paciente) e o de se apressar a morte (ainda que sob o argumento, 

que pode não ser verdadeiro, do exercício de um ato misericordioso de alívio ao sofrimento 

do paciente terminal). 
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Assim como o prolongamento sofrível do doente, por meio da distanásia, merece 

criticas e controle, a antecipação do óbito, por intermédio da eutanásia ou do suicídio 

assistido, carece das devidas análises bioéticas e biojurídicas, para se evitar que essas últimas 

condutas formem uma “ladeira escorregadia”. 

Aliás, pode ser salutar que eventuais proposições legislativas sobre a permissão para a 

eutanásia e/ou o suicídio assistido sejam discutidas e incorporadas ao ordenamento jurídico, 

após se verificar que nesse mesmo país, que pode ser o nosso, tenha se experimentado antes, 

com alguma maturidade, o desenvolvimento de políticas públicas, na área de Saúde, em 

proveito dos cuidados paliativos, justamente para que futuras condutas de eutanásia ou 

suicídio assistido não venham ser confundidas como soluções simplórias para o descarte 

daqueles vulneráveis, sobre os quais a sociedade e o próprio Estado não tenham mais o 

interesse de que permaneçam vivos ou, pelo menos, que continuem gerando despesas 

indesejáveis. 

Com base nos estudos de Martin (2006, p. 33), que aponta três paradigmas para a 

profissionalização hospitalar, controlar a medicalização da morte e da vida pode ser 

exatamente estabelecer um maior equilíbrio entre o paradigma benigno-humanitário, em 

relação aos paradigmas tecnocientífico e comercial-empresarial, estes últimos priorizados pela 

maioria dos hospitais, em detrimento dos pacientes, que passam a ser tratados com frieza e 

impessoalidade. 

Nota-se que a medicalização da morte está envolvida em uma questão ainda maior e 

mais complexa, que é a medicalização da própria vida, como um todo, cenário que é 

denunciado até mesmo por médicos, que percebem o quanto isso pode se tornar um ciclo 

vicioso na vida das pessoas, para alimentar interesses econômicos de terceiros, como a 

indústria farmacêutica e os sistemas de saúde, especialmente, particulares. 

Exemplificando esse posicionamento de alguns médicos, Velloso (1999) escreve: 

A “medicalização” da vida é a transformação de situações normais da existência 
humana em objetos de abordagem por profissionais de saúde, utilizando 
medicamentos e equipamentos. Eventos como nascimento, morte, adolescência, 
menopausa, envelhecimento, atividade sexual, distúrbios digestivos e outros, são 
transformados em situações clínicas. Nessas situações, é preciso desenvolver 
atitudes e ações destinadas a promover a qualidade de vida e prevenir doenças, mas 
o que acaba ocorrendo é o uso indiscriminado e em larga escala de medicamentos 
(VELLOSO, 1999). 

 

Os riscos da medicalização da vida, de forma desmedida, já eram anunciados em 1975, 

pelo filósofo e pedagogo austríaco Ivan Illich, em sua obra A expropriação da saúde, onde 

temas como a medicalização do orçamento, a invasão farmacêutica e a morte escamoteada 
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foram expostos, deixando claro que tais práticas contribuem para a redução da autonomia das 

pessoas, o que abrange as circunstâncias que envolvem a terminalidade da vida. 

Os prejuízos à autonomia dos destinatários das ações de saúde são apresentados por 

Illich: 

O resultado global da superexpansão da empresa médica é frustrar os indivíduos e os 
grupos primários do poder de dominar seus corpos e seu meio. Os ginecologistas, 
pediatras, psiquiatras e geriatras gerenciam as instituições segundo o interesse do 
Estado industrial, mesmo no caso em que mulheres, jovens, trabalhadores ou velhos 
sadios teriam capacidade de gerenciá-las em seu próprio interesse. 
Essa perda de autonomia é ainda reforçada por um preconceito político. A política 
da saúde, como é quase sempre entendida, coloca sistematicamente a melhoria dos 
cuidados médicos antes dos fatores que permitiriam exercitar e melhorar a 
capacidade individual de cada um assumi-la. Em vez de designar a participação na 
ordem social e a possibilidade de atuar nela, a palavra saúde passou a significar a 
capacidade de suportar uma ordem imposta pela lógica heteronômica da forma 
industrial de produção (ILLICH, 1975, p. 78-79). 

 

Illich é categórico em suas críticas à medicalização da vida, afirmando ser esta malsã 

por transformar a Medicina numa “oficina de reparos e manutenção, destinada a conservar 

em funcionamento o homem, usado como produto não humano”, onde “ele próprio deve 

solicitar o consumo de Medicina para poder continuar se fazendo explorado” (op. cit., p. 6-

7). 

A veemência no discurso de Ivan Illich contra a medicalização da vida e da morte 

concentra-se também no argumento de que os doentes passam a assumir vários papéis perante 

as instituições médicas: pacientes, que a Medicina testa e repara; administrados, diante de 

uma burocracia médica; e cobaias, sobre as quais a ciência médica pratica experiências (op. 

cit., p. 58-59). 

Entretanto, há também comentários mais contundentes de Illich contra a medicalização 

no contexto da vida de pacientes terminais: 

A fascinação pelos "avanços médicos", as técnicas da medicina terminal e a morte 
sob controle médico são sintoma particularmente visível da quinta dimensão da 
iatrogênese social. Para melhor compreendê-la é preciso ver nela a manifestação de 
uma necessidade muito profunda de milagre. A medicina terminal é o mais solene 
elemento de um ritual que celebra e consolida o mito de que o médico trava uma luta 
heróica contra a morte (op. cit., p. 52). 
 

Veras e Soares (2016, p. 226; 229) também discorrem sobre a relação que hoje, em 

regra, os homens têm com a morte e o morrer, apontando que os modos atuais de lidar com a 

finitude envolvem processos de mercantilização, patologização, espetacularização e 

medicalização, esta última como um processo de institucionalização da morte, onde esta será 

combatida, adiada tanto quanto possível e, por fim, vivenciada como um fracasso. 
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A medicalização da morte vem sendo um processo, concomitante à dessacralização da 

vida, decorrente do gradativo desenvolvimento científico, iniciado no século XVIII, pelo qual 

a morte deixa de ser religiosa, para se tornar laica e é transmutada de um fato divino para o 

status de fenômeno técnico. 

Essa desmitificação e tecnização da morte ainda foram corroboradas pelas novas 

conquistas tecnológicas e legais, que estabeleceram a conquista simbólica da imortalidade 

física, através da transmissão do patrimônio material do indivíduo. Assim, não mais se cogita 

do ser vivo em si, mas daquilo que ele representa ou vale dentro do meio social em que está 

inserido. 

Trava-se, então, grande conflito filosófico sobre a existência e legitimidade, ou não, do 

direito de morrer. Se por um lado, a sociedade proclama o direito à vida como um valor 

absoluto e inviolável, não menos importância quer dar à proclamação da autonomia e da 

liberdade do homem, mesmo no sentido de renunciar a qualquer direito, inclusive o direito à 

vida, desde que a sua escolha seja realmente voluntária. Assim, morrer deixa de ser um 

acontecimento clínico para ser encarado como uma decisão pessoal. 

Entre aplausos e vaias, a medicalização da morte é interpretada por alguns como uma 

esperança, em relação à saúde humana, ao proporcionar melhor qualidade de vida e até 

mesmo em possibilitar a consecução de uma morte com dignidade, especialmente com as 

evoluções tecnológicas inseridas após a segunda metade de século XX. 

Entretanto, a mesma medicalização da morte, que transferiu da família e das 

autoridades religiosas para os médicos a esperança e as ações para o combate às doenças e à 

morte, também é suscetível de críticas, por conta dos excessos do poder conferido aos 

médicos, cuja tendência é a despersonalização da figura do paciente e a redução da autonomia 

do próprio enfermo no processo de tomada de decisões sobre a própria vida, o sofrimento e 

sua morte. 

Menezes comenta sobre a perda da autonomia do paciente, face ao fenômeno da 

medicalização: 

A assistência em saúde no século XX é eminentemente racionalizada, produtora de 
uma super medicalização do final da vida do doente, e de sua perda de autonomia. A 
formação do médico é caracterizada pela transmissão de um modelo de prática 
hospitalocêntrico, baseado na cura das enfermidades, em “pacientes ideais”, que 
“respondem” ao tratamento. Para o médico e para o hospital, antes de tudo, a morte 
se tornou um fracasso: é, pois, conveniente que ela perca sua importância central e 
cesse de mobilizar recursos e energias (MENEZES, 2013, p. 489). 

 

Estabelecida, portanto, a tensão entre a ética e a técnica, entre a ciência e a 

consciência, fez-se premente o aparecimento de uma dimensão da ética, denominada Bioética 



84 

 

 

 

(“ética da vida”), como uma tentativa de humanizar o progresso científico e a visão técnico-

instrumental que o indivíduo tem do mundo, uma vez que o uso inapropriado da ciência pode 

conduzir a uma “desumanização” do homem. 

A Bioética, enquanto disciplina ou campo de reflexão sistemático sobre a relação 

ciência-consciência, surgiu em 1970, com a obra Bioethics: Bridge to the Future, de Van 

Rensselaer Potter. É a “ponte” entre o saber científico e o saber humanista, sendo fruto da 

evolução do saber e das novas concepções geradas pela Biologia, Sociologia, Medicina, 

Teologia, Direito, Filosofia etc. 

A Bioética tem por missão, fundamentalmente, buscar aspectos fundamentais para a 

prática desses novos conhecimentos humanos que, porventura, estejam em expressos ou 

implícitos atritos com regras e princípios éticos, religiosos ou culturais já instalados. 

Levando-se em consideração a relevância das questões surgidas com o avanço 

tecnológico das ciências em relação à vida e que essa mesma tecnologia não é suficiente para 

responder a muitos questionamentos éticos e morais é que foram identificados princípios 

informadores, dando origem à chamada Bioética principialista, estruturada nos Estados 

Unidos, fundamentalmente a partir do Relatório Belmont54. 

Especificamente em relação ao processo de decidir sobre o tratamento médico mais 

adequado em situação de final de vida e considerando todo o conjunto de engenhos científicos 

e técnicos voltados para o atendimento de saúde, que retratam a medicalização da saúde e da 

morte atualmente, torna-se fundamental que planeje e posteriormente sejam executadas as 

melhores ações em relação a tais enfermos, consoante a aplicação dos mencionados princípios 

bioéticos. 

Perguntas como: quais são os direitos dos pacientes que estão no final da vida? Qual 

é o fundamento legal e ético em que o processo de decisão se apóia? Como e com quem as 

decisões relacionadas ao tratamento médico, quando se faz necessário, devem ser 

implementadas ou interrompidas? (PESSINI; BERTACHINI; BARCHIFONTAINE; 

HOSSNE, 2015, p. 179), na maioria das vezes, carecem de respostas rápidas e seguras, não só 

em relação aos profissionais da saúde, como também ao próprio paciente terminal e aos seus 

                                                           
54

 O Relatório Belmont (que recebeu esse nome pelo fato de ter sido publicado no Centro de Convenções 
Belmont, em Elkridge, no Estado de Mariland, EUA), estabeleceu os princípios éticos e as diretrizes para a 
proteção dos sujeitos humanos de pesquisa. Tal relatório, publicado em 1978, foi fruto dos trabalhos da 
Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos Humanos da Pesquisa Biomédica e Comportamental (EUA), 
que iniciou suas atividades no ano de 1974. O Relatório Belmont fixou três princípios éticos básicos: o princípio 
de respeito pelas pessoas (identificado também como princípio da autonomia), o princípio da beneficência e 
princípio da justiça (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2014, p. 619-625). 
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familiares, considerando-se ainda a importância de se zelar pela autodeterminação e a 

dignidade como um todo desse mesmo enfermo. 

Frente aos desafios provocados pela medicalização da vida e da morte, a Bioética 

principialista elevou-se em importância, para ajudar a “entender, esclarecer e chegar a 

acordos de procedimentos em questões extremamente difíceis e polêmicas trazidas pela 

tecnociência”, assim como para “resolver os dilemas morais no processo de compreensão das 

razões e da tomada de decisão” (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2014, p. 64). 

A Bioética principialista pauta-se em princípios éticos básicos, identificados em 1978, 

por meio do Relatório Belmont como sendo três: princípio do respeito pelas pessoas; 

princípio da beneficência; e princípio da justiça. 

Entretanto, Tom L. Beauchamp e James Franklin Childress, filósofos e professores de 

Bioética estadunidenses, publicaram em 1979 a obra Principles of Biomedical Ethics, na qual 

os três princípios do Relatório Belmont foram desdobrados em quatro: princípio da 

autonomia; princípio da não-maleficência; princípio da beneficência; e princípio da justiça. 

Os princípios da beneficência e da não-maleficência conjugam-se no sentido de definir 

a dupla obrigação médica de, respectivamente, buscar maximizar o bem-estar do paciente e 

reduzir ao máximo possível os danos que possam ser gerados a partir da intervenção médica. 

Daí, a concepção de que o médico deve “proporcionar somente o tratamento apropriado e o 

conceito de que o tratamento desnecessário ou desproporcional deve ser limitado ou 

suspenso” (PESSINI; BERTACHINI; BARCHIFONTAINE; HOSSNE, 2015, p. 180). 

Já o princípio da justiça está muito próximo do conceito de isonomia, visa a evitar a 

discriminação que um paciente possa sofrer frente a outro paciente que esteja em estado 

semelhante de saúde e eliminar as diferenças que muitos pobres sofrem quanto ao 

atendimento de saúde. A questão da igualdade, de respeito e de consideração proclama mais a 

questão social. 

Com base no princípio da justiça, devem ser repudiadas quaisquer formas de 

preconceito, ou mesmo práticas de eugenia, mormente fundadas sobre alicerces de 

discriminação étnica, de modo que todos tenham igualdade de acesso aos cuidados com a sua 

saúde, ainda mais nos casos de doenças terminais, onde, embora as chances de cura possam 

ser mínimas, devem ser empregadas todas as medidas, mesmo que meramente paliativas, em 

prol do alívio ao sofrimento do paciente. 

Todavia, considerando a temática desta pesquisa, bem como a interface entre a 

medicalização da morte e o papel da Bioética em equalizar os avanços da Medicina com 
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parâmetros éticos mínimos, o enfoque maior passa a ser no princípio bioético da autonomia 

(denominado “princípio do respeito pelas pessoas”, nos termos do Relatório Belmont). 

Nas palavras de Pessini, Bertachini, Barchifontaine e Hossne (2015, p. 180), “o 

respeito pela autonomia se inicia com o reconhecimento do legítimo direito e da capacidade 

de uma pessoa fazer escolhas pessoais”, sendo “implementado através do consentimento livre 

e esclarecido”. 

Pode-se dizer que o princípio da autonomia, intimamente ligado ao conceito de 

dignidade humana, defende a ideia de que o médico deve respeitar a vontade, as crenças e os 

valores morais do paciente. Percebe-se, no entanto, que na prática essa autonomia acaba 

sendo limitada quando entrar em conflito com o direito que envolva outras pessoas, inclusive 

o próprio médico.  

O reconhecimento do princípio bioético da autonomia surge como resposta a uma 

configuração anterior, na qual o ato médico não se sujeitava a questionamentos, 

demonstrando uma postura paternalista, conforme a qual o paciente era encarado como uma 

“criança”.  

Essa “superioridade moral” do profissional da saúde sobre o seu paciente passa a ser 

reavaliada, até mesmo pela ocorrência de abusos e manipulações que feriam essa tradição, 

assim como pela valorização do pensamento de que o ser humano é sujeito e não objeto, 

tendo, assim, o direito de decidir autonomamente sobre a aceitação, ou não, do que se quer 

fazer com ele, como por exemplo, o tratamento a ser indicado. 

Nas letras do Relatório Belmont, o respeito pelas pessoas incorpora pelo menos duas 

convicções éticas: que os indivíduos sejam tratados como agentes autônomos e que aquelas 

pessoas com autonomia diminuída sejam protegidas (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2014, 

p. 621). 

Assim, é coerente o entendimento de que ser autônomo e escolher autonomamente não 

são a mesma coisa do que ser respeitado como agente autônomo. Ser respeitado significa ter 

reconhecido o seu direito de autogovernar. É afirmar que o sujeito está autorizado a 

determinar-se autonomamente, livre de limitações e interferências. 

Questão importante a ser observada detalhadamente é a competência para o exercício 

do princípio da autonomia, pois existem casos em que é impossível a manifestação do 

enfermo, presentes determinadas circunstâncias que acercam essa decisão. 

Nesses casos, devem ser observadas as condições físicas e psicológicas do enfermo, 

para verificar se ele não está agindo de forma ansiosa e não voluntária. Da competência para 
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emitir juízos autônomos, depende todo o contexto que qualifica como competente ou não a 

autonomia da decisão. 

Por isso mesmo, um trecho do Relatório Belmont afirma: 

Contudo, nem todo ser é capaz de autodeterminação. A capacidade de 
autodeterminação matura ao longo da vida do indivíduo, e alguns destes perdem esta 
capacidade, completamente ou em parte, por causa de doença, deficiência mental ou 
circunstâncias que restringem severamente a liberdade. O respeito pelos que não 
chegaram à maturidade e pelos incapacitados pode exigir protegê-los até a sua 
maturidade ou então enquanto eles estão incapacitados (op. cit., p. 622). 

 

Observa-se que por mais que o princípio bioético da autonomia pareça fornecer esteio 

para legitimar eventuais decisões pela morte com intervenção, os argumentos contrários e 

favoráveis se entrelaçam, inclusive por parte de estudiosos da área de Saúde humana. 

Exemplo desse impasse é apresentado por Siqueira-Batista e Schramm (2007), no 

artigo intitulado A Eutanásia e os Paradoxos da Autonomia, onde mencionam que o princípio 

da autonomia tem fornecido sustentação a cogentes argumentos bioéticos em defesa da 

eutanásia, que se resumem na máxima de que cada indivíduo tem o direito de dispor de sua 

vida da maneira que melhor lhe aprouver, optando pela eutanásia no exaurir de suas forças, 

quando sua própria existência se tornar subjetivamente insuportável. 

No entanto, o mesmo artigo adverte que a aplicação teórica do princípio da autonomia 

aos casos de eutanásia não parece, de forma tão imediatista, ser aconselhável, por conta de 

alguns paradoxos que podem, até mesmo, inviabilizar sua aplicação e que levantam 

questionamentos diversos tais como a legitimidade, a validade e a justiça desse consentimento 

do próprio enfermo. 

Afora os possíveis paradoxos que se formam a partir da aplicação do mesmo princípio, 

em relação às controvérsias ideológicas que persistem sobre os limites éticos e jurídicos a 

serem considerados para o reconhecimento (ou não) do direito à morte digna, ainda há as 

ponderações que resultam dos circunstanciais conflitos decorrentes da conjugação dos 

princípios bioéticos em casos concretos, especialmente quando estes ganham destaque na 

mídia e na opinião pública. 

Todas essas dificuldades podem ser também agravadas quando se busque dar primazia 

ao princípio da autonomia sobre os demais princípios bioéticos, na interpretação de impasses 

na área da Saúde humana, frente questões como a medicalização da morte e a terminalidade 

da vida, dificultando a aplicação dos outros princípios. 

Siqueira-Batista e Shcramm chamam a atenção sobre os riscos dessa possibilidade: 
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A possibilidade, à luz da bioética principialista – calcada nos princípios de 
autonomia,  justiça, beneficiência e não-maleficiência, ou outros – de que sempre é 
factível a existência de conflitos entre os princípios em pauta, reduzindo-se, 
mutuamente, a congruência de uns aos outros, o que é particularmente observado 
nas situações em que se priorize a autonomia – neste caso, muitas vezes, se tornaria 
inviável a aplicação dos demais, quando estes podem, por boas razões, terem uma 
prioridade léxica (por exemplo, autonomia versus justiça)  (SIQUEIRA-BATISTA; 
SCHRAMM, 2004a, p. 39). 

 

Conforme as peculiaridades dos ordenamentos jurídicos dos países, de um modo geral, 

são instrumentos do princípio bioético da autonomia o instituto do consentimento informado 

(também conhecido como conhecimento livre e esclarecido), os testamentos vitais e as 

procurações para tomada de decisões55. 

Atualmente no Brasil, o princípio da autonomia é prestigiado por dispositivos do 

Código de Ética Médica brasileiro56, que tratam do consentimento informado, assim como 

pela previsão das diretivas antecipadas de vontade (DAV) na Resolução nº 1.995/2012, do 

Conselho Federal de Medicina57. 

No trato da temática da expressão da vontade humana pela morte digna, nesta parte da 

dissertação em que se discorre sobre a medicalização da morte e as possíveis respostas que a 

Bioética e o Biodireito venham a oferecer no sentido de harmonizar os avanços 

biotecnológicos com preceitos éticos mínimos garantidores da dignidade do paciente terminal, 

potencialmente pode ocorrer o confronto entre a opinião do profissional de Saúde e o desejo 

manifestado pelo próprio paciente e/ou pelos familiares deste, notadamente quando isso venha 

a compor uma tomada de decisões sobre o processo da morte desse enfermo. 

Siqueira-Batista e Shcramm comentam um eventual déficit que pode afetar a 

autonomia do paciente nesses casos: 

A existência de uma assimetria nas relações entre profissionais de saúde e paciente, 
que pode, em inúmeras oportunidades, tornar inviável a aplicação do princípio [da 
autonomia] – é mencionável, a título de exemplo, a possibilidade de choque entre a 
autonomia do enfermo e a responsabilidade profissional, com nos paradigmáticos 
casos em que é indicada hemotransfusão para os Testemunhas de Jeová, em 
circunstâncias de risco iminente de vida  (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 
2004, p. 39). 

 

                                                           
55  Conforme Dadalto (2018, p. 44), o testamento vital (living will) e o mandato duradouro (durable power 
attorney) têm sido considerados espécies de um gênero, denominado Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV). 
56 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética 
Médica. 27 set. 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.2226/2019. 
57 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 1.995/2012. Dispõe sobre as diretivas 
antecipadas de vontade dos pacientes. 09 ago. 2012. Conceitua as Diretivas Antecipadas de Vontade como “o 
conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, 
ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade”. 
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Porém, nesses conflitos de “autonomias” do paciente ou de familiares e do médico, 

não se pode generalizar que a vontade do profissional da Saúde seja necessariamente, em 

todos os casos, pela ministração dos recursos avançados que a Medicina logrou alcançar e que 

normalmente acarretam o prolongamento da vida ou mesmo a resistência obstinada contra a 

morte. 

Ou seja, existem casos em que a vontade profissional do médico poderá ser 

exatamente a de não insistir na administração de medicações ou tratamentos diversos, e com 

isso optar por interromper procedimentos de prolongamento da vida, com base no 

entendimento de que os malefícios causados por estes sejam maiores que os benefícios que 

poderiam ser produzidos, conjugando os mesmos princípios que compõem a denominada 

Bioética principalista. 

Portanto, o princípio da autonomia, embora seja com freqüência a base argumentativa 

a endossar a expressão da vontade pela terminação da vida, motivada por grau de sofrimento 

físico e/ou psíquico, considerável insuportável, poderá também ser o fundamento para a 

defesa da manutenção da vida de um paciente terminal, por parte desse enfermo ou de seus 

familiares, ainda que em conflito com a opinião dos médicos envolvidos ou de alguma 

decisão judicial que tenha sido produzida para decidir sobre demanda dessa natureza. 

Na seara de medicalização da vida e da morte, e dos embates acerca da aplicação e 

conjugação de princípios bioéticos e jurídicos, houve dois casos concretos, bastante 

semelhantes, em que tais “conflitos de autonomias” se deram de modo bem nítido. 

Esses dois episódios foram os dos menores britânicos Charlie Gard e Alfie Evans, 

ambos acometidos de graves degenerativas e incuráveis e que dividiram as opiniões entre os 

anos de 2017 e 2018, pois se referiam a duas crianças que estavam sob intenso sofrimento, 

gerado por doenças irreversíveis. 

Além disso, nos dois acontecimentos, a discussão central era a manutenção ou não das 

terapias médicas que estavam sendo dispensadas às crianças, bem como à utilização de 

tratamentos ainda experimentais, ou seja, situações que se relacionavam à Bioética 

principialista, face à medicalização da vida e da morte, tendo o paradigma da autonomia da 

vontade como o fiel da balança. 

Os pais de ambas as crianças, diante da expectativa de que os procedimentos médicos 

disponíveis pudessem resultar em bom termo, insistiram em exigir que os médicos 

continuassem a realizar os procedimentos para salvar a vida de seus filhos.  
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No entanto, nos dois casos, os médicos passaram a ser contrários por continuarem a 

adotar as respectivas condutas, exatamente por considerarem que isso geraria prolongado e 

fútil sofrimento às crianças, sem quaisquer possibilidades reais de cura ou de evolução no 

quadro clínico das mesmas. 

Estruturado o impasse, cada um dos casos foi levado à justiça inglesa, que acabou se 

aliando ao posicionamento dos médicos, gerando irresignação aos pais dos dois menores, que, 

por sua vez, procuraram a jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos, a fim de que 

esta garantisse a continuidade dos tratamentos médicos e novas tentativas para a preservação 

daquelas vidas. 

De um lado, a autonomia da vontade dos pais, embasado no poder familiar, 

reclamando pela continuidade do tratamento médico ou pela tentativa de uma terapia ainda 

que experimental, para gerar o prolongamento da vida, o que, em tese, poderia caracterizar a 

distanásia.  

No outro pólo da discussão, o parecer médico, lastreado nas regras éticas da Medicina 

que, não obstante respeitar a autonomia do paciente e dos familiares, entende que, em casos 

extremos de doenças e sofrimento humano, tratamentos abusivos ou experimentais podem 

aumentar ainda mais a dor do paciente, quando, então, o caminho correto a ser seguido deve 

ser o da ortotanásia. 

Nos casos em pauta, a Corte de Estrasburgo deu razão à justiça inglesa e aos 

profissionais da Saúde, que eram responsáveis pelo tratamento de Charlie e de Alfie, ao 

decidir que o tratamento médico excessivo ou experimental devesse, de fato, ser evitado, para 

que o sofrimento dos menores não se estendesse de forma abusiva. 

Perante a Corte de Estrasburgo, o caso Charlie Gard e outros versus Reino Unido foi 

indexado como o Requerimento nº 39793/1758, enquanto o caso Evans versus Reino Unido 

ficou identificado pelo Requerimento nº 18770/1859. 

Em comento ao pronunciamento da Corte Europeia no caso Charlie Gard e outros 

versus Reino Unido (Requerimento nº 39793/17), o pedido dos pais se baseou em dispositivos 

da Convenção Europeia de Direitos Humanos (ECHR. Rules of Court), a saber, o artigo 2º 

(relativo ao direito à vida), o artigo 5º (que regula o direito à liberdade e à segurança), o artigo 

6º (direito a um processo justo) e o artigo 8º (direito ao respeito pela vida privada e familiar), 

                                                           
58 Disponível em: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-175359%22]}. Acesso em 25 nov. 
2019. 
59 Disponível em: 
https://www.echr.coe.int/sites/search_fre/pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%2218770/18%22]}. Acesso em 
25 nov. 2019. 
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este último porque, no entender dos pais de Charlie, as decisões dos tribunais ingleses sobre o 

menor estariam configurando uma intromissão injusta e desproporcional nos direitos dos pais. 

A decisão final de Estrasburgo, no processo de Charlie, foi passada em 27 de junho de 

2017, para considerar o pedido dos pais improcedente e para ratificar as decisões anteriores 

dos tribunais ingleses. 

Já quanto à decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos no caso Evans versus 

Reino Unido (Requerimento nº 18770/18), um dos pedidos dos pais se baseou no artigo 5º, da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, ao argumento de que o impedimento à 

transferência de Alfie do hospital inglês onde se encontrava internado (Hospital Alder Hey) 

para o hospital italiano que continuaria o tratamento (Hospital Bambino Gesú) seria uma 

violação ao direito à liberdade e segurança, previsto na Convenção Europeia. Esse pedido foi 

rejeitado pelo Tribunal de Estrasburgo. 

A Corte Europeia de Direitos Humanos também recusou o pedido dos recorrentes de 

uma medida provisória, nos termos do artigo 39, das Regras da Corte (ECHR, Rules of 

Court), para suspender a retirada do tratamento de manutenção da vida.  

Desse modo, tanto o pedido de medida provisória (equivalente a uma tutela de 

urgência) e aplicação substantiva (pedido principal) foram denegados, por decisão final de 23 

de abril de 2018, não sendo aceitos os fundamentos apresentados com base no artigo 14 

(proibição de discriminação) e no artigo 8º (direito ao respeito pela vida privada e familiar), 

ambos da Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

Em ambos os casos, os pais tentaram apoio internacional, como o do Vaticano, na 

figura do Papa Francisco e de outros países (no caso de Charlie, especialmente os EUA e no 

de Alfie, a Itália), mas tais ajudas acabaram sendo incipientes para evitar o final lamentável, 

que foi o óbito das duas crianças. 

Aliás, as mortes dos dois menores, em meio ao impasse jurídico e bioético formado, 

encerraram as demandas existentes, mas não foram suficientes para deixar claro qual seria o 

melhor caminho a ser trilhado, considerando os conflitos de valores e de opiniões levantados, 

além da própria postura da justiça nacional inglesa e da Corte Europeia de Direitos Humanos. 

De antemão uma pergunta pode ser feita: embora Estrasburgo tenha respondido aos 

dois casos de forma semelhante, para privilegiar a opinião médica, corroborando as decisões 

judiciais inglesas, poderiam ter sido considerados outros fundamentos no sentido de acatar a 

vontade dos pais das crianças e de grande parte da opinião pública mundial, que entendia pelo 
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prolongamento da vida das crianças, na luta incessante pela vida e com base no direito de 

tentar? 

 Em outras palavras, estariam corretos os pais, no exercício de seu legítimo poder 

parental, ao desejarem que todos os recursos médicos, ainda que experimentais, fossem 

utilizados para manter os seus filhos vivos, na busca da cura, ou estariam certos os médicos 

em escolher a ortotanásia como solução mais digna, por entender que a morte das crianças 

deveria representar o fim de um sofrimento que estava sendo injustificadamente estendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O CAMINHAR FILOSÓFICO OCIDENTAL DA VONTADE HUMANA  NA 
ESCOLHA PELA MORTE DIGNA 
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3.1 ALGUNS DEBATES NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA, NO MEDIEVO E NO 
RENASCIMENTO 
 
 Discorrer sobre a inviolabilidade (ou não) e a qualidade de uma vida humana que a 

faça ser considerada digna, bem como sobre os limites da vontade para que se possa dispor 

dessa mesma vida, mesmo sob as lentes do século XXI, requer um trabalho mais cuidadoso, 

devido não só às evoluções sofridas pelos conceitos relacionados à temática, como também 

pela polifonia, em termos de opiniões e construções argumentativas, verificadas nesses 

debates, ao longo dos tempos. 

Esse quadro pode ser comprovado pela constatação de que conceitos como “vida”, 

“morte”, “autonomia” e “vontade” apresentaram mudanças no decurso dos diferentes 

momentos históricos e cenários culturais e entre os variados pensamentos filosóficos e 

científicos, tal como os divergentes aspectos de moralidade relacionados. 

Argumentar-se hoje, por exemplo, que uma vida mostra-se indigna, pelo sofrimento 

físico e psíquico elevado, causado por uma enfermidade incurável e irreversível, e daí cogitar-

se quanto à interrupção dessa vida, a partir da vontade manifestada por esse enfermo ou por 

quem lhe represente, mesmo nos países em que se admitam tais práticas, merece uma análise 

mais detida, por conta de todas as evoluções acima mencionadas. 

Aliás, no debate sobre a morte digna, parece-nos não poder ficar de fora, 

especialmente no contexto da Antiguidade Clássica, o posicionamento particular de alguns 

dos principais filósofos gregos acerca das formas interventivas de morte (com destaque para a 

eutanásia e o suicídio assistido), a gênese da acepção do que seja “pessoa”, além da dimensão 

do que hoje denominamos “autonomia da vontade”, expressão essa complexa e cuja 

construção no Ocidente demanda cuidados. 

Na Antiguidade grega, a palavra “autonomia” tinha o significado de “autogoverno”, 

aplicável às cidades-estado, surgidas por volta do século VIII a.C., ou seja, autonomia possuía 

uma acepção originariamente política (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2007, p. 208).  

 Contudo, a moral socrática, realizando uma espécie de “descoberta do conceito de 

liberdade”, centrada na ideia de alma, aproveita a concepção de “autonomia” política, para 

aplicá-la ao homem. Assim, “autodomínio” passa a representar o domínio de si mesmo nos 

estados de prazer, dor, cansaço, paixões e impulsos; “liberdade humana”, a submissão da 

animalidade do homem à sua razão; enquanto “autarquia” (como expressão da “autonomia” 

humana) é qualidade própria do homem sábio, virtuoso, daquele que mais se aproxima de 

Deus, bastando-lhe a razão para que viva feliz (REALE; ANTISERI, 2007, v.1, p. 96). 
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Na Grécia antiga, onde a eutanásia foi debatida por diversos filósofos, havia aqueles 

que se mostravam favoráveis à “boa morte”, como Platão, Sócrates e Epicuro. Todavia, 

existiam aqueles outros que rechaçavam a ideia de eutanásia e do suicídio assistido, dentre os 

quais estão Pitágoras e Hipócrates.  

Platão (427-347 a.C.), discípulo de Sócrates, ao escrever o célebre diálogo Fédon (a 

imortalidade da alma) demonstra a crença de que a felicidade só seria encontrada após a 

morte: 

Sim, confesso-o, Símias e Cebes: eu cometeria um grande erro não me irritando 
contra a morte, se não possuísse a convicção de que depois dela vou encontrar-me, 
primeiro, ao lado de outros Deuses, sábios e bons; e, segundo, junto a homens que já 
morreram e que valem mais do que os daqui. Mas, em realidade, ficai sabendo que, 
se não me esforço por justificar a esperança de dirigir-me para junto de homens que 
são bons, em troca hei de envidar todo o esforço possível para defender a esperança 
de ir encontrar, depois da morte, um lugar perto dos Deuses, que são amos em tudo 
excelentes, e, se há coisa a que eu me dedique com todas as minhas energias, será 
essa! Assim, por conseguinte, não tenho razões para estar irritado. Mas, ao contrário, 
tenho a firme convicção de que depois da morte há qualquer coisa qualquer coisa, de 
resto, que uma antiga tradição diz ser muito melhor para os bons do que para os 
maus (PLATÃO, 1991, p. 113). 

 
Ainda mais explícito na aceitação da eutanásia, Platão considerava razoável que a 

polis se livrasse dos anciãos, dos débeis e dos enfermos, disciplinando, nesse sentido, que 

função dos médicos deveria ser estritamente eutanásica. 

Em A República, assim Platão escreveu: 

Por conseqüência, estabelecerás em nossa cidade médicos e juízes tais como os 
descrevemos, para tratarem os cidadãos que são bem constituídos de corpo e alma; 
quanto aos outros, deixaremos morrer os que têm o corpo enfermiço; os que têm a 
alma perversa por natureza e incorrigível serão condenados à morte (PLATÃO, 
2002, p. 137). 

 

 Na visão platônica, expressa no Livro III, de A República, a arte médica não deveria 

ser usada como forma de prolongamento da vida, nos casos de enfermidades incuráveis, pois 

isso seria contrário à própria condição de finitude do homem, abrindo-se, assim, uma base 

argumentativa para o repúdio à distanásia e à obstinação terapêutica (SIQUEIRA-BATISTA; 

SHCRAMM, 2004b, p. 859-860). 

 Portanto, contextualizando para os dias atuais, pode-se dizer que o posicionamento de 

Platão seria no sentido de entender como razoável que a manifestação de vontade pela 

chamada morte digna deveria preponderar, nos casos em que a enfermidade fosse incurável, 

pautado na ideia de que a qualidade da vida teria que prevalecer sobre a sacralidade da 

mesma. 
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Dentre os gregos antigos que repudiavam a eutanásia, Hipócrates (460-377 a.C.) se 

notabilizou pela declaração conhecida como Juramento de Hipócrates (“... eu não darei 

qualquer droga fatal a uma pessoa, se me for solicitado, nem sugerirei o uso de qualquer 

uma deste tipo...”), a qual passou a ser um fundamento marcante contrário à eutanásia e ao 

suicídio assistido. 

Quanto a Aristóteles (384-322 a.C.), uma reflexão mais prudente, gera certa dúvida 

quanto a identificar seu posicionamento quanto à disponibilidade da vida humana, seja por 

meio de práticas próximas daquilo que se entende hoje como eutanásia, seja tomando por base 

outras condutas como a eliminação daqueles que seriam “indesejáveis” aos interesses da polis.  

 Inquestionável que Aristóteles, apesar de ter sido discípulo de Platão, contrapunha-se 

ao pensamento do mestre em vários aspectos. Uma forma de representar tais diferenças foi 

destacada pelo teólogo Francis Schaeffer, ao se referir a uma pintura de Rafael (1483-1520): 

 Schaeffer assim escreveu: 

Na sala do Vaticano em que se encontra esta obra famosa, Rafael pintou em uma das 
paredes um mural que representa a Igreja Católica Romana que contrabalança, na 
parede oposta, A Escola de Atenas, que tipifica o pensamento pagão clássico. Em A 
Escola de Atenas Rafael retrata a diferença entre o elemento aristotélico e o 
platônico. Os dois filósofos ocupam o centro do quadro, Aristóteles com as mãos 
voltadas para o chão, Platão a apontar para o alto (SCHAEFFER, 1974, p.7). 

 

 Aristóteles rejeita a teoria das ideias e o dualismo platônico, propõe uma concepção de 

real, a partir da chamada “substância individual”, composta de matéria e forma, valoriza o 

saber empírico e a ciência natural e desenvolve as questões metodológicas e uma lógica, 

influentes até o período moderno (MARCONDES, 2007, p. 82). 

 Da vasta construção filosófica de Aristóteles, algumas abordagens específicas 

mostram-se mais úteis à temática do presente trabalho, tal qual a felicidade como um bem 

supremo do homem e a concepção do homem como um “animal político”.  

 Da primeira premissa, extrai-se da obra de Aristóteles que o homem, enquanto ser 

racional, objetiva a realização de sua específica natureza, de modo que a sua felicidade se dá 

exatamente com essa realização. Essas reflexões sobre o agir humano mostram-se 

especialmente presentes em Ética a Nicômaco. 

 Da segunda perspectiva, vê-se a dimensão comunitarista da filosofia política de 

Aristóteles, tratada mais detidamente em sua obra A Política, devendo-se frisar, entretanto, 

que o homem “político” de sua época era aquele que gozava plenamente dos direitos políticos 

e que exercia alguma parcela de administração do polis, o que não incluía os colonos, 
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operários, camponeses e os escravos (REALE; ANTISERI, 2007, p. 218) e, acrescentem-se, 

as mulheres. 

 No enfoque da realização da felicidade humana, Aristóteles esclarece que todas as 

ações humanas buscam a realização de um bem específico, sendo que cada um deles se 

relaciona com um bem supremo, que é a felicidade. Sob essa ótica, caso a felicidade esteja 

ligada apenas a esses bens específicos, será precária e aleatória. 

 Em Aristóteles, somente a felicidade possui valor absoluto e incondicional, porque 

deve ser escolhida por ela própria, já que tem valor intrínseco, e nunca em função de outro 

fator. Enquanto isso, as virtudes, o conhecimento, o prazer e todas outras benesses são 

escolhidos por eles próprios, com vistas à felicidade, tendo então valor intrínseco, mas 

condicional. 

 Assim ensinou Aristóteles: 

Ora, esse é o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade. É ela procurada 
sempre por si mesma e nunca com vistas em outra coisa, ao passo que à honra, ao 
prazer, à razão e a todas as virtudes nós de fato escolhemos por si mesmos (pois, 
ainda que nada resultasse daí, continuaríamos a escolher cada um deles); mas 
também os escolhemos no interesse da felicidade, pensando que a posse deles nos 
tornará felizes. A felicidade, todavia, ninguém a escolhe tendo em vista algum 
destes, nem, em geral, qualquer coisa que não seja ela própria (ARISTÓTELES, 
1991b, p. 12) 

 

Nos debates acerca da morte digna, a vontade do próprio enfermo ou de quem lhe 

represente não costuma ser o único vetor a ser considerado, dividindo a cena com parâmetros 

como a sacralidade da vida, os valores comunitários e o valor intrínseco da vida humana. 

Mas a filosofia aristotélica também contempla o valor comunitário, ingrediente 

encontrado nas análises sobre o cabimento da eutanásia e de outras formas de morte com 

intervenção, especialmente nas hipóteses já mencionadas em que a mantença da vida tenha se 

afigurado penosa. Com freqüência, o valor comunitário é apresentado como um dos 

fundamentos de frenagem à possibilidade do exercício da autonomia da vontade por essa 

morte digna. 

Aristóteles aponta que na polis grega, a liberdade do cidadão deveria ser compatível 

com sua submissão à autoridade pública, uma vez que a cidadania não era definida como 

prerrogativa do indivíduo para reivindicar, defender ou postular os seus direitos subjetivos, 

isto é, não havia direitos individuais privados, mas sim o dever do cidadão em colaborar com 

a realização do bem comum da comunidade (RAMOS, 2014, p. 71). 

De fato, a filosofia aristotélica enfatiza que a felicidade está atrelada à convivência 

humana, como no Livro IX, da Ética a Nicômaco: 
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Além disso, pensa-se que o homem feliz deve ter uma vida aprazível. Ora, se ele 
vivesse como um solitário a existência lhe seria dura, pois não é fácil a quem está 
sozinho desenvolver uma atividade contínua; mas com outros e visando aos outros, 
isso é mais fácil. Em companhia de outras pessoas, por conseguinte, sua atividade 
será mais contínua e aprazível em si mesma, como deve ser para o homem 
sumamente feliz (ARISTÓTELES, 1991b, p. 211). 

 

A afirmação de que o homem tem a natureza de animal político (“cívico”, em algumas 

versões) está presente na obra do filósofo estagirita, como nos Livros I e III, de A Política, 

onde Aristóteles realça a necessidade da vida comunitária e enaltece a prioridade do Estado 

sobre o indivíduo. 

Destacam-se os seguintes trechos de Aristóteles: 

[...] É evidente que o homem é um animal mais político do que as abelhas ou 
qualquer outro ser gregário. A natureza, como se afirma frequentemente, não faz 
nada em vão, e o homem é o único animal que tem o dom da palavra [...] O Estado 
tem, por natureza, mais importância do que a família e o indivíduo, uma vez o 
conjunto é necessariamente mais importante do que as partes [...] A prova de que o 
Estado é uma criação da natureza e tem prioridade sobre o indivíduo é que o 
indivíduo, quando isolado, não é autor-suficiente; no entanto, ele o é como parte 
relacionada com o conjunto (ARISTÓTELES, 1991a, Livro I, p. 146-147). 

 

 [...] por natureza, o homem é um animal político. Os homens têm um desejo natural 
pela vida em sociedade, até mesmo quando não sentem necessidade de procurar 
ajuda. Todavia, o interesse comum os mantêm unidos, desde que o interesse de 
todos contribua para a vida virtuosa de cada um. A vida virtuosa é, na verdade, a 
principal finalidade do Estado, tanto corporativa quanto individualmente; mas os 
homens formam e continuar a manter esse tipo de associação por causa da vida em 
si mesma [...] (op. cit., Livro III, p. 222). 

 

 Como corolário dessa realidade comunitarista, a autonomia individual tende a ser 

restringida, tanto pelos valores, compromissos e crenças comuns do grupo social, quanto 

pelas normas impostas pelo Estado.  

Conforme Barroso (2016, p. 88), esse valor comunitário seria instrumentalizado por 

forças exógenas que atuariam sobre o indivíduo, mitigando-lhe a autonomia pessoal, visando 

três objetivos: a proteção dos direitos e da dignidade de terceiros; a proteção dos direitos e da 

dignidade do próprio indivíduo; e a proteção dos valores sociais compartilhados. 

Entretanto, o ideal comunitário não implica necessariamente a anulação das 

individualidades, eis que a identidade da polis permite e até mesmo exige indivíduos 

diferenciados, ou seja, diversidade, o que proporciona capacidades distintas para a execução 

das tarefas, mediante cooperação, condição indispensável para o cumprimento dos fins 

comunitários (RAMOS, 2014, p. 66-67). 

Portanto, a relação dicotômica entre o indivíduo (esfera privada) e o Estado e a 

sociedade (esfera pública), capaz de permitir a ponderação quanto à pretensa aplicação da 
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autonomia da vontade com fins à morte digna, não estava presente na polis grega, pois os 

interesses individuais deviam estar necessariamente alinhados com o bem comum, ditado pela 

cultura e pela norma legislada, não dando espaço às reivindicações pessoais, tal como hoje se 

concebe, para o eventual reconhecimento de novos direitos individuais. 

Também deve ser destacada uma remota, mas fundamental base filosófica aristotélica, 

para a compreensão da vontade humana, mais tarde complementada pelo pensamento cristão, 

por nomes como Agostinho, Boécio e Tomás de Aquino. 

A partir de Peri Hermenesias (ou, em latim, De Interpratione), de Aristóteles, muitos 

outros filósofos, dentre os quais Boécio, apresentam soluções para o reconhecimento do 

conceito e do papel do livre-arbítrio, diante do dogma cristão da onisciência divina. 

A filosofia aristotélica aponta que as escolhas humanas se dão sobre os meios e não 

quanto aos fins, o que torna o homem responsável, mas não necessariamente bom ou mau. 

Essas últimas qualidades dependem dos fins e estes não seriam objeto de escolha e sim de 

volição. O homem, para ser bom, deve querer o bem verdadeiro, e não o aparente. E, somente 

o homem virtuoso (homem bom) sabe reconhecer o verdadeiro bem (REALE; ANTISERI, 

2007, p. 221). 

Aristóteles, assim como outros filósofos da Antiguidade grega, não conseguiu resolver 

tal aporia, que seria enxergar uma definição para aquilo que, mais tarde, seria entendido como 

o “livre-arbítrio”. Porém, graças a essas bases aristotélicas, o pensamento cristão ocidental 

veio a descobrir os conceitos de vontade e de livre-arbítrio. 

Em que pese haver bases filosóficas em Aristóteles para o combate à decisão 

individual pelo morrer, especialmente quando essa vontade fosse confrontada com os 

interesses da polis, de modo a se entender que Aristóteles fosse contrário, por exemplo, ao 

suicídio e a comportamentos individuais correlatos, como a busca pela boa morte, também se 

observam, na obra do estagirita, recomendações pela terminação da vida, quando esta fosse 

um peso para a sociedade. 

  Pessini e Barchifontaine corroboram que Aristóteles era favorável à eutanásia: 

A eutanásia existe na Grécia e em Roma. Platão e Aristóteles admitem a prática da 
eutanásia ou o abandono a sua sorte dos recém-nascidos com anomalias ou más-
formações, sancionando a prática existente em Esparta de jogar tais crianças nas 
rochas. Em muitas culturas, a prática da eutanásia tem uma forte vigência (PESSINI; 
BARCHIFONTAINE, 2014, p. 404). 

 

O próprio Aristóteles expressou sua recomendação quanto ao abandono de recém-

nascidos deficientes físicos à própria sorte: 
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Sobre o destino das crianças recém-nascidas, deve haver uma lei que decida os que 
serão expostos e os que serão criados. Não seja permitido criar nenhuma que nasça 
mutilada, isto é, sem algum de seus membros; determine-se, pelo menos, para evitar 
a sobrecarga do número excessivo, se não for permitido pelas leis do país abandoná-
los, até que número de filhos se pode ter e se faça abortarem as mães antes que seu 
fruto tenha sentimento e vida, pois é nisto que se distingue a supressão perdoável da 
que é atroz (ARISTÓTELES, 1991a, p. 52). 

 

  Todavia, há que se ressaltar que as orientações de Aristóteles, quanto à questão do 

abandono (e da consequente morte) dos recém-nascidos com deformidades físicas, 

assemelham-se mais à difusão da eugenia, do que propriamente o seu aval em prol da 

liberdade de escolha pela boa morte, marca conceitual da eutanásia. 

  Nessa investigação filosófica acerca da construção de uma ideia de autonomia da 

vontade humana, para deliberar sobre o término da própria existência, ainda que por conta de 

severo sofrimento gerado por uma enfermidade, um dos esforços é exatamente confrontar esse 

desejo humano com a vontade divina. 

Há que se buscar entender o quanto o homem, enquanto criatura, finita e imperfeita, 

teria liberdade e legitimidade para manifestar a sua vontade, de modo a decidir sobre o 

término da própria vida e providenciar que se executem medidas efetivas para tanto, numa 

ponderação com os desígnios e a vontade do Criador. Para tanto, Agostinho, Boécio e Tomás 

de Aquino desempenharam importantes reflexões filosóficas, mescladas com o saber 

teológico. 

Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, africano, nascido em 354, numa região que 

hoje pertence à Argélia, um dos mais importantes filósofos e teólogos do Cristianismo, 

produziu relevantes obras durante a chamada Era Patrística, como A Cidade de Deus, 

Confissões, Sobre a Trindade e Sobre a Livre Escolha da Vontade (ou O Livre Arbítrio).  

O bispo hiponense foi fortemente influenciado pelo estoicismo, platonismo, assim 

como pelo pensamento neoplatônico, particularmente de Plotino e de Porfírio, além dos textos 

bíblicos, mais especialmente as Cartas do Apóstolo Paulo (REALE, ANTISERI, 2005, v.2, p. 

81). 

Da mesma forma, a obra e o pensamento de Agostinho inspiraram tantos outros 

filósofos e teólogos, dos quais podem ser citados Boécio, Tomás de Aquino, Schopenhauer, 

Kierkegaard e Nietzsche. 

No que tange mais propriamente à temática deste trabalho, além do expresso 

posicionamento contrário ao matar e ao morrer, ainda que a pessoa estivesse mergulhada em 

sofrimentos, à luz dos princípios cristãos que seguia, Agostinho também contribui para as 
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reflexões acerca do exercício da vontade humana, por meio de sua obra O Livre Arbítrio, que 

se torna um tema central de sua ética, de perfil cristão. 

Agostinho assim sentencia: 

Realmente, se alguém me dissesse: "Gostaria mais de não existir do que de ser 
infeliz na vida", responder-lhe-ia: Mentes! Pois neste mesmo momento és infeliz e, 
entretanto não queres morrer, senão em vista de existires. Assim, sem quereres ser 
infeliz, queres apesar disso viver. Dá, portanto, graças a Deus de que existes, 
conforme o teu querer, a fim de seres libertado daquilo que és contra a tua vontade. 
Pois existes voluntariamente, e és infeliz contra tua própria vontade. Ora, se és 
ingrato pelo que és voluntariamente, com razão, serás forçado a ser o que não 
queres, isto é, infeliz. Pois bem, eu louvo a bondade do Criador de que, mesmo 
ingrato, tu possuis o que queres; e louvo a justiça do divino Ordenador, pelo fato de 
que possuis os dissabores, mesmo sem o quereres, devido à tua ingratidão 
(AGOSTINHO, 1995, p. 169-170). 

 

Em Agostinho, o tema “vontade” toma uma proporção de destaque, com a 

compreensão da dimensão do termo voluntas, sob a ótica bíblica e fora dos esquemas 

intelectualizados da filosofia grega, a ponto de explicar em termos mais precisos os conflitos 

da vontade humana (REALE; ANTISERI, 2005, v.2, p. 98). 

Num viés teológico e devocional, Agostinho explica que o homem não pode ser 

autônomo (“autárquico”) em sua vida moral, se não pela ajuda divina, por conta da entrada do 

pecado na humanidade (a Queda, retratada biblicamente, no livro de Gênesis). 

O pecado original (da soberba) tende a proporcionar o desvio da vontade, de modo que 

sem a graça divina, o homem está suscetível de manifestar uma vontade má e incompleta, pois 

o arbítrio da vontade é verdadeiramente livre, em sentido pleno, quando não se volta à prática 

do mal. 

Agostinho entende que a liberdade é própria da vontade, e não da razão, tal qual 

defendiam os gregos. A esse respeito, Reale e Antiseri ensinam: 

A razão pode conhecer o bem e a vontade pode rejeitá-lo, porque, embora 
pertencendo ao espírito humano, a vontade é uma faculdade diferente da razão, 
tendo una autonomia própria em relação à razão, embora seja a ela ligada. A razão 
conhece e a vontade escolhe, podendo escolher até o irracional, ou seja, aquilo que 
não esta em conformidade com a reta razão. E desse modo se explica a possibilidade 
da aversio a Deo e da conuersio ad creaturam (op. cit., p. 98). 

 

Portanto, em Agostinho, há de se ter cuidado quanto ao exercício da vontade, pois nela 

há a liberdade para o homem fazer o bem ou o mal, ou seja, é responsável pelos seus próprios 

atos. Contudo, Agostinho entende que a vontade verdadeiramente livre é a que escolhe o bem 

superior, em vez do inferior. 



101 

 

 

 

Numa perspectiva voluntarista, Agostinho ensina que a liberdade seria exatamente 

esse poder de usar o livre-arbítrio para fazer o bem, assim como o poder de não fazer o mal. 

Já o uso do livre-arbítrio para fazer o mal não seria a verdadeira liberdade. 

A partir dessa ótica do bom e do mau exercício do livre-arbítrio, Agostinho deixa, 

especialmente em A Cidade de Deus e em O Livre Arbítrio, seu posicionamento de repúdio à 

terminação voluntária da vida, ainda que em situações de extremo sofrimento. 

No capítulo XX, de A Cidade de Deus, Agostinho afirma que não há autoridade que 

permita aos cristãos, seja por que razão for, para voluntariamente acabarem com a própria 

vida. 

Assim escreveu o Bispo de Hipona: 

Não é sem razão que é possível encontrar nos santos livros canônicos qualquer passo 
em que se preceitue ou se permita darmo-nos a morte, quer para evitarmos algum 
mal, quer mesmo para conseguirmos a imortalidade. Pelo contrário, devemos 
considerar-nos disso proibidos por este preceito da lei: não matarás, sobretudo por 
se não ter acrescentado «o teu próximo», tal como o que se diz ao proibir-se o falso 
testemunho: Não darás falso testemunho contra o teu próximo (AGOSTINHO, 
1996, p. 157). 

 

Menciona também que a morte voluntária jamais pode constituir uma prova de 

fortaleza de ânimo: “Muito mais esforçado se deve considerar o ânimo que é mais capaz de 

suportar uma vida penosa do que fugir dela e que à luz de uma consciência pura, despreza o 

juízo humano, sobretudo o vulgar, a maior parte das vezes envolvido nas trevas do erro.” (op. 

cit., p. 163). 

Agostinho ainda aconselha: 

O que dizemos, o que consideramos seguro, o que de todas as formas pretendemos 
provar é isto: 
- ninguém tem o direito de causar a própria morte por sua iniciativa sob o pretexto 
de se livrar de calamidades, porque cairia nas perpétuas; 
-  ninguém tem esse direito em relação aos pecados alheios, porque começaria por 
ter um próprio e gravíssimo pecado quem ainda estava limpo de toda a mácula 
estranha; 
-  ninguém tem esse direito em relação aos seus pecados passados: precisamente por 
causa deles é que lhe é mais necessária a vida presente para poder repará-los com a 
sua penitência; 
-  ninguém o tem sob pretexto de desejar a vida melhor que o espera após a morte: 
esta vida não acolhe no seu seio os réus da sua própria morte (op. cit., p. 172). 

 

Em O Livre Arbítrio, o bispo africano também repudia a busca da morte: 

Logo, não te entristeças, mas ao contrário te alegres e muito, pelo fato de que 
prefiras existir, mesmo infeliz, deixar de ser infeliz, por não mais existires. Com 
efeito, se a partir desse "querer-ser" inicial cresces, mais e mais, no amor ao ser, 
elevarás o templo de tua alma em direção ao Ser supremo. Assim, tu te preservarás 
de toda queda, pela qual passam à não existência os seres inferiores, os quais 
existem apenas para voltar ao nada, levando em sua ruína as forças e o ser de quem 
ama tais coisas. 
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Quanto àquele que prefere não ser para escapar da miséria, como isso não pode se 
dar, ele não tem outra alternativa do que suportar de ser infeliz. Pelo contrário, 
aquele que possui maior amor à existência do que aversão a viver infeliz, que 
aumente esse amor à existência e assim se afastará daquilo a que tem tanta aversão. 
Pois logo que conseguir possuir perfeitamente aquela existência que convém à sua 
condição, não será mais infeliz (AGOSTINHO, 1995, p. 173). 

 

Já Anício Mânlio Torquato Severino Boécio, ou simplesmente Boécio, foi um filósofo, 

poeta, estadista e teólogo romano, que viveu, provavelmente, entre 480 e 524, conhecido 

como o “último romano e o primeiro dos escolásticos”, e cuja missão seria tornar a cultura 

grega conhecida pelos latinos, por meio de um inúmeras traduções e comentários, dentre as 

quais as obras de Lógica de Aristóteles (REALE; ANTISERI, 2005, v.2, p. 129). 

Boécio carrega a fama de ter feito a transição da filosofia greco-romana para a 

medieval, recebendo o prestígio de ter estabelecido as linhas essenciais que a cultura medieval 

seguiria mais adiante.  

Hogemann destaca uma das influências da obra de Boécio sobre Tomás de Aquino, 

que viveu cerca de sete séculos depois, quanto à distinção entre gênero e espécie, além de 

firmar o conceito de pessoa. 

A esse respeito, Hogemann assinala: 

Por isso a pessoa é a substância individual (para indicar o singular do gênero 
substância) de natureza racional (para significar a excelência especial de substância 
individual racional). Ser pessoa é, pois, uma qualidade especial que cabe aos 
indivíduos racionais, senhores de seus atos. Ser pessoa é a perfeição natural mais 
alta existente nos racionais. Ora, toda perfeição existente nas criaturas deve atribuir-
se analogicamente também a Deus. É conveniente, pois, que o nome pessoa seja 
aplicado a Deus, porém de modo mais excelente do que aos anjos e aos homens 
(HOGEMANN, 2013, p. 110). 

 

Portanto, o pensamento de Boécio de que “pessoa é uma substância individual de 

natureza racional”, mais tarde retomada por Tomás de Aquino, acabou por fortalecer, na 

esteira do Cristianismo, a noção de dignidade como característica da própria essência humana. 

Esta definição de pessoa como sendo um corpo individual de natureza racional 

(rationalis naturae individua substantia) integra ao conceito a racionalidade, ou seja, a 

consciência e a capacidade do pensamento comunicativo. 

A obra mais famosa de Boécio, A Consolação da Filosofia, paradigma para o 

pensamento e a espiritualidade medieval, foi escrita durante a sua prisão60, desenvolvendo-se 

em versos e prosa, numa espécie de “diálogo” entre Boécio e a Filosofia. 

                                                           
60 Boécio foi nomeado cônsul romano em 510. Exerceu algumas funções políticas. Foi acusado injustamente, 
preso, julgado sem direito à defesa e condenado à morte, sob acusações de ter impedido o trabalho dos delatores 
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No legado boeciano, não se vêem específicas alusões à eutanásia ou a conceitos que 

remetam imediatamente à pretensão da morte digna. No entanto, há reflexões acerca da 

questão do conhecimento humano, da providência divina, da natureza de Deus, assim como 

do livre-arbítrio, especialmente no Livro V, de A Consolação da Filosofia. 

Boécio, no Livro IV, da referida obra, reconhece a dificuldade em conciliar o princípio 

da providência divina, que governa o mundo, com a liberdade do homem, ali tratada como 

livre-arbítrio: 

Com efeito, ao abordar essa questão, habitualmente caímos em outras mais 
complicadas, que são as da indivisibilidade da Providência, do curso do Destino, dos 
acontecimentos imprevisíveis, do conhecimento e da predestinação divinas e do 
livre-arbítrio, questões essas cuja dificuldade bem podes avaliar (BOÉCIO, 2016, p. 
101). 

 

Para essa difícil conciliação, o filósofo romano, no Livro V, de A Consolação da 

Filosofia, aponta a conclusão de que mesmo os fatos futuros estão presentes em Deus, assim 

como estão sob a contingência de Deus aqueles acontecimentos que dependam do livre-

arbítrio humano. 

Reconhecendo a eternidade de Deus, Boécio entende que aquilo que é o futuro para o 

homem, em Deus é tempo presente, não havendo o que se preocupar em termos de 

“previsão”, já que a “provisão” (providência divina) se faz sobre todos. 

Ainda sobre o livre-arbítrio do homem, nas suas escolhas entre o bem o mal no 

mundo, Boécio deixa claro que o ser humano é livre para se aproximar ou se afastar de Deus, 

conquanto sabendo da responsabilidade por suas opções, pois se aproximar de Deus significa 

a busca do seu lugar natural para ser mais livre e compartilhar mais do supremo bem e da 

felicidade. Ao passo que se optar pelo afastamento de Deus e aproximar-se do mal lhe renderá 

a ruína. 

Portanto, Boécio, ao ensinar sobre o livre-arbítrio do homem, também introduz noções 

de responsabilidade humana pelas escolhas que são feitas entre o bom e o mau, o que parece 

ser salutar para o amadurecimento das decisões individuais e sociais, inclusive para escolhas 

difíceis, como aquelas atuais, no campo da Bioética e do Biodireito, a exemplo da decisão por 

morrer dignamente. 

Boécio assim explicou: 

“Agora concordo e vejo que tudo se passa como dizes”, disse eu. “Mas, nesse 
encadeamento de causas solidárias umas às outras, resta-nos ainda um pouco de 
livre arbítrio ou o encadeamento do destino abrange também os movimentos da alma 

                                                                                                                                                                                     
em relação ao Senado e de ter traído o rei Teodorico, em benefício do Imperador Justino I. Após um longo 
sofrimento de cárcere e torturas, Boécio foi executado em 524 (REALE; ANTISERI, 2005, v.2, p. 129-130). 
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humana?” “Sim”, respondeu ela, “o livre-arbítrio existe, e nenhum ser dotado de 
razão poderia existir se não possuísse a liberdade e a faculdade de julgar. Com 
efeito, todo ser naturalmente capaz de usar a razão possui a faculdade do juízo, que 
lhe permite distinguir cada coisa [...] 
Quanto às almas humanas, são necessariamente mais livres quando se mantêm na 
contemplação da inteligência divina, e menos livres quando descem para juntar-se às 
coisas corporais, e menos livres ainda quando se ligam à carne [...] (op. cit., p. 112). 

 

Não obstante a contribuição das reflexões de Boécio sobre o livre-arbítrio, a 

responsabilidade humana pelas escolhas feitas entre o bem e do mal e sobre a onisciência e a 

providência divinas, aproveitáveis para um estudo mais amplo sobre os limites da autonomia 

da vontade do homem, parece claro, pelo conjunto da obra boeciana, a sua direção pela 

prevalência da concepção da sacralidade da vida, o que afastaria a legitimidade de uma 

escolha pela morte digna. 

Pegoraro (2010, p. 87-90) menciona que o conceito de pessoa apresentado por Boécio, 

que se traduz por um corpo animado pela alma racional (espírito), que transcende o 

determinismo biológico, encaixa-se numa concepção bioética confessional clássica, também 

chamada personalista cristão. 

Nessa concepção, a vida física é o primeiro valor fundamental da pessoa e a liberdade 

deve defender, primeiramente, a vida própria e dos outros. Assim, qualquer modalidade de 

eutanásia é tida como inaceitável, pois a vida é um dom divino recebido pelo homem. 

Todavia, se não ratificando essa perseverança pelo viver, mesmo diante de um 

sofrimento exaustivo, ao menos para ilustrar o comentário com fatos da vida do próprio 

Boécio, em A Consolação da Filosofia, escrito quando ele estava na prisão, traz um trecho, 

logo no Livro I, sobre o desejo de morrer, que posteriormente se cumpre com a sua execução. 

Assim escreveu Boécio, em versos: 

Eu, que outrora compunha poemas plenos de alegria, 
Ai, sou agora forçado a usar de tristes metros! 
[...] 
A morte do homem é feliz quando, sem atacar os doces anos, 
Nos acolhe no momento propício, e atende ao chamado dos doentes 
Mas ah!, como ela sabe se fazer surda aos miseráveis, 
E, cruel, ignorar os olhos em prantos! 
[...] 
Eu imploro, e a morte se nega a vir a mim. (BOÉCIO, 2016, p. 31). 

 

Portanto, Boécio mantém certa relação com o pensamento de Agostinho, ao associar a 

liberdade do ser humano ao bom uso do livre-arbítrio. Apesar de a providência divina tudo 

prever, não interfere no livre-arbítrio da razão humana, na visão boeciana.  
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Dessa forma, o homem pode tornar-se livre ao optar pelo bem, através do bom uso de 

livre-arbítrio, conformando-se à inteligência divina e, ao mesmo tempo, desprendendo-se do 

jugo do destino (ROSA, 2017). 

Passando a Tomás de Aquino (1225-1274), pode-se dizer que o Doutor Angélico 

construiu o maior sistema teológico-filosófico do Medievo, com mais de sessenta títulos, 

sendo que o fio-condutor do Aquinate61 é a busca constante de associar a revelação bíblica às 

investigações dos filósofos gregos da Antiguidade. 

Assim, Aquino, ao “cristianizar” a filosofia aristotélica, intenciona distinguir a fé da 

razão, mas ensinando que esta vem de Deus. Menos conservador que Agostinho, Aquino 

defende que a razão é subordinada à fé, mas sustenta a autonomia da razão na busca de 

respostas pelo homem. 

Esse pensamento rende, inclusive, algumas críticas da parte de teólogos mais 

ortodoxos, que “acusam” Tomás de Aquino por essa “autonomia”, que teria aberto caminho a 

um humanismo, pelo qual a natureza (humana) estaria a devorar a graça (divina). 

Nas palavras de Schaeffer, filósofo e teólogo cristão: 

Na concepção tomista a vontade humana estava caída, mas não o intelecto. Dessa 
noção incompleta do conceito bíblico da Queda, defluiram todas as dificuldades 
subseqüentes. O intelecto humano se tornou autônomo. Em um aspecto era o homem 
agora independente, autônomo. 
Esta esfera do autônomo em Tomás de Aquino assume várias formas. Um dos 
resultados, por exemplo, foi o desenvolvimento da teologia natural. Nesta 
perspectiva, a teologia natural é uma teologia que se poderia formular 
independentemente das Escrituras. Embora fosse um estudo autônomo, ele esperava 
que resultasse numa unidade e dizia existir uma correlação inegável entre a teologia 
natural e a Bíblia. O ponto importante, porém, no que se seguiu foi que uma [área 
completamente autônoma assim se estabelecia. 
Com base neste princípio de autonomia, também a filosofia se tornou livre e se 
separou da revelação. Portanto, a filosofia começou a criar asas, por assim dizer, 
voando por onde quer que lhe aprazia, deixando à margem as Escrituras. Não quer 
isto dizer que essa tendência não se manifestara em tempos anteriores, apenas que de 
agora em diante se patenteia de maneira mais completa (SCHAEFFER, 1974, p. 5). 

 

O pensamento tomista, baseado em ideias aristotélicas, fornece elementos importantes 

para que a fé cristã medieval seja adaptada à mentalidade racionalista que se instalaria nos 

séculos seguintes, como fio-condutor da civilização ocidental. A obra de Aquino faz 

convergir à filosofia de Aristóteles, os alicerces do pensar patrístico, cujo ápice se deu com 

Agostinho, além dos fundamentos da ética escolástica. 

                                                           
61 Aquinate é a expressão usada para designar o conjunto da obra de (Santo) Tomás de Aquino, que inclui títulos 
como Comentários sobre as sentenças, Ente e a essência, Súmula contra os gentios, Questões sobre a alma, 
Questões diversas e Suma Teológica (para muitos, a principal obra de Aquino), dentre outras. 
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Incontestável o posicionamento de Tomás de Aquino quanto ao primado do “não 

matarás”, repetido em diversos trechos da sua Suma Teológica, reproduzindo assim o 

mandamento da Bíblia62, livro sagrado do Cristianismo. 

Especialmente a Questão 64, da segunda parte da parte dois, da Suma, traz disposições 

expressas de repúdio não só ao homicídio quanto ao suicídio, as quais evidenciam que a 

eutanásia e outras formas de morte interventiva não teriam respaldo na filosofia tomista, 

indicativos de que a vontade humana não estaria legitimada para tais condutas. 

Matar-se a si mesmo é absolutamente ilícito, por tríplice razão. 
Primeiro, porque naturalmente todas as coisas a si mesmas se amam; por isso é que 
todas naturalmente conservam o próprio ser e resistem, o mais que podem, ao que 
procura destruí-las. Portanto, quem se mata a si mesmo vai contra a inclinação 
natural e contra a caridade que todos a si mesmos se devem. 
Logo, matar-se a si mesmo é sempre pecado mortal, por ser um ato contrário tanto à 
lei natural como à caridade. 
Segundo, porque qualquer parte, pelo que é, pertence ao todo. Ora, cada homem é 
parte da comunidade e, portanto, o que é da comunidade o é. Logo, matando-se um a 
si mesmo, comete uma injustiça contra a comunidade, como está claro no Filósofo. 
Terceiro, porque a vida é um dom divino feito ao homem e dependente do poder de 
Deus, que mata e faz viver. Logo, quem se priva a si mesmo, da vida, peca contra 
Deus; assim como quem mata um escravo alheio peca contra o dono do mesmo; e 
como também peca quem usurpa um juízo sobre uma coisa que lhe não foi confiada. 
Pois, só a Deus pertence julgar da morte e da vida, conforme aquilo da Escritura: Eu 
matarei e eu farei viver (TOMÁS DE AQUINO, 2019, p. 2149). 

 

Além do fundamento bíblico, nota-se que Aquino aponta o valor comunitário como 

um dos argumentos contrários à morte do indivíduo, que “pertence ao todo”, remetendo-se a 

Aristóteles, o “Filósofo”, tal como a ele se refere em sua obra. 

Portanto, o suicídio é desautorizado pela ética tomista (o que abrangeria a categoria do 

suicídio assistido), conduta almejada por muitos enfermos que não possuem condições de 

promover diretamente a própria morte, devido a deficiências proporcionadas pela enfermidade 

instalada. 

Aquino discorre sobre a vontade humana na Questão 82 e sobre o livre-arbítrio da 

Questão 83, ambas na Prima Pars, da Suma, desenvolvendo assim uma ética que busca 

explicar a possibilidade de se considerar livre uma consciência, ainda que esta se submeta às 

leis, bem como fazer entender como conciliáveis a liberdade individual com a existência de 

Deus como fonte da moral. 

Em Aquino, a consciência deve ser livre para se submeter (ou não) às leis, já que o 

ordenamento finalista do universo não elimina, nem diminui a liberdade do homem, aqui 

entendida como livre-arbítrio. 

                                                           
62 O mandamento bíblico “Não matarás” encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13 (BÍBLIA, 
1999, p. 103). 
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Entretanto, pela ética tomista, o erro não consiste em contrariar as leis, e sim a 

consciência, que vem a ser a prova do relacionamento de homem com Deus. Para Aquino, a 

razão leva à consciência e a vontade deve estar submissa a esta. 

Como afirma Savian Filho: 

No seu dizer [Tomás de Aquino], razão e vontade enovelam-se na produção da 
prática ética, mas a razão tem certa prerrogativa sobre a vontade, porque, em síntese, 
ninguém pode desejar aquilo que não conhece. Dessa perspectiva, a razão apresenta 
uma meta à vontade, e essa, com a razão, faz exercitar-se a consciência, na 
ponderação das circunstâncias particulares da ação, produzindo a escolha (SAVIAN 
FILHO, 2008, p. 180-181). 

 

Tomás de Aquino desenvolveu uma ética da consciência, pela qual razão e vontade se 

entrelaçam na estruturação do ato humano livre, porém com a razão devendo exercer certa 

prerrogativa sobre a vontade, razão essa que exercita a consciência, e nesta última habita a 

liberdade do homem. 

Não obstante Aquino ter edificado uma ética fundamentada na liberdade, evidenciou 

que o ápice dessa liberdade humana estaria na experiência da percepção da presença do ser 

divino, ou seja, a liberdade é um dom de amor do Criador e encontra finalidade somente no 

retorno do homem ao seu princípio último, que é Deus, através do amor. 

Acerca de tais perspectivas do pensamento tomista, Alves arremata: 

 
Sendo assim, podemos concluir dizendo que a liberdade é a forma última do ato de 
ser próprio do homem, que informa todas as suas ações, ou seja, tudo aquilo que é 
realizado por ele, contando com a participação dos seus princípios intelectuais e 
volitivos. A liberdade radical está fundada no mesmo actus essendi63 da alma 
humana e se manifesta nos atos humanos realizados com suas faculdades superiores: 
a inteligência e a vontade. Tal liberdade é participada, limitada e se dirige a um fim: 
a autodoação de si mesmo, à imitação da liberalidade divina (ALVES, 2011, p. 17). 
 

Portanto, em Aquino, vê-se a liberdade do homem, inclusive para efetuar suas 

escolhas, conquanto a se considerar que essa “autonomia” não deva se limitar à escolha dos 

meios, mas principalmente buscar um fim autêntico, que é a vontade divina. 

Na exposição das concepções filosóficas acerca da vontade humana pela morte digna, 

mostra-se importante a abordagem de ambientes históricos nos quais tenha ganhado maior 

projeção a dicotomia entre os pensamentos teocêntrico e antropocêntrico, a fim de se melhor 

verificar as dimensões dos contornos da liberdade e da autonomia humanas em comparação 

com princípios e valores religiosos. 

Um desses momentos históricos marcantes, no Ocidente, foi o Renascimento (também 

denominado Renascença ou Renascentismo), movimento filosófico, artístico, literário, 

                                                           
63 Expressão latina, que significa “ato de ser”. 
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cultural e científico, surgido na Itália, mas que se expandiu para outras regiões da Europa, 

entre os meados do século XIV e fins do século XVI, e que repercutiu inclusive na política, na 

economia e na religiosidade, dentre outras áreas civilizatórias. 

A Renascença acarretou consideráveis transformações, como por exemplo, a 

mitigação da visão teocêntrica, que conferia supremacia às representações do sagrado no 

tocante às reflexões, decisões e práticas adotadas socialmente, pari passu com a intensificação 

do pensamento humanista, normalmente associado ao antropocentrismo, outorgando ao 

homem o senhorio de sua existência. 

Como principais características do Renascimento, vêem-se, portanto, o 

antropocentrismo, o racionalismo, a valorização da Antiguidade Clássica, o universalismo, o 

cientificismo e o individualismo, representando, ainda, um distanciamento dos princípios e 

valores da religiosidade judaico-cristã. 

A filosofia humanista renascentista, calcada no intelectualismo e na racionalidade, 

propunha um resgate das contribuições dos antigos filósofos gregos, ao mesmo tempo em que 

procurava rechaçar os ideais do Cristianismo, predominantes durante o Medievo. 

Aliás, há discussão se o Renascimento teria se constituído como uma ruptura radical 

com a Era Medieval, ou se teria havido uma continuidade entre a Idade Média e a 

Renascença, apontando para a Modernidade.  

Nesse aspecto, Abbagnano assim explica: 

 
Assim, o Renascimento foi forçado a ressaltar as diferenças que o distinguiam do 
período medieval, em sua tentativa de vincular-se ao período clássico e de haurir 
diretamente dele a inspiração para suas atividades. Por outro lado, porém, não faltam 
elementos de continuidade entre a Idade Média e o Renascimento, e muitos dos 
problemas preferidos por humanistas e filósofos do Renascimento eram os mesmos 
já discutidos pela Idade Média, com as mesmas soluções. Isso explica por que a 
interpretação do Renascimento sempre oscilou entre dois extremos: de um lado, a 
oposição radical entre ele e a Idade Medica; de outro, a continuidade intrínseca entre 
os dois (ABBAGNANO, 2015, p. 1006). 

 

A filosofia renascentista desenvolveu o espírito crítico do ser humano e a estrutura de 

pensamento que colocava a razão em relevo sobre a fé, além de valorizar a mentalidade 

empírica, por defender o primado de que tudo que existe pode ser explicado. 

Durante a Renascença, ergueram-se filósofos famosos, como Francisco Petrarca, 

Desidério Erasmo, Nicolau Maquiavel, Nicolau Copérnico, Galileo Galilei, dentre outros, 

embora o foco dessa pesquisa, nesse particular, esteja em Thomas More64 e em Francis Bacon. 

                                                           
64

 Alguns preferem a empregar a forma “Thomas Morus” para o nome desse pensador. Darei preferência  à 
grafia “Thomas More”, salvo em citações diretas, onde a forma “Morus” tenha sido a opção do autor citado. 
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Relacionando literatura e política, através das chamadas “utopias”, More e Bacon, 

inspirados na filosofia grega, especialmente platônica, expressaram a realidade em que 

viveram, por meio de uma descrição imaginária, porém crítica, tocando na temática da 

terminalidade da vida humana. 

Apesar de variados desdobramentos filosóficos e políticos que o termo “utopia” foi 

ganhando ao longo dos séculos, o vocábulo serviu como título para uma obra de Thomas 

More, datada de 1516, sendo que, depois disso, a palavra passou a designar produções 

análogas, inclusive anteriores, como a República, de Platão, assim como qualquer ideal 

político, social ou religioso de realização difícil ou impossível (ABBAGNANO, 2015, p. 

1173).  

Conforme afirma Reale e Antiseri (2005, v. 3, p. 97), o título da obra de More 

(Utopia), passa a denominar um gênero literário bem antigo, muito usado antes e depois de 

More, para exprimir uma dimensão do espírito humano, mais ou menos representativo do 

imaginário daquilo que não existe, apresentando aquilo que deveria ser ou como o homem 

gostaria que a realidade fosse. 

Na concepção de se referir a obras do mesmo gênero, além de Utopia, do próprio 

More, incluem-se as “utopias” Mondo Sávio e Pazzo (1552), de Anton Francesco Doni; A 

Cidade do Sol (1602), de Tommaso Campanella; e Nova Atlântida (1627), de Francis Bacon. 

Comentando tal ambiente renascentista, cenário de revolução na ciência e das utopias, 

Braga escreve: 

Após a obra de Morus, que tinha por referência principalmente a República de 
Platão, o gênero utópico se popularizou por toda a Europa ao longo dos séculos 
seguintes. É possível perceber, nessas utopias, um claro aumento da preocupação 
dos autores com a filosofia natural e com o progresso da ciência. Esse processo 
culmina na Nova Atlântida (1627), de Francis Bacon, passando pela utopia de Anton 
Francesco Doni, Mondo Sávio e Pazzo (1552), e pela utopia milenarista de 
Tommaso Campanella, A cidade do sol (1602) (BRAGA, 2016, p. 1). 

 

Thomas More (1478-1535), ensaísta e estadista inglês, tentava defender a 

racionalidade e a franqueza de uma nova forma de humanismo, pretensamente não distorcida, 

que não deixasse de lado a dimensão eterna. Influenciado por obras de Platão, como 

República e Leis, assim como por ideias do epicurismo cristão, de Erasmo de Roterdã, More 

propunha, no campo da ética, que o supremo bem fosse o prazer, individualmente orientado, 

embora compartilhado por toda a comunidade dos homens (CHAMPLIN, v. 4, 2008, p. 359). 

A obra mais famosa de More foi Utopia (1516), que por meio de uma linguagem 

alegórica, refere-se a um reino imaginário, estabelecido em uma ilha, provável proposta 

idealizada de Estado, contendo ainda tons de sátira à Europa do século XVI. 
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Utopia, do ponto de vista político e social, representa uma análise das particularidades 

do feudalismo em decadência, uma crítica ao regime burguês, a ideia de um Estado guiado 

pelo direito natural, baseado na igualdade entre todos os cidadãos, assim como uma sociedade 

sem propriedade privada, com absoluta comunidade de bens e de terras e sem trabalho 

assalariado (SABEDORIA POLÍTICA, 2015). 

No tocante propriamente à temática da morte digna, More, em sua Utopia, não chega a 

indicar a imposição da morte ao doente incurável, todavia recomenda a terminação da vida 

nesses episódios de intenso e irremediável sofrimento, desde que houvesse o consentimento 

do doente, quando a morte seria propiciada pela privação de alimentos ou pela ingestão de 

veneno. 

More assim escreveu a respeito, em sua Utopia: 

Os que se deixam persuadir põem fim aos seus dias, jejuando voluntariamente até a 
morte ou então tomando uma poção que os fazer adormecer sem sofrimento, até que 
morram sem o perceberem. Todavia, essa solução jamais é imposta sem o 
consentimento do enfermo e quando este decide o contrário, os cuidados a eles 
dispensados não diminuem (MORE, 2004, p. 93). 

 

Observa-se, pela leitura da mencionada obra de Thomas More, que este era favorável à 

possibilidade da eutanásia voluntária, valorizando, portanto, a tomada de decisão pelo próprio 

enfermo, de modo que a escolha entre morrer ou continuar vivo seria personalíssima. 

Quanto à forma que tal eutanásia voluntária seria praticada, a partir do texto acima 

selecionado, vê-se a variação entre a eutanásia passiva (com a suspensão dos recursos 

necessários para a manutenção da vida) e a eutanásia ativa (com a ministração da “poção” 

venenosa). 

More propaga a concepção de que, caso o enfermo decidisse por ser mantido vivo, 

continuariam sendo oferecidos a ele o suporte necessário, como alimentos e remédios, 

contextualizando os cuidados, que hoje seriam chamados de paliativos, até que a morte viesse 

a ocorrer naturalmente, hipótese que aponta para o atual conceito de ortotanásia. 

 Dessa forma, Thomas More expressou tal idealização: 

Como já dito anteriormente, em Utopia os enfermos são cuidadosamente tratados e 
nada do que pode ser feito para curá-los é negligenciado, sejam remédios ou 
alimentos. Faz-se de tudo para mitigar o sofrimento daqueles que sofrem de doenças 
incuráveis e aqueles que os visitam fazem de tudo para consolá-los (op. cit., p. 92). 

 

A sociedade utópica de More, não obstante mostrar-se respeitosa à escolha do enfermo 

entre viver ou morrer, não oculta a sua preferência pela eutanásia voluntária desses doentes 

incuráveis. 
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Essa preferência aparece na escrita de More: 

Entretanto, no caso da doença ser não apenas incurável, mas também provocar um 
sofrimento atroz e contínuo, os sacerdotes e as autoridades públicas exortam o 
enfermo a não prolongar mais sua agonia. Lembram ao enfermo de que agora ele 
está incapacitado para a vida, tornando-se um fardo para os outros e para si próprio e 
que, na realidade, está apenas sobrevivendo à própria morte. Dizem-lhe que não 
deveria permitir que a doença continuasse a fazê-lo sofrer por mais tempo e que a 
vida, ao transformar-se numa simples tortura, e o mundo, numa mera prisão, não 
deveria hesitar em libertar-se, ou deixar que outros o libertassem dessa vida 
arruinada [...] 
Nas circunstâncias em que a morte é recomendada pelas autoridades públicas, 
considera-se a eutanásia um gesto honrado (op. cit., p. 92-93). 

 

Ainda na Utopia de More, acerca da morte digna, nota-se a proposta de um certo 

“controle” do poder público sobre eventuais abusos que pudessem ser praticados 

contrariamente aos interesses desse enfermo, quando do exercício do seu direito de escolher 

entre a vida ou a morte, controle esse que estaria a cargo das autoridades públicas e dos 

sacerdotes. 

More aponta essa tutela “estatal”, ao afirmar que os conselhos dos sacerdotes 

representariam a vontade de Deus e assegurariam que a decisão pela eutanásia seria um gesto 

santo e piedoso, assim como seria um gesto honrado, quando recomendada pelas autoridades 

públicas (op. cit., p. 93). 

Por sua vez, Francis Bacon (1561-1626) foi o precursor do empirismo britânico, 

influenciou pensadores como Locke, Hume e Mill, e se dizia defensor da fé cristã, não 

obstante expressar-se com ironia a respeito de valores religiosos, a ponto de deixar dúvidas 

quanto à sua real posição (CHAMPLIN, v. 1, 2008, p. 431). 

O pensamento de Bacon foi importante divisor de águas entre o homem medieval e o 

homem moderno, especialmente pelos seus esboços de uma metodologia racional para a 

atividade científica, tanto que sua principal obra, Novum Organum (1620) foi determinante 

para que Bacon fosse chancelado como o filósofo da era industrial, ao expressar de modo 

bastante eficaz a influência das descobertas científicas sobre a vida humana, assim como as 

consequências derivadas de tais implementos. 

Bacon, em Novum Organum, denomina como “ídolos” as falsas noções que seriam 

responsáveis pelos erros cometidos pelas ciências e por aqueles que se diziam fazer ciência, 

ídolos esses agrupados em quatro categorias: da tribo, da caverna, do foro ou de mercado e do 

teatro. Reale e Antiseri (2005, p. 266) destacam que existe consenso quanto a Bacon 

inaugurar uma nova atmosfera intelectual e um novo modo moral e social de se entender a 

ciência. 
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Fomentando essa busca por novos saberes, Bacon afirma: 

A reverência à Antiguidade, o respeito à autoridade de homens tidos como grandes 
mestres de filosofia e o geral conformismo para com o atual estádio do saber e das 
coisas descobertas também muito retardaram os homens na senda do progresso das 
ciências, mantendo-os como que encantados (BACON, 1999, p. 65-66). 

No tocante à temática, há entendimento de que a partir de Bacon, o termo “eutanásia” 

incorpora um novo sentido, qual seja, conferir atenção a como o moribundo possa deixar a 

vida mais fácil e silenciosamente (MALLMANN, 2006, p. 76). 

Kovács também destaca a contribuição de Bacon nesse sentido: 

Em 1605, Francis Bacon apontou que a eutanásia passava a ser um assunto médico, 
tendo a conotação de aliviar o sofrimento de doentes terminais; assim, quando fosse 
necessário, poder-se-ia apressar a morte. Será que o mais nobre propósito da 
medicina não seria o de proporcionar uma morte livre da dor e do sofrimento? Neste 
ponto de vista, a eutanásia e o suicídio assistido podem ser vistos como mortes 
misericordiosas (KOVÁCS, 2003, p. 130). 

 

Essa “medicalização” da eutanásia é imputada a Bacon, pois teria sido o primeiro a 

empregar a expressão “euthanasia medica”, para expressar a tarefa dos médicos de aliviar as 

dores do paciente, quando da morte deste (BORGES, 2011, p. 317). 

Em Bacon, assim como em alguns outros renascentistas, nota-se uma verdadeira 

revolução cultural, acarretada basicamente pela nova mentalidade de que o homem poderia, 

por sua capacidade e iniciativa, interferir na natureza, sem que isso tivesse a reprovação de 

Deus, tal qual se difundia no Medievo ou mesmo na Antiguidade clássica, como entre os 

gregos, para os quais, seria impossível ao homem escapar dos caminhos naturais, traçados 

entre o nascer e o morrer. 

Portanto, o pensamento baconiano fomentava a ideia da busca da longevidade 

humana, por meio do desenvolvimento da arte médica e das técnicas humanas, o que se 

contrapunha aos valores teológicos e religiosos, cristãos, por exemplo, “visto que os seus dias 

estão contados, contigo está o número dos seus meses; tu ao homem puseste limites além dos 

quais não passará” 65. 

Aliás, o alongamento da vida humana, conforme a tradição teológica e bíblica cristã, 

só se daria pelos desígnios de Deus, e nunca pela vontade humana, exceto se o próprio 

homem intercedesse ao divino, requerendo tal benesse. 

Nesse sentido, a Bíblia, no Segundo Livro dos Reis, capítulo 20, versos 1 a 6, 

sentencia: 

Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal [...] Assim diz o 
Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou 
Ezequias o rosto para a parede de orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, 

                                                           
65 Versículo 5, do capítulo 4, do Livro de Jó, da Bíblia Sagrada (BÍBLIA, 1999, p. 589). 
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peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o   
que era reto aos teus olhos; e chorou muitíssimo. [...] Assim diz o Senhor, o Deus de 
Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e via as tuas lágrimas; eis que eu te curarei; ao 
terceiro dia, subirás à Casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos 
(BÍBLIA, 1999, p. 455). 

 

A grande virada ditada pela modernidade colocava o homem como um ser capaz de 

atuar sobre a natureza, ainda que concorrentemente com Deus, a ponto de a natureza perder a 

sua essência exclusivamente sagrada e os cientistas ganharem legitimidade e reconhecimento 

como aqueles que poderiam manipular a natureza, sem precisarem termer a cólera divina, pois 

essa seria a missão deles. 

Seria a natureza, autônoma, devorando a graça divina, conforme escreveu o teólogo 

cristão estadunidense Francis Schaeffer, ao se referir ao avanço do humanismo, especialmente 

a partir do pensamento renascentista. 

Schaeffer assim descreveu suas reflexões: 

O princípio vital a notar-se é que, à medida que a natureza se fazia autônoma, 
passava a ”devorar” a graça. Através da Renascença, de Dante a Miguel Ângelo, 
gradualmente a natureza se fez mais inteiramente autônoma. Ela libertou-se de Deus 
à medida que os filósofos humanistas começaram a operar cada vez mais à vontade. 
Quando a Renascença chegou ao seu clímax, a natureza havia devorado a graça 
(SCHAEFFER, 1974, p. 5). 

 

Bacon defendia que a duração da vida não dependia da graça divina e que, portanto, a 

causa da longevidade do homem seria absolutamente natural, ficando bem evidenciado ainda 

que um dos principais objetos do pensamento baconiano eram os estudos e reflexões acerca 

do prolongamento da vida humana (ZATERKA, 2015, p. 504-505). 

O pensamento de Bacon abre caminhos para discussões atuais, muito relevantes, 

dentro da temática desta pesquisa, quanto ao poder que o homem foi obtendo, com o avanço 

das ciências, inclusive no sentido de propiciar o alongamento da vida, que pode desaguar na 

dicotomia entre a quantidade e a qualidade dessa vida. 

Em palavras mais objetivas, Bacon prenuncia dilemas atuais como entender até que 

ponto o adiamento da morte constitui o prolongamento efetivo da vida, assim como gerar o 

discernimento para se compreender que, a depender do caso concreto, a suspensão de 

tratamentos médicos reconhecidamente fúteis não significa encurtar o tempo de vida do 

paciente, e sim, provavelmente, deixar de alongá-la artificial e inutilmente, inclusive gerando 

males ao doente, sem quaisquer benefícios reais. 

Por isso mesmo é que, no pensamento e na obra de Bacon, há fundamentos favoráveis 

à eutanásia, em que pese o seu afã pela consecução da longevidade humana. 
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Bacon, ao se referir ao trabalho dos médicos, demonstra sua aprovação à eutanásia: 

Mais ainda, estimo ser ofício do médico não só restaurar a saúde, mas também 
mitigar a dor e os sofrimentos, e não só quando essa mitigação possa conduzir à 
recuperação, mas também quando se possa conseguir com ela um trânsito suave e 
fácil; pois não é pequena bendição essa Eutanásia que César Augusto desejava para 
si, e que foi especialmente notada na morte de Antonino Pio, que foi do modo e 
semelhança de um adormecimento doce e prazeroso. Assim está escrito em Epicuro 
que depois que foi desesperançado afogou seu estômago e seus sentidos com grande 
ingestão de vinho, a propósito do que se fez o epigrama: Hinc Stygias ebrius hausit 
aquas, não estava sóbrio o bastante para saborear amargura alguma na água do 
Estige. Mas os médicos, ao contrário, têm quase por lei e religião seguir com o 
paciente depois de desesperançado, enquanto, a meu juízo, deveriam em vez disso 
estudar o modo e pôr os meios de facilitar e aliviar as dores e agonias da morte 
(BACON, 2007, p. 75). 

 

Conforme já mencionado anteriormente, Francis Bacon faz uma releitura da eutanásia, 

passando a ser tratada como procedimento médico, ou seja, científico, fazendo alusão ao que 

ele chama de “eutanásia externa”, a boa morte que vem de fora, significando a ação médica 

que possa auxiliar o enfermo a morrer de maneira mais fácil e tranqüila. 

A se pensar na ótica baconiana, pode-se deduzir que a eutanásia proposta por Bacon 

seria a prática recomendada e supervisionada pelo médico, quando ficasse claro que não 

haveria como aquela vida ser prolongada, justamente pelo sofrimento e incurabilidade geradas 

pela mazela ao enfermo, restando, então, como melhor opção que a morte fosse “fácil e justa”. 

Em Nova Atlântida (1627), a “utopia” de Bacon, a ciência ocupa o centro das 

prioridades de tal república imaginária, como instrumento de garantia da felicidade desses 

cidadãos, e onde a “Casa de Salomão” é o centro que reúne os sábios locais. 

Bacon, numa de suas descrições utópicas de Nova Atlântida, afirma: 

Temos também parques e cercados com todas as espécies de animais e aves, que 
usamos não apenas para observar e por razões de curiosidade, mas igualmente para 
efetuar dissecações e experiências; a fim de podermos obter luz sobre o que pode ser 
feito no corpo humano. Aí descobrimos muitos efeitos estranhos, como, por 
exemplo, a continuação da vida, mesmo que algumas partes, por vós consideradas 
vitais, estejam mortas e tenha sido removidas, a ressurreição de alguns que, segundo 
todas as aparências, estão mortos; e outros semelhantes. Também experimentos 
neles todos os venenos e outros remédios, assim como operações cirúrgicas e 
medicinais (BACON, 2008, p. 94). 

 

Em sua obra Historia vitae et mortis (1623), Bacon insiste na atuação dos médicos 

como aqueles que podem ajudar os moribundos a morrer e abdicarem de uma vida sofrível, de 

modo mais fácil e silencioso. Para tanto, tais profissionais deveriam adquirir habilidades para 

tal missão (DADALTO, 2019, p. 2). 

 

3.2 O LEGADO DOS CONTRATUALISTAS E O CONTRIBUTO FILOSÓFICO DE 
IMMANUEL KANT 
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Prosseguindo na investigação de aspectos da vontade humana para a tomada de 

decisões referentes ao pretenso direito de morrer, averiguam-se as possíveis contribuições 

produzidas por meio dos argumentos dos contratualistas, na figura de seus três principais 

ícones, isto é, Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778). 

As bases contratualistas permitem antecipar que, por diferentes fundamentos, o 

indivíduo não poderia exercer sua vontade no sentido de opinar pela própria morte ou de 

outrem, ainda que por motivações misericordiosas, fundamentos esses baseados em valores 

comunitários e na submissão da vontade privada à vontade do Estado. 

Rompendo com a visão religiosa medieval, Hobbes, Locke e Rousseau buscaram, pelo 

viés da ordem racional e laica, os alicerces conceituais de soberania e contrato social, assim 

como de consentimento e obediência política, robustecendo a ideia de Estado, a partir do 

escopo da segurança dos indivíduos. 

Enquanto em Aristóteles, a origem da polis seria um movimento humano natural, pelo 

qual os grupamentos humanos iriam surgindo e se aperfeiçoando, na visão contratualista, a 

origem do Estado se daria como resultado de decisões humanas, pautadas na razão, a partir 

das quais os indivíduos teriam decidido viver em coletividade, partilhando regras de 

convivência. 

Começando por Hobbes, este teoriza a passagem do chamado “estado de natureza” do 

homem para o perfil da sociedade civil, transição essa que seria uma espécie de 

“domesticação” do ser humano, uma vez que, segundo o mencionado filósofo, o homem é 

egoísta por natureza, e a única forma de impedir a barbárie, é a formação da sociedade civil. 

Acerca desse “estado de natureza”, Hobbes descreveu: 

[...] isso quer dizer que, num estado puramente natural, ou seja, antes que os homens 
se comprometessem por meio de convenções ou obrigações, era lícito cada um fazer 
o que quisesse, e contra quem julgasse cabível e por tanto possuir, usar e desfrutar 
tudo que quisesse ou pudesse obter. Ora, como basta um homem querer uma coisa 
qualquer para que ela já lhe pareça boa, e o fato dele a desejar já indica que ela 
contribui, ou pelo menos lhe parece contribuir, para sua conservação […], de tudo 
isso então decorre que, no estado de natureza, para todos é legal ter tudo e tudo 
cometer. E é este o significado daquele dito comum, “a natureza deu tudo a todos”, 
do qual, portanto o entendemos que, no estado de natureza a medida do direito está 
na vantagem que for obtida (HOBBES, 2002, p. 32). 

 

É esse “estado de natureza” que faria o homem como “lobo do homem”, dotado 

paixões e desejos, potencialmente capazes de produzir a morte e a destruição de seu 

semelhante. Tal estado natural seria um suposto comportamento do homem, caso se 
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suspendesse a obrigação de cumprimento das leis e contratos imposta pela sociedade, ou seja, 

seria uma hipótese teórica de Hobbes (MARCONDES, 2007, p. 202-203). 

Em Hobbes, percebe-se que a vontade e a deliberação resultam da soma dessas 

paixões e a liberdade seria a ausência de impedimento para a ação. Por isso, o poder soberano 

seria importante, justamente para impedir o estado de natureza e garantir a coexistência entre 

os homens. 

Por meio de um contrato social, os indivíduos então cedem e transferem direitos e 

poderes ao Estado, para instituir a sociedade civil organizada. No campo da temática em 

estudo, isso representa que a deliberação sobre a própria morte, através da eutanásia, suicídio 

assistido e formas similares, praticamente ficaria afastada da esfera de decisão do enfermo ou 

de seus representantes. 

Acerca da sociedade civil, Hobbes afirma: 

A união assim feita diz-se uma cidade, ou uma sociedade civil, ou ainda uma pessoa 
civil: pois, quando de todos os homens há uma só vontade, esta deve ser considerada 
como uma pessoa, e pela palavra uma deve ser conhecida e distinguir-se de todos os 
particulares, por ter ela seus próprios direitos e propriedades. Por isso, nenhum 
cidadão isolado, nem todos eles reunidos (se excetuarmos aquele cuja vontade 
aparece pela vontade de todos), deve ser considerado como sendo a cidade. Uma 
cidade, portanto, assim como a definimos, é uma pessoa cuja vontade, pelo pacto de 
muitos homens, há de ser recebida como sendo a vontade de todos eles; de modo 
que ela possa utilizar todo o poder e as faculdades de cada pessoa particular, para a 
preservação da paz e a defesa comum (HOBBES, 2002b, p. 97). 

 

A noção de sociedade civil, na filosofia hobbesiana, estaria plasmada pela combinação 

da razão humana com o medo, este último como o temor de que a astúcia de uns pudesse 

colocar em risco o próprio viver social. 

Em sua obra Do Cidadão, Hobbes expressa essa preocupação: 

Portanto, se a convergência de muitas vontades rumo ao mesmo fim não basta para 
conservar a paz e promover uma defesa duradoura, é preciso que, naqueles tópicos 
necessários que dizem respeito à paz e autodefesa, haja tão somente uma vontade de 
todos os homens. Mas isso não se pode fazer, a menos que cada um de tal modo 
submeta sua vontade a algum outro (seja ele um só ou um conselho) que tudo o que 
for vontade deste, naquelas coisas que são necessárias para a paz comum, seja 
havido como sendo vontade de todos em geral, e de cada um em particular 
(HOBBES, 2002b, p. 95-96). 

 

Vê-se, em Hobbes, a constante preocupação de difundir a submissão das vontades 

individuais à vontade de um único soberano, que representa o Estado, que em troca, com seu 

poder coercitivo, passa a ser o garante da paz. A figura desse soberano todo-poderoso é 
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simbolizada pelo monstro bíblico denominado Leviatã66, que dá nome a uma das mais 

importantes obras de Hobbes. 

Aliás, no capítulo XIV, de Leviatã, Hobbes discorre sobre essa renúncia quanto à 

vontade individual: 

Que um homem concorde, quando outros também o façam, e na medida em que tal 
considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar a seu 
direito a todas as coisas, contentando-se, em relação aos outros homens, com a 
mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo (HOBBES, 
1999, p. 114). 

 

Afora isso, nota-se, ao longo da obra de Hobbes, uma preocupação em repudiar o 

“matar alguém”, tal qual demonstra no capítulo II, de Do Cidadão, que trata da “lei da 

natureza acerca dos contratos”. Nesta passagem, Hobbes nega que uma pessoa privada possa 

ter o direito de matar. 

Hobbes afirma que “num estado político, no qual o direito de vida e morte, e de todo 

castigo corporal, reside no poder supremo, esse direito a matar não pode ser conferido a 

nenhuma pessoa privada” (HOBBES, 2002b, p. 49). 

Já Locke, em relação a Hobbes, é mais otimista quanto à natureza humana e ao 

convívio social, que estaria fundado no consentimento tácito conferido pelos indivíduos 

àqueles que vão exercer o governo. Tal poder, segundo Locke, poderia ser retirado do 

governante, conforme o interesse da maioria ou em razão de condutas que viessem ameaçar a 

liberdade e os direitos dos indivíduos (MARCONDES, 2007, p. 204). 

Sandel (2015, p. 105) explica que Locke “repudia a ideia de que podemos dispor da 

nossa vida e da nossa liberdade como quisermos”. O senão que pode haver em tal 

posicionamento sobre a inalienabilidade dos direitos, segundo Sandel, está no fato de que a 

teoria de Locke apóia-se em dogmas religiosos, o que não seria suficiente para aqueles que 

procuram uma base moral para os direitos, que não tivesse origem na religiosidade. 

Nota-se, de antemão, que pela visão filosófica de Locke, não se mostra legítima a 

disponibilidade do direito à vida, sendo, assim, antagônica às deliberações e práticas 

eutanásicas e afins. 

Acerca desse posicionamento de Locke, Sarlet esclarece: 

Decisiva, inclusive pela influência de sua obra sobre os autores iluministas, de modo 
especial franceses, alemães e americanos do século XVIII, foi também a 
contribuição doutrinária de John Locke (1632-1704), primeiro a reconhecer aos 
direitos naturais e inalienáveis do homem (vida, liberdade, propriedade e resistência) 

                                                           
66 Leviatã, nome hebraico, que designa um grande e feroz peixe, figura simbólica ou mitológica, retratada no 
capítulo 41, do livro bíblico de Jó, integrante do Antigo Testamento (BÍBLIA, 2002, p. 854). 
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uma eficácia oponível, inclusive, aos detentores do poder, este, por sua vez, baseado 
no contrato social [...] (SARLET, 2009, p. 40). 

 

Dworkin, ao discorrer sobre a santidade da vida humana, dentre as questões morais e 

políticas que se apresentam nos debates acerca das decisões sobre morrer, no universo da 

temática em tela, lembra a oposição de Locke quanto à vontade do indivíduo pela prática da 

eutanásia, do aborto e do suicídio. 

Nas palavras de Dworkin:  

John Locke, filósofo inglês do século XVII que exerceu grande influência sobre os 
redatores da Constituição dos Estados Unidos, opunha-se ao suicídio por uma razão 
semelhante: dizia que a vida humana é propriedade não da pessoa que a vive, que é 
apenas um “locatário”, mas de Deus, o que trona o suicídio uma espécie de roubo ou 
peculato. Essa afirmação pode ser destacada das imagens de propriedade em que 
Locke a expressou: a eutanásia e o aborto podem ser vistos como um insulto ao dom 
da vida que nos foi conferido por Deus (DWORKIN, 2019, p. 275). 

 

Locke afirma que no estado de natureza, os homens possuem perfeita liberdade e 

igualdade entre si, sem que um necessite pedir licença ou depender da vontade de qualquer 

outro homem (LOCKE, 1998, p. 382). 

Todavia, tal estado de natureza não impede que haja inconvenientes, como a violação 

da propriedade, da liberdade e da própria vida. Por isso mesmo, Locke defende como 

necessária a criação da sociedade política ou civil, por meio de um contrato social, até para 

que a autoridade constituída possa resolver os conflitos entre os indivíduos e prevenir 

injustiças e condutas contrárias à igualdade e à liberdade. 

Locke, acerca disso, assim definiu o seu pensamento: 

Se todos os homens são, como se tem dito, livres, iguais e independentes por 
natureza, ninguém pode ser retirado deste estado e se sujeitar ao poder político de 
outro sem o seu próprio consentimento. A única maneira pela qual alguém se 
despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro das limitações da sociedade civil 
é através de acordo com outros homens para se associarem e se unirem em uma 
comunidade para uma vida confortável, segura e pacífica uns com os outros, 
desfrutando com segurança de suas propriedades e melhor protegidos contra aqueles 
que não são daquela comunidade. Esses homens podem agir desta forma porque isso 
não prejudica a liberdade dos outros, que permanecem como antes, na liberdade do 
estado de natureza. Quando qualquer número de homens decide constituir uma 
comunidade ou um governo, isto os associa e eles formam um corpo político em que 
a maioria tem o direito de agir e decidir pelo restante (LOCKE, 1998, p. 468). 

 

Locke, ao se reportar ao estado de natureza, chega a afirmar que, apesar de ser de 

perfeita liberdade e igualdade, não pode se tornar um estado de licenciosidade, vez que o 

homem não pode destruir as dádivas da natureza, em prol dessa suposta ilimitada liberdade, a 

não ser para poder preservar a si próprio, ou em virtude de alguma outra necessidade que 

justifique tal comportamento (op. cit., p. 384). 
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Nas palavras do próprio Locke: 

Cada um está obrigado a preservar-se, e não abandonar sua posição por vontade 
própria; logo, pela mesma razão, quando sua própria preservação não estiver em 
jogo, cada um deve, tanto quanto puder, preservar o resto da humanidade, e não 
pode, a não ser que seja para fazer justiça a um infrator, tirar ou prejudicar a vida ou 
o que favorece a preservação da vida, liberdade, saúde, integridade ou bens de 
outrem (op. cit., p. 468). 

 

Pode-se constatar que a preservação da vida humana é pedra angular da visão 

filosófica de Locke, inclusive porque o homem está submetido a algumas leis de 

responsabilidade, de sorte que não é lhe dado prejudicar a outrem em suas vidas, saúde, 

liberdade ou posses (op. cit., p. 384-389). 

Dentre as ideias religiosas de Locke, aqui se destaque a questão do livre-arbítrio, onde 

o filósofo constrói uma peculiar explicação, pela qual a liberdade humana não estaria 

necessariamente traduzida em sua vontade.  

Tal cenário filosófico tende a apontar para o fato de que a vontade humana só será 

correta se coincidir com a vontade divina, o que, na temática da morte interventiva, vai 

representar a sacralidade da vida e não legitimação do indivíduo para as práticas descritas 

como morte digna. 

Champlin assim discorre sobre o livre-arbítrio em Locke: 

Locke estabelecia uma delicada distinção quanto a essa particularidade, que não é 
fácil de ser seguida. Ele afirmava que os homens são livres, mas não a vontade 
deles. Os homens teriam liberdade para agir em conformidade com suas respectivas 
escolhas. Um homem poderia deixar de fazer isto ou aquilo – e nisso consistiria toda 
a liberdade que ele tem. As escolhas seriam feitas após exame, juízo e raciocínio; e, 
nesse processo, a pessoa verificaria que resultado bom ou mau adviria daí. Contudo, 
a verdadeira liberdade seria quando um homem é compelido por suas escolhas a 
seguir o bem superior. Deus não pode escolher o que não é bom, e o homem acaba 
aprendendo a escolher conforme Deus escolhe. A vontade humana é 
autodeterminada, tal como a vontade divina. (CHAMPLIN, 2008, v.3, p. 894) 

 

Portanto, observam-se, em Locke, elementos do comunitarismo e de sacralidade da 

vida que, em regra, servem como argumentos para aqueles que são contrários às modalidades 

de morte por intervenção, uma vez que estas condutas normalmente demandam o 

reconhecimento e o exercício da autonomia privada da vontade humana, a ser ponderada 

conforme o perfil de cada caso concreto que se apresente. 

Já o contratualista suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), autor da célebre obra Do 

Contrato Social, apresenta a visão de total liberdade humana no estado de natureza e defende 

a ideia de que a criação do Estado tem o escopo de preservar a liberdade civil, já que o 

homem seria bom por natureza, mas a vida em sociedade o corromperia. 
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Na concepção rousseauniana, os homens nascem livres, sendo que o contrato social 

constitui um pacto necessário, já que a partir dele, o indivíduo perde sua liberdade natural, 

mas ganha em troca a liberdade civil. 

Para Rousseau, a sociedade ideal é a do contrato social, pois nela a liberdade 

individual fica subordinada à liberdade da vontade geral (positiva), sendo esta a expressão da 

participação coletiva do corpo político, negligenciando a liberdade individual (negativa). 

Nas palavras do próprio Rousseau (1999, p. 144), “numa legislação perfeita, nula deve 

ser a vontade particular ou individual; muito subordinada, a vontade do corpo própria do 

Governo, e, consequentemente, sempre dominante a vontade geral ou soberana, única regra 

de todas as outras”. 

Rousseau ainda explica a relevância do pacto social da seguinte forma: 

A fim de que o pacto social não represente, pois, um formulário vão, compreende 
ele, tacitamente, este compromisso, o único que poderá dar força aos outros: aquele 
que recusar a obedecer à vontade geral a tanto será constrangido por todo um corpo, 
o que não significa senão que o forçarão a ser livre, pois é essa a condição que, 
entregando cada cidadão à pátria, o garante contra qualquer dependência pessoal. 
Esta condição constitui o artifício e o jogo de toda a máquina política, e é a única a 
legitimar os compromissos civis, os quais, sem isso, se tornariam absurdos, tirânicos 
e sujeitos aos maiores abusos (op. cit., p. 75). 

 

Conforme Ramos (2018, p. 42), Rousseau prega que a vida em sociedade é baseada 

em um pacto social entre homens livres e iguais, que estruturam o Estado para zelar pelo bem-

estar da maioria. Explica ainda que um governo arbitrário e liberticida, para Rousseau, não 

poderia sequer alegar que teria sido aceito pela população, pois a renúncia à liberdade seria 

inadmissível. 

Adequando tal pensamento à temática do presente trabalho, isso representaria a 

vedação à escolha pela interrupção da própria vida ou da de outra pessoa, ainda que com 

intuito da abreviação do sofrimento, em prol do monopólio da vontade estatal, representado 

pelas normas legais vigentes, as quais normalmente apontam para a proibição das condutas 

eutanásicas. 

Martins Filho (2005, p. 183) explica que teorias, como a contratualista, fundamentam 

a obrigação dos indivíduos à quase totalidade das leis promulgadas, por conta do processo 

democrático de elaboração legislativa, vinculando todos ao resultado, mesmo que não seja o 

particularmente defendido por cada pessoa. Todavia, esse consenso social não deveria ser 

imposto no que tange aos direitos humanos fundamentais, como o direito à vida. 
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Rousseau enxergava a vida humana como indisponível pelo próprio titular, embora 

considerasse que o Estado teria poder sobre ela, exatamente pelas bases contratualistas já 

comentadas. 

No início do Capítulo V, do Livro Segundo, do Contrato Social, que discorre sobre o 

direito de vida e de morte, por meio de uma provação à reflexão sobre a pena de morte, 

Rousseau expressa seu pensar sobre a indisponibilidade do direito à vida pelo próprio 

indivíduo: “pergunta-se como os particulares, não gozando, de forma alguma, do direito de 

dispor da própria vida, podem transmitir esse direito que não tem” (ROUSSEAU, 1999, p. 

101). 

Michael Walzer assim escreveu sobre a obrigação de viver para o Estado: 

O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) disse que o indivíduo nunca 
é inútil para a humanidade. Isso sugere a possibilidade de uma comunidade política 
cujos membros possam comprometer-se a ser úteis – mesmo em época de paz – a 
ajudar os pobres, consolar os infelizes e defender os oprimidos, como sugeriu 
Rousseau. O cidadão ajudaria a outras pessoas não apenas quando elas tivessem 
necessidade óbvia dele, mas também quando talvez pudessem necessitar dele; não 
apenas quando as obrigações morais fossem sentidas em profundidade, mas também 
em qualquer tempo em que existissem.  O cidadão consideraria as necessidades de 
toda a comunidade, como faziam, aparentemente, os cidadãos de Atenas, antes de 
terminar com a própria vida (WALZER, 1977, p. 160). 

 

Pertinente, assim, a observação de Walzer acerca das perspectivas de Rousseau sobre 

o valor da vida humana, enquanto um bem valoroso para a comunidade, o que corrobora a 

ideia de que a renúncia à continuidade da existência não encontraria respaldo na obra do 

filósofo suíço. 

No que diz respeito à contribuição filosófica de Immanuel Kant (1724-1804), atribui-

se, com frequência, ao filósofo prussiano o mérito de ter sido o “fundador” da expressão 

“autonomia da vontade”, e que essa locução representaria aquilo que hoje, habitualmente, as 

pessoas entendem como o poder individual de escolha entre tal ou qual decisão a ser tomada. 

 Contudo, conforme já apresentado em seção anterior, o vocábulo “autonomia” remete 

à ideia de autogoverno, no cenário da democracia grega clássica, onde indicava as formas de 

governo autárquicas, constantes das polis gregas. Somente a partir da Modernidade, mais 

especificamente da Renascença, o conceito de autonomia passou a ser aplicado ao indivíduo, 

alcançando uma formulação moral sistemática em Kant, com sua Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005, p. 116). 

 No contexto do presente trabalho, onde se investigam as dimensões da autonomia da 

vontade humana no sentido de se poder (ou não) dispor da própria vida, por deliberação 
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própria ou de quem o represente, para a busca da morte digna, nos casos em que a 

enfermidade tenha tornado o sofrimento insuportável, é que se tornam relevantes as reflexões 

kantianas sobre o que seja essa “autonomia”. 

 Essa “inauguração” do termo “autonomia” por Kant é assim apontada por Abbagnano: 

Autonomia [...] Termo introduzido por Kant para designar a independência da 
vontade em relação a qualquer desejo ou objeto de desejo e a sua capacidade de 
determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a da razão. Kant 
contrapõe a autonomia à heteronomia, em que a vontade é determinada pelos objetos 
da faculdade de desejar (ABBAGNANO, 2015, p. 111). 

 

 Sintética e preliminarmente, a ética kantiana aponta que “uma vontade é boa se segue 

o princípio da autonomia, isto é, se sua lei é ela mesma apenas, o que repousa sobre a 

razão”. Todavia, “se sobre a vontade, houver qualquer imposição externa, então ela já será 

heterônoma, ficando assim sacrificada a verdadeira moralidade” (CHAMPLIN, 2008, v. 3, 

p. 695). 

 Os principais aspectos da ética kantiana acerca do dever aparecem na obra 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), onde o filósofo prussiano faz distinções 

entre “agir por dever” e “conforme o dever”, demonstrando que haveria mais valor moral na 

primeira hipótese. 

Em Kant, a determinação da ação como moralmente correta passa por uma regra de 

averiguação, chamada de “imperativo categórico”, assim como tal ação deve ter como móbil o 

respeito à lei e não estar atrelada a interesses egoístas ou a motivações empíricas, donde se 

constatar que a ação não deve ser realizada apenas “conforme o dever”, mas também “por 

dever”. 

Kant descreve sobre aquilo que ele chama de lei universal: “O imperativo categórico 

é, portanto, só um único, que é este: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao 

mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT, 2019, p. 62). 

A moral kantiana enfatiza, portanto, o dever, dentro da moralidade, adota a premissa 

de que o homem deve ser tratado como um fim em si mesmo, e nunca como um mero meio, e 

define como correta a ação que possa ser elevada à categoria de lei universal. 

Nas palavras do próprio Kant: 

Entretanto, para resolver da maneira mais curta e mais segura o problema de saber se 
uma promessa mentirosa é conforme ao dever, preciso só de perguntar a mim 
mesmo: - Ficaria eu satisfeito de ver a minha máxima (de me tirar de apuros por 
meio de uma promessa não verdadeira) tomar o valor de lei universal (tanto para 
mim como para os outros)? E poderia eu dizer a mim mesmo: - Toda a gente pode 
fazer uma promessa mentirosa quando se acha numa dificuldade de que não pode 
sair de outra maneira? (op. cit., p. 35-36). 
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Champlin (2008, p. 695) demonstra que o imperativo categórico, regra de ouro da ação 

humana, é apresentado por Kant, em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, como 

a grande lei moral que deve governar todas as coisas e tem o seu poder universal lastreado em 

três considerações: devemos agir de tal maneira que nossas ações determinem o que todas as 

pessoas sempre devem fazer; devemos tratar a humanidade, existente em nós mesmos e nas 

outras pessoas como um fim, e jamais como um meio apenas; e devemos sempre agir como se 

fossemos membros de um reino meramente possível de fins, de tal sorte a nos mantermos 

constantemente humildes. 

Uma expressão do imperativo categórico é a fórmula da autonomia, segundo a qual o 

individuo deve agir de modo que, pelas suas máximas, passa a ser um legislador de leis 

universais e em ordem a um reino dos fins somente possível (op. cit., p. 72-76). 

Expressamente, Kant define a autonomia da vontade: 

Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a 
sua lei (independentemente da natureza dos objectos do querer). O princípio da 
autonomia é portanto: não escolher senão de modo a que as máximas da escolha 
estejam incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal. Que esta 
regra prática seja um imperativo, quer dizer que a vontade de todo o ser racional 
esteja necessariamente ligada a ela como condição, é coisa que não pode 
demonstrar-se pela simples análise dos conceitos nela contidos, pois se trata de uma 
proposição sintética; teria que passar-se além do conhecimento dos objectos e entrar 
numa crítica do sujeito, isto é da razão prática pura; pois esta proposição sintética, 
que ordena apodicticamente, tem que poder reconhecer-se inteiramente a priori. 
Mas este assunto não cabe na presente secção. // Pela simples análise dos conceitos 
da moralidade pode-se, porém, mostrar muito bem que o citado princípio da 
autonomia é o único princípio da moral. Pois desta maneira se descobre que esse seu 
princípio tem de ser um imperativo categórico, e que este imperativo não manda 
nem mais nem menos do que precisamente esta autonomia (op. cit., p. 90-91). 

 
Comentando sobre a noção de pessoa em Kant, Hogemann (2013, p. 112) destaca que 

a autonomia é um conceito central da ética kantiana e que consiste na capacidade do agente de 

escolher as leis morais para si mesmo. Aponta ainda que, em Kant, a autonomia e a 

racionalidade ocorrem simultaneamente, de sorte que o agente racional é aquele visto como 

livre e capaz de tomar suas próprias decisões, estabelecer seus objetivos e ter sua conduta 

direcionada pela razão. 

Desse modo, no entendimento de Kant, a ação somente é correta e justa quando se dê 

conforme a razão pura, isto é, razão na qual a liberdade está limitada às condições das leis 

universais. Assim, o indivíduo tem sua vontade livre, mas ainda assim está sujeito aos deveres 

morais. 

 O filósofo prussiano, na segunda seção de sua Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, afirma que o dever moral não pode estar assentado em sentimentos, impulsos e 
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inclinações naturais, de modo que o indivíduo deve agir conforme sua própria máxima, seus 

próprios princípios, desde que estes coexistam com a lei universal (KANT, 2019, p. 81-82). 

Consoante todo esse arcabouço filosófico, podem ser enxergadas algumas direções de 

Kant no que tange à temática deste trabalho, especialmente na investigação acerca da 

possibilidade (ou não) da aplicação da autonomia da vontade para decisões como a eutanásia 

ou o suicídio assistido. 

De fato, por uma análise mais abrangente da obra de Kant, não se mostra perceptível a 

posição pessoal do filósofo com relação à eutanásia, uma vez que ele não aborda diretamente 

essa questão. Aliás, por curiosidade, Kant usa o vocábulo “eutanásia”, na sua obra Metafísica 

dos Costumes, em sentido figurado, para se referir à “suave morte de toda a moral” (KANT, 

2013, p. 159). 

Quanto, propriamente, à eutanásia voluntária e ao suicídio assistido, pode-se, no 

máximo, arriscar qual seria o pensamento kantiano a respeito, ou seja, o de inadmitir tais 

condutas, a se comparar pela sua postura filosófica contrária ao suicídio. 

O professor e filósofo Steven Luper assim sintetiza o posicionamento de Kant a esse 

respeito: 

Todavia, para Kant também não há justificativa para matar mesmo com base em 
sermos beneficiados com a morte; por isso, ele condenava o suicídio, por mais 
benéfico que fosse ao suicida. 
Tudo isso sugere que Kant aceitava a versão absolutista da explicação do valor do 
sujeito: os agentes morais têm um valor que é absoluto no sentido de que supera 
todos os outros valores (LUPER, 2010, p. 188). 

 

Ao enumerar alguns deveres, dentre os quais aqueles para conosco mesmos e para com 

os outros, e com o escopo de apontar quais seriam perfeitos ou imperfeitos, Kant menciona o 

suicídio, logo como primeiro exemplo, atribuindo demérito a tal prática. 

Nas palavras de Kant: 

Primeiro: Uma pessoa, por uma série de desgraças, chegou ao desespero e sente 
tédio da vida, mas está ainda bastante em posse da razão para poder perguntar a si 
mesmo se não será talvez contrário ao dever para consigo mesmo atentar contra a 
própria vida. E procura agora saber se a máxima da sua acção se poderia tornar em 
lei universal da natureza. A sua máxima, porém, é a seguinte: Por amor de mim 
mesmo, admito como princípio que, se a vida, prolongando-se, me ameaça mais com 
desgraças do que me promete alegrias, devo encurtá-la. Mas pergunta-se agora se 
este princípio do amor de si mesmo se pode tornar em lei universal da natureza. Vê-
se então em breve que uma natureza, cuja lei fosse destruir a vida em virtude do 
mesmo sentimento cujo objectivo é suscitar a sua // conservação, se contradiria a si 
mesma e portanto não existiria como natureza. Por conseguinte aquela máxima não 
poderia de forma alguma dar-se como lei universal da natureza, e portanto é 
absolutamente contrária ao princípio supremo de todo o dever (KANT, 2019, 
p. 74). 
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Essencial esclarecer que a autonomia da vontade, argumento muito invocado hoje por 

aqueles que defendem a morte com intervenção por motivações piedosas, proporciona 

também controvérsias e opiniões que militam em contrário à eutanásia e modalidades afins. 

Como esteio para a moralidade da eutanásia, a autonomia representa a liberdade de 

escolha do indivíduo que padece, e que a partir de tal realidade, manifesta sua opção pelo 

processo de morrer, à luz de seus valores e interesses legítimos. Nesse sentido, o direito à 

autodeterminação teria uma prioridade sobre os demais direitos no contexto dessas decisões 

entre viver ou morrer (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2007, p. 210). 

Todavia, a mesma autonomia da vontade, “inaugurada” em Kant, e que passou a ser 

reconhecida como princípio legitimador para a tomada de decisões quanto ao fim da vida, 

apresentaria paradoxos, capazes de inviabilizar a sua aplicação, dentre os quais o confronto 

entre o indivíduo e o coletivo e as tensões entre autonomia e justiça (op, cit., p. 216). 

O paradoxo apresentado entre a autonomia e justiça revela-se pelo questionamento que 

se haveria autonomia do indivíduo para decidir sobre sua vida ou morte, diante do mosaico 

das realidades físicas (biológicas), dos processos psíquicos e das impossibilidades conceituais 

para o exercício da liberdade dentro das coordenadas sociais, que inclui questões econômicas, 

políticas e culturais (op. cit. p. 217). 

A autonomia da vontade kantiana recebe diversas críticas, dentre as quais as que 

provêm dos moralistas cristãos, que “preferem o ponto de vista heterônomo, que diz que Deus 

impõe a sua vontade a as atitudes morais por meio de revelação, e não, principalmente, por 

meio da vontade moral do homem” (CHAMPLIN, 2008, v.3, p. 695). 

Na crítica à autonomia kantiana e representando os moralistas cristãos, Francis 

Schaeffer afirma: 

Após o período Renascença-Reforma, o estágio crucial imediato é atingido na época 
de Kant (1724-1804) e de Rousseau (1712-1778), embora tenha havido, 
naturalmente, muitos outros no período interveniente que mereceriam ser estudados. 
Quando se chega ao tempo de Kant e Rousseau, o senso de autonomia, derivado que 
foi de Tomás de Aquino, já se encontra plenamente desenvolvido. Destarte, 
descobre-se agora que o problema se formulara em termos diferentes. Esta mudança 
de termos na formulação evidencia, por si, o desenvolvimento do problema. 
Enquanto os homens haviam previamente falado de natureza e graça, a esta altura já 
não mais restava qualquer idéia de graça – o termo não mais se encaixava. O 
racionalismo estava já agora bem desenvolvido e entrincheirado; nenhum conceito 
de revelação subsistia em qualquer área. Consequentemente o problema se definia 
agora não em termos de “natureza e graça”, mas de “natureza e liberdade” 
(SCHAEFFER, 1974, p. 13). 

 
Em Kant (2019, p. 90), o princípio supremo da moralidade é a autonomia da vontade, 

de modo que a vontade almeja sua autonomia e a liberdade estará configurada a partir do 

momento em que essa vontade passar a ser lei para si própria. 
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Conforme Sandel (2015, p. 107), Kant, ao pensar sobre liberdade humana, repudia a 

maximização do bem-estar e a valorização da virtude, e adota o posicionamento de associar 

justiça, moralidade e liberdade. Todavia, agir livremente não é escolher as melhores formas 

para atingir um fim, e sim escolher o fim em si, algo que é próprio dos seres humanos, graças 

à racionalidade. 

Sandel completa a explicação, relacionando moralidade e liberdade, a partir de Kant: 

Agir moralmente significa agir por dever — em obediência à lei moral. A lei moral 
consiste em um imperativo categórico, um princípio que exige que tratemos as 
pessoas com respeito, como fins em si mesmas. Só agimos livremente quando 
agimos de acordo com o imperativo categórico. Isso acontece porque sempre que 
agimos segundo um imperativo hipotético agimos em prol de algum interesse ou 
objetivo externo. Mas nesse caso não somos verdadeiramente livres; nossa vontade 
não é determinada por nós, e sim por forças externas — por nossas necessidades 
circunstanciais ou por vontades e desejos que porventura tenhamos. 
Só podemos escapar dos ditames da natureza e das circunstâncias se agirmos com 
autonomia, segundo uma lei que impomos a nós mesmos. Tal lei não pode ser 
condicionada por nossas vontades e nossos desejos particulares. Assim, as rígidas 
noções de Kant sobre liberdade e moralidade são interligadas. Agir livremente, ou 
seja, de forma autônoma, e agir moralmente, de acordo com o imperativo categórico, 
são, na verdade, a mesma coisa (SANDEL, 2015, p. 122). 
 

 
Portanto, pode-se verificar, a partir das considerações filosóficas de Kant, não parecer 

tão simples o argumento de que o princípio da autonomia da vontade seja o suficiente para 

legitimar a escolha entre viver ou morrer, nas hipóteses de sofrimento exacerbado, a se pensar 

em alguma prática eutanásica. 

Em Kant, a autonomia da vontade não deve ser interpretada, tal qual atualmente se 

costuma fazer, ou seja, como um simples parâmetro para uma pretensa opção, seja daquela 

pessoa que não deseja continuar viva em razão da grande penúria por que passa, assim como 

daquele outro indivíduo que prefere ser mantido vivo, ainda que o quadro de saúde seja 

irremediável e sofrível. Isso porque essas escolhas seriam movidas por sentimentos, impulsos 

e inclinações naturais, caracterizando a chamada heteronomia, e não a autonomia kantiana já 

descrita. 

Por isso mesmo, até mesmo quando se refere à preservação da própria vida, Kant 

(2019, p. 28) deixa claro que o valor moral de não se matar está na motivação pelo dever se 

manter vivo, isto é fazer isso porque é certo, e não apenas porque é agradável ou conveniente 

não se suicidar. 

Assim, se o indivíduo, por mais infeliz e desesperado que esteja em sua existência, a 

ponto de querer a terminação de sua vida, e ainda assim, em função do dever, reunir forças 

para preservá-la, sua ação de preservação terá valor moral. 
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Conforme já explanado, a ética kantiana recebe diversas críticas, como por exemplo, a 

absolutização do homem, a partir da concepção de que deva existir como um fim em si 

mesmo, e não como um meio, para quaisquer usos desta ou daquela vontade. 

Nesse sentido, cada sujeito moral é autocêntrico, sendo difícil se falar em uma ética 

intersubjetiva em Kant, de modo que, sem invocar motivos teológicos, o filósofo elege a 

pessoa como dignidade absoluta, acima do mundo sensível e empodera o homem mais do que 

a Teologia o fez durante o Medievo (PEGORARO, 2010, p. 62-63). 

Marcondes, em precisa síntese, discorre sobre o valor da liberdade e da moralidade, 

nos moldes da ética kantiana:  

É no domínio da razão prática, na visão de Kant, que somos livres, isto é, que se põe 
a questão da liberdade e da moralidade, enquanto no domínio da razão teórica, do 
conhecimento, somos limitados por nossa própria estrutura cognitiva. Segundo essa 
concepção, a ética é, no entanto, estritamente racional, bem como universal, no 
sentido de que não está  restrita a preceitos de caráter pessoal ou subjetivos, nem a 
hábitos e práticas culturais ou sociais. Os princípios éticos são derivados da 
racionalidade humana. A moralidade trata assim do uso prático e livre da razão. Os 
princípios da razão prática são leis universais que definem nossos deveres. Portanto, 
os princípios resultam da razão prática e se aplicam a todos os indivíduos em 
qualquer circunstância. Pode-se considerar assim a ética kantiana como uma ética do 
dever, ou seja, uma ética prescritiva (MARCONDES, 2007, p. 218). 

 

Por tudo que foi exposto, a “autonomia da vontade”, pensada por Kant, não se mostra 

como uma base argumentativa uníssona e inquestionável, capaz de servir de esteio para 

aqueles que defendem a legitimidade moral da escolha pela morte misericordiosa. 

 

3.3 A VISÃO DOS UTILITARISTAS CLÁSSICOS E DE PETER SINGER 
  
 Rachels e Rachels (2013, p. 109-112), apresentam o exemplo da eutanásia, ao 

discorrerem sobre a abordagem utilitarista, deixando registrado que “para o utilitarismo 

clássico, leis contra a eutanásia são restrições injustificadas sobre a capacidade das pessoas 

controlarem as suas próprias vidas”. 

 Portanto, de início e destacando a atenção que este trabalho dispensa à análise da 

vontade humana quanto às decisões por uma morte misericordiosa, vê-se que o Utilitarismo, 

como um todo, fornece fundamentos que, em tese, legitimariam uma tomada de decisão pela 

terminação da vida, nos casos em que tal existência deixasse de ser considerada útil ou 

mesmo prazerosa. 

 Melhor afirmar que existem vários tipos de utilitarismos, ao invés de um único, 

conforme as variações teóricas apresentadas pelos respectivos pensadores, assim como 

também é importante estabelecer marcos históricos quanto ao surgimento dessa teoria ética. 
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 Isso porque, o chamado Utilitarismo clássico deita suas raízes históricas na 

modernidade, constituindo uma corrente do pensamento ético, político e econômico inglês dos 

séculos XVIII e XIX, tendo como expoentes Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill 

(1806-1873). 

Todavia, haveria elementos da ética utilitarista em pensadores e em tempos mais 

remotos, como na Ética a Nicômaco, de Aristóteles (384-322 a.C.) e em Epicuro (341-270 

a.C.), que pregava que o prazer é o bem em vista do qual fazemos todas as coisas (BORGES; 

DALL’AGNOL; DUTRA, 2002, p. 33). 

Vários outros pensadores aderiram ao Utilitarismo, exemplificados por Francis 

Hutchseon (1694-1746), David Hume (1711-1776), Henry Sidgwick (1838-1900), George 

Edward Moore (1873-1958), Richard Hare (1919-2002) e Peter Singer (1946-  ). 

O chamado “utilitarismo hedonista”, proposto por Bentham, lastreia-se no princípio da 

utilidade, que reconhece o prazer e a dor como os fundamentos da moralidade, de sorte que as 

ações são dadas como corretas na medida em que busquem o prazer, e incorretas se 

provoquem a dor. 

No contexto da temática deste trabalho, onde a escolha pela terminação da vida 

associa-se ao afastamento do sofrimento, bastante razoável se deduzir que o utilitarismo 

hedonista legitima as práticas eutanásicas, eis que estas buscam exatamente a interrupção de 

uma realidade de dor. 

Para os utilitaristas clássicos, buscar o prazer e fugir da dor são as formas racionais 

para a obtenção da felicidade, objetivo da existência humana, pois não haveria felicidade sem 

prazer ou com sofrimento, critérios tais que se aplicam tanto aos atos individuais, quanto aos 

coletivos. 

A esse respeito, Bentham sentencia: 

A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a 
dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como 
determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está 
vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado, e, por 
outra, a cadeia das causas e dos efeitos [...] 
O princípio da utilidade reconhece esta sujeição e a coloca como fundamento desse 
sistema, cujo objetivo consiste em construir o edifício da felicidade através da razão 
e da lei. Os sistemas que tentam questionar este princípio são meras palavras e não 
uma atitude razoável, capricho e não razão, obscuridade não luz (BENTHAM, 1979, 
p. 3). 

 

 No capítulo II, de sua obra Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação 

(de 1789), Bentham escreve sobre três princípios contrários ao seu princípio da utilidade, no 

sentido de defender seus posicionamentos utilitaristas.  
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Menciona inicialmente o princípio do asceticismo, que seria a exata inversão do 

princípio da utilidade, ou seja, a aprovação das ações na medida em estas buscassem diminuir 

a felicidade e a desaprovação na medida em que se almejasse o aumento do prazer. 

Depois, Bentham refere-se ao princípio da simpatia, que permite julgar as ações 

humanas pelo critério pessoal de alguém que se sente disposto a aprová-las ou reprová-las, 

princípio este que tende à severidade, pois não haveria propriamente um critério que 

orientasse o julgamento. 

Mas, nesse estudo de Bentham, chama à atenção o princípio teológico, que, na 

verdade, serve para informar a dificuldade que seria se identificar a vontade de Deus para a 

ação humana. Vê-se, aqui, salvo melhor juízo, uma estratégia de Bentham para dessacralizar a 

tomada de decisão pelo homem, na busca de sua felicidade. 

O filósofo londrino assim explica o princípio teológico: 

Na verdade, o princípio teológico não é nada mais nem nada menos do que um ou 
outro dos três princípios já mencionados, embora apresentado de forma diversa 
A vontade de Deus, aqui subentendida, não pode ser a sua vontade relevada tal como 
está consignada nas Sagradas Escrituras, visto constituírem estas um sistema ao qual 
ninguém hoje em dia pensa em recorrer, no que concerne aos detalhas da 
administração política; e, mesmo no que tange aos detalhas da conduta particular 
dos indivíduos, antes de aplicar as Sagradas Escrituras cumpre considerar que elas 
se prestam às mais amplas interpretações, segundo reconhecem os mais eminentes 
teólogos de todas as denominações, para que servem, se não par isto, as obras desses 
teólogos? [...] 
Aliás, para orientar essas interpretações, é necessário recorrer a alguma outra norma. 
Consequentemente, a vontade de Deus, de que se fala neste contexto, é a que 
podermos denominar vontade presuntiva, ou seja, aquela que se presume ser a 
vontade divina, em razão da conformidade dos seus ditames com os de algum outro 
princípio (op. cit., p. 10-11). 

 

A partir dessa interpretação, o utilitarismo de Bentham propõe que as discussões de 

ordem prática, do cotidiano humano, podem e devem ocorrer conforme o entendimento 

humano de busca da felicidade, até porque não estaria dentro da capacidade do homem 

dimensionar qual seria a exata vontade de Deus. 

Embasado nesse entendimento benthamiano, poderia se afastar o princípio da 

sacralidade da vida, comumente utilizado como argumento contrário à eutanásia, pois não 

seria possível se presumir quais os planos de Deus, num determinado caso de sofrimento 

humano, a ponto de se inferir que não fosse o caso de se empreender uma conduta de morte 

interventiva. 

Bentham, no capítulo IV, da obra mencionada chega a apresentar vetores que seriam 

usados num método para medir a soma do prazer ou da dor de uma pessoa, a saber: 
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intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade no tempo ou sua longinquidade, 

fecundidade e pureza (op. cit., p. 16). 

Ao se examinarem tais circunstâncias para a “mensuração” da dor, pode-se deduzir 

que, provavelmente, os casos de mazelas graves e incuráveis, que normalmente instigam as 

discussões sobre a morte misericordiosa, ocupariam uma escala elevada nessa “medição da 

dor”, como por exemplo, em um caso de um paciente terminal, enfermado com um câncer 

agressivo, onde a intensidade das dores, a longa duração do quadro de enfermidade e a 

irreversibilidade da doença já seriam suficientes parâmetros para se considerar tal dor como 

grandiosa. 

Não obstante o Utilitarismo constituir uma ética teleológica, onde a moralidade de um 

ato é avaliada pela felicidade que dele advém, em Benhtham a intenção que acompanha o ato 

também é considerada, podendo estar relacionado ao ato em si, à conseqüência ou aos dois. 

Desse modo, o ato pode ser intencional, mas as conseqüências não. 

Bentham ainda classifica as intenções como boas ou más: 

Se a intenção for qualificada boa ou má em algum sentido, será necessariamente ou 
porque se acredita que ela produz boas ou más consequências, ou porque se crê que 
ela se origina de um motivo bom ou de um motivo mal. Entretanto, a qualidade boa 
ou má das consequências depende das circunstâncias. Ora, as circunstâncias não 
constituem objeto da intenção. A intenção de uma pessoa tem por objeto o ato, 
através da sua intenção a pessoa produz o ato [...]. (op. cit., p. 24-25). 

 

Pela questão da intencionalidade, apresentada no capítulo VIII, de Uma Introdução 

aos Princípios da Moral e da Legislação, é que o Utilitarismo permite que se entenda como 

moralmente correta, por exemplo, a conduta descrita por Rachels e Rachels (2013), referente 

à eutanásia do famoso psicólogo Sigmund Freud (1856-1939), promovida pelo seu amigo e 

médico pessoal, Max Schur. 

Rachels e Rachels assim descreveram o caso: 

Sigmund Freud (1856-1939), o legendário psicólogo, foi diagnosticado com câncer 
na boca depois de uma vida fumando charuto. Durante seus últimos anos, a saúde de 
Freud teve altos e baixos, mas, no início de 1939, um grande inchaço se formou no 
fundo de sua boca; ele não teria mais bons dias a partir de então. O câncer de Freud 
era ativo e inoperável [...] 
Em 21 de setembro, com a idade de 83 anos, Freud pegou o seu amigo e médico 
pessoal, Max Schur, pela mão e disse: “Meu caro Schur, você certamente relembra 
de nossa primeira conversa. Você me prometeu, na época, não me desamparar 
quando meu tempo chegasse. Agora não é senão tortura e não faz mais qualquer 
sentido”. Quarenta anos antes Freud tinha escrito: “O que vem a ser do indivíduo 
[...] se já não mais se ousa expor que é a vez deste ou daquele homem morrer?”. Dr. 
Schur disse que ele entendera o pedido de Freud. Ele injetou uma droga em Freud 
com a finalidade de terminar a sua vida. “Ele logo sentiu alívio”, escreveu o Dr. 
Schur, “e caiu em um sono cheio de paz”. 
O Dr. Max Schur fez alguma coisa errada? Por um lado, ele foi motivado por 
sentimentos nobres – ele amava o seu amigo e queria aliviar a sua miséria. Acima de 
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tudo, Freud tinha pedido para morrer. Tudo isso arrazoa no sentido de um 
julgamento clemente. Por outro lado, o que Schur fez foi moralmente errado de 
acordo com a tradição moral dominante em nossa cultura (RACHELS; RACHELS, 
2013, p. 110-111). 

 

Vê-se ainda a preocupação de Bentham que o legislador busque harmonizar os 

interesses privados com os públicos, sendo apresentadas, no capítulo XVII, da mencionada 

obra, reflexões acerca dos limites entre a ética privada e atuação estatal legislativa. 

Depreende-se que, a esse respeito, Bentham sustente que o Estado não tem como 

“proteger” o indivíduo de si mesmo, pois parte da premissa de que o homem é o maior 

interessado na própria felicidade e conhecedor de si, melhor do que qualquer outro ser. 

Portanto, cabe ao homem procurar a sua própria felicidade e ao Estado, harmonizar os 

interesses particulares e coletivos, legislando no sentido de proporcionar uma felicidade 

comunitária, todavia a partir da satisfação de cada indivíduo per si, pois não haveria, segundo 

Bentham, nenhum motivo para alguém promover a felicidade alheia, a não ser a partir do seu 

próprio interesse. 

Acerca da atuação legislativa do Estado, Bentham afirma: 

O legislador só pode ter alguma pretensão de interferir em relação àquelas linhas 
largas de conduta que todos os homens – ou pelo menos círculos vastos e 
permanentes de pessoas – estão dispostas a adotar; e, mesmo aqui, na maioria dos 
casos pode-se discutir muito sobre a consentaneidade de tal interferência. De 
qualquer forma, jamais o legislador pode esperar conseguir um cumprimento 
completo, pela mera força da sanção da qual ele mesmo é o autor. O máximo que 
pode fazer é aumentar a eficácia de ética privada, reforçando e orientando a 
influência da sanção moral (BENTHAM, 1979, p. 66). 

 

O utilitarismo hedonista de Bentham, no entanto, passou a sofrer sérias objeções, 

como a questão da valoração do que, embora fosse prazeroso e agradável, também fosse 

destrutivo e repudiável, como o uso de drogas ilícitas. Por conta disso, surge uma forma mais 

refinada da teoria utilitarista, por meio das reflexões de John Stuart Mill (1806-1873). 

Mill apresenta o “utilitarismo eudaimonista” (do termo grego eudaimonía, traduzido 

como felicidade, bem-estar), que procura enfatizar a importância do caráter e das virtudes, e 

não apenas do prazer, para se alcançar a felicidade, assim como sinalizou uma 

compatibilidade entre o princípio da utilidade como os direitos humanos e a justiça 

(BORGES; DALL’AGNOL, DUTRA, 2002, p. 35). 

Em sua obra magna, denominado Utilitarismo (publicada em 1863), Mill afirma: 

Porém, ele não é de maneira alguma uma condição indispensável para a aceitação do 
padrão utilitarista, pois esse padrão não é a maior felicidade do próprio agente, mas 
o maior total de felicidade em termos globais, e, embora seja possível duvidar que 
um carácter nobre seja sempre mais feliz devido à sua nobreza, não pode haver 
dúvida que ele torna as outras pessoas mais felizes e que o mundo em geral ganha 
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imensamente com ele. Deste modo, o utilitarismo só pode atingir o seu fim através 
da cultura geral da nobreza de carácter - e isto seria verdade mesmo que cada 
indivíduo fosse beneficiado apenas pela nobreza dos outros, e a sua própria, no que 
diz respeito à felicidade, constituísse uma simples subtracção do benefício. No 
entanto, a simples apresentação de uma absurdidade como esta última torna a 
refutação supérflua (MILL, 2005, p. 52-53). 
 

Mill, ao se referir ao princípio da máxima felicidade, também destoa de Bentham ao 

expressar que se deve levar em conta não somente a quantidade de prazer, mas também a 

qualidade deste: É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito; é 

melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito (op. cit., p. 51). 

A experiência prática com o prazer ou com o sofrimento é destacada por Mill como 

algo que efetivamente autoriza o indivíduo a avaliar acerca de sua felicidade, o que, de certo 

modo, permite uma remissão aos casos de busca pela morte digna, onde a especificidade dos 

dramas e a forma como são vividos pelos seus protagonistas dariam uma dimensão mais 

aproximada de quanto aquelas dores estariam efetivamente comprometendo a dignidade 

humana e dando azo a se pensar na morte por intervenção. 

Assim escreveu Mill: 

Se a questão é determinar qual de dois prazeres vale mais fluir, ou qual de dois 
modos de existência é o mais gratificante para os sentimentos, independentemente 
dos seus atributos morais e das suas consequências, o juízo daqueles que estão 
qualificados pelo conhecimento de ambos (ou, se estiverem em desacordo, do da sua 
maioria) tem de ser admitido como final. E esse juízo relativo à qualidade dos 
prazeres tem de ser aceito sem a menor hesitação, pois não há qualquer outro 
tribunal a que recorrer mesmo na questão da quantidade. Que meios existem para 
determinar qual é a mais aguda de duas dores, ou a mais intensa de duas sensações 
aprazíveis, a não ser o sufrágio geral dos que estão familiarizados com ambas? Nem 
as dores nem os prazeres são homogêneos, e a dor tem sempre uma natureza 
diferente da do prazer. Como se pode decidir se vale à pena perseguir um prazer 
específico à custa de uma dor específica a não ser pelos sentimentos e pelo juízo dos 
experientes? Por isso, esses sentimentos e esse juízo têm direito à mesma 
consideração quando declaram que, independentemente da questão da intensidade, o 
tipo de prazeres resultantes das faculdades superiores é preferível ao daqueles que 
são acessíveis à natureza animal separada das faculdades superiores (op.cit., p. 52). 
 

Mill, apesar da reverência acadêmica que faz, critica as considerações de Kant, em sua 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes (de 1785)67, afirmando que o filósofo prussiano 

teria fracassado, de “uma maneira quase grotesca”, ao estabelecer como origem e 

fundamento da obrigação moral o princípio universal do “age de forma a que a regra segundo 

a qual ages possa ser adotada como lei por todos os seres racionais” (op. cit., p. 44). 

A crítica de Mill a Kant é completada da seguinte forma: 

Quando Kant propõe (como já observamos), enquanto princípio fundamental da 
moral, a lei «Age de modo a que a tua regra de conduta possa ser adoptada como lei 

                                                           
67 Apesar se o texto mencionar a obra Metafísica da Ética, de Kant, tem-se que a referência, na verdade, deveria 
ter sido a outra obra kantiana, denominada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785. 
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por todos os seres racionais», reconhece virtualmente que o interesse colectivo da 
humanidade ou, pelo menos, o interesse indiscriminado da humanidade, tem de estar 
na mente do agente quando este determina conscienciosamente a moralidade do 
acto. Caso contrário, Kant estaria a usar palavras vazias, pois nem sequer se pode 
defender plausivelmente que mesmo uma regra de absoluto egoísmo não poderia ser 
adoptada por todos os seres racionais, isto é, que a natureza das coisas coloca um 
obstáculo insuperável à sua adopção. Para dar algum significado ao princípio de 
Kant, o sentido a atribuir-lhe tem de ser o de que devemos moldar a nossa conduta 
segundo uma regra que todos os seres racionais possam adoptar com beneficio para 
o seu interesse colectivo (op. cit., p. 93-94). 

 

Em defesa do Utilitarismo, Mill esclarece que o princípio da utilidade é defensável 

porque não estaria baseado numa quimera, que seria a de uma felicidade plena. Ao contrário, 

Mill ensina que os utilitaristas “por felicidade não entendiam uma vida de êxtase, mas uma 

existência com dores escassas e transitórias, [...] e baseada no seu todo na ideia de não 

esperar da vida mais do que aquilo que ela nos pode dar (op. cit., p. 54). 

Entretanto, no contexto da temática do presente trabalho, em Mill vê-se ainda 

interessante contribuição para os debates acerca da morte digna a partir de sua outra obra 

denominada A Liberdade (de 1859), onde é explanado que um componente essencial da 

felicidade seria justamente a liberdade humana. 

A aludida obra é uma ode à individualidade, como componente do bem-estar do 

homem, alimentando a concepção de cada indivíduo possa agir, com responsabilidade e 

verdade, mas segundo seus próprios juízos, conquanto que não cause danos a outrem. 

Mill assim discorre: 

A liberdade do indivíduo deve ser, assim, em grande parte, limitada - ele não  deve 
tornar-se prejudicial aos outros. Mas, se se abstém ele molestar os outros no que lhes 
concerne, e meramente age segundo a própria inclinação e julgamento, em assuntos 
que dizem respeito a ele próprio, as mesmas razões que demonstram dever a opinião 
ser livre, provam  também que se lhe deve permitir, sem o importunar, leve à prática 
as suas opiniões à própria custa (MILL, 2000,  p. 103). 

 

Portanto, a se pensar na questão da eutanásia e categorias correlatas, onde são 

discutidas, por exemplo, as perspectivas da autonomia da vontade humana para a escolha pela 

morte digna, ao invés de continuar a vida sob intenso sofrimento, as lições de Mill sobre a 

liberdade do indivíduo para a tomada de decisões, conforme seus próprios juízos e desde que 

não acarrete danos a outras pessoas, podem servir de fundamento, especialmente para aqueles 

que se mostram favoráveis às práticas eutanásicas. 

Na apologia da liberdade individual, Mill destaca que liberdade deve ser protegida não 

apenas do despotismo dos governantes, mas também da “tirania da opinião e do sentimento 

predominantes e contra a tendência da sociedade a impor [...] sua próprias ideias e seus 

costumes como regras de conduta àqueles que delas divergem” (op. cit., p. 26), fazendo clara 
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alusão aos riscos que possam ser gerados pelo poder da moral coletiva sobre as escolhas 

individuais, num discurso evidentemente anticomunitarista. 

Aliás, a palavra “tirania” (na tradução escolhida) é encontrada doze vezes, para 

expressar condutas que possam ser nocivas à liberdade humana, preocupação essa que pode 

ser enxergada nos estudos de Dworkin (2019), ao refletir sobre “a vida para além da razão”, 

quando já nas conclusões, afirma ser totalitário um governo que atenta contra a liberdade 

pelas escolhas do indivíduo. 

Portanto, na esteira da liberdade preconizada por Mill, Dworkin afirma: 

Insistimos na liberdade porque prezamos a dignidade e colocamos em seu centro o 
direito à consciência, de modo que um governo que nega esse direito é totalitário, 
por mais livres que nos deixe para fazer escolhas menos importantes. É por 
honrarmos a dignidade que exigimos a democracia, e, nos termos em que definimos 
esta última, uma Constituição que permita que a maioria negue a liberdade de 
consciência será inimiga da democracia, jamais sua criadora. [...] Qualquer que seja 
nosso ponto de vista sobre o aborto e a eutanásia, queremos ter o direito de decidir 
por nós mesmos, razão pela qual deveríamos estar sempre dispostos a insistir em que 
qualquer Constituição honorável, qualquer Constituição verdadeiramente centrada 
em princípios, possa garantir esse direito a todos. [...] Para nós, o fato de viver de 
acordo com nossa liberdade é tão importante quanto o fato de possuí-la. A liberdade 
de consciência pressupõe uma responsabilidade pessoal de reflexão e perde muito de 
seu significado quando essa responsabilidade é ignorada (DWORKIN, 2019, p. 342-
343). 

 

Mill, em A Liberdade, refere-se inclusive à liberdade que deve existir para que o 

indivíduo delibere sobre a própria saúde: 

A única liberdade que merece o nome é a de procurar o próprio bem pelo método 
próprio, enquanto não tentamos desapossar os outros do que é seu, ou impedir seus 
esforços para obtê-lo. Cada qual é o guardião conveniente da própria saúde, quer 
corporal, quer mental e espiritual. Os homens têm mais a ganhar suportando que os 
outros vivam como bem lhes parece do que os obrigando a viver como bem parece 
ao resto (MILL, 2000, p. 38-39). 

 

A liberdade, em Mill, consiste numa vida pautada na individualidade, e a partir desta, 

nas escolhas racionais de cada um, não sendo correto que uma pessoa deixe seu plano de vida 

ser traçado por outra, pois “na proporção em que se desenvolve a individualidade, cada 

pessoa se torna mais valiosa para si mesma, e, portanto capaz de ser mais valorosa para 

outras” (op. cit., p. 113-114). 

Mill insiste em apregoar a liberdade individual pelas escolhas, mesmo que diante da 

possibilidade de erros: “todos os erros que é provável cometa, malgrado conselhos e 

advertências, prejudicam menos do que permitir aos outros coagi-lo ao que julgam o bem 

dele” (op. cit., p. 138). 

Entretanto, mesmo superlativizando a questão da liberdade individual, Mill encontra 

respostas para os casos em que uma pessoa, mesmo adulta, não demonstre maturidade para 
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usar de sua liberdade e se autogovernar corretamente, falando de situações como vícios em 

jogos, bebidas alcoólicas e ociosidade. Nesses casos, Mill transfere para a sociedade e para o 

Estado o poder de disciplinar tais condutas, até mesmo para que seja recuperada a felicidade 

desses indivíduos e não comprometida a dos demais. 

Mill assim se refere a essa incapacidade de autogoverno: 

Se se reconhece que às crianças e aos menores se deve auxílio contra a sua própria 
falta de critério, não está a sociedade igualmente na obrigação de concedê-la às 
pessoas de idade madura igualmente incapazes de se governar?  
Se o vício do jogo, ou a embriaguês, a incontinência, a ociosidade, a falta de higiene, 
são tão nocivos à felicidade, e obstáculos tão grandes ao aperfeiçoamento, quanto, 
ou mais que os atos proibidos pela lei, porque (pode-se perguntar) não deve a lei, 
quanto seja compatível com a praticabilidade e a conveniência social, reprimi-los 
também? E não deve a opinião, como um suplemento às inevitáveis imperfeições 
da lei, ao menos organizar uma poderosa polícia desses vícios, e aplicar rígidas 
penalidades sociais àqueles que se sabe praticá-los? Aí não se trata, pode-se dizer, de 
restringir a individualidade, ou de impedir o ensaio de novas e originais práticas de 
vida. Ai o que se procura tolher são coisas experimentadas e condenadas desde o 
começo do mundo, coisas que a prática mostrou não serem úteis ou convenientes à 
individualidade de ninguém (op.cit., p. 144-145). 

 

A mencionada ressalva que Mill faz ao exercício da liberdade, inclusive quanto às 

escolhas, por conta da incapacidade de um autogoverno, poderia, em tese, ser substrato para 

aqueles que combatem à eutanásia, especialmente nos casos em que o paciente terminal esteja 

inconsciente. 

Além do mais, Mill propaga que “na parte que diz respeito unicamente a ele próprio 

[alguém], a sua independência é, de direito, absoluta. Sobre si mesmo, sobre o seu próprio 

corpo e espírito, o indivíduo é soberano” (op. cit., p. 34), argumento bem central para os 

defensores da eutanásia, pois dele decorreria a liberdade de escolher como quer viver ou 

morrer. 

Por amor ao debate, e considerando o grande espectro das possibilidades de casos 

concretos que provoquem a discussão sobre a aplicação ou não da eutanásia, à luz da ética 

utilitarista e ao se considerar a felicidade como o “prazer e a ausência de dor”, poderia se 

questionar se o Utilitarismo forneceria fundamentos filosóficos para a terminação da vida, em 

eventuais casos de doenças incuráveis, onde, no entanto, a dor física estivesse sob controle, ou 

seja, houvesse, basicamente, apenas a dor psicológica e mesmo espiritual da certeza da 

incurabilidade, mas não o sofrimento físico propriamente dito. 

Apesar de, cronologicamente, ter sido anterior a Bentham e Mill, mas justamente por 

ter inspirado a estes em suas posições consequencialistas e utilitaristas, é que mencionar 

David Hume (1711-1776) nesta pesquisa torna-se importante, pelas suas contribuições 

filosóficas, que podem ser sintetizadas pelo seu ceticismo, naturalismo e sentimentalismo.  
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Na análise da liberdade humana e de sua relação com a vontade, Hume procurou 

conciliar liberdade com necessidade, afirmando que as ações livres são causadas por 

determinações da vontade e que as ações não coagidas são as verdadeiramente livres 

(GUIMARÃES, 2012, p. 348). 

No livro II, do seu Tratado da Natureza Humana (publicado entre 1739 e 1740), ao 

escrever sobre os motivos que influenciam a vontade humana, Hume afirma que “a razão é, e 

deve ser apenas a escrava das paixões, e jamais pode pretender a nenhum outro ofício que o 

de servi-las e obedecê-las”. Hume enfatiza, proclamando que “sozinha, a razão jamais pode 

ser o motivo de qualquer ação da vontade e, em segundo lugar, que a razão jamais pode opor 

a paixão da direção da vontade” (op. cit., p. 344) 

Nota-se que, por essa perspectiva, Hume sobreleva as paixões e nega que a razão 

possa guiar e determinar a vontade, marcando, assim, posição diametralmente oposta a de 

Kant, em A Crítica da Razão Prática. 

Comentando o pensamento de Hume acerca do papel da razão para a conduta humana, 

Singer escreve: 

Assim, essa tentativa de demonstrar a existência de uma ligação entre razão e ética 
não se consegue sustentar. Existem outras maneiras de criar essa ligação? O 
principal obstáculo a ser superado é a natureza da razão prática. Há muito tempo, 
David Hume afirmou que, na esfera da ação, a razão só se aplica aos meios, não aos 
fins. Os fins devem ser dados por nossas vontades e nossos desejos [...] 
Por mais extremada que seja, a concepção de razão prática de Hume tem resistido 
extraordinariamente bem às críticas. Sua afirmação central – a de que, no raciocínio 
prático, partimos de alguma coisa desejada – é difícil de refutar; mas é preciso 
refutá-la, se pretendermos que algum argumento consiga mostrar que seja racional, 
para nós todos, agir de modo ético, independentemente do que desejamos (SINGER, 
2018, p. 416-417). 

 

Em Hume, as regras morais não são conclusões da razão, assim como esta não tem o 

poder de produzir ações, ou seja, pelo pensamento humeano, a razão não pode se contrapor à 

paixão na condução da vontade. 

Hume, ao considerar as paixões como algo originário da natureza humana, 

independente da razão, conclui que a vontade é determinada exclusivamente por motivos 

internos, o chamado “livre-arbítrio” seria sinônimo de não-necessidade, ou seja, de 

causalidade, constituindo um absurdo e que aquilo habitualmente denominado “liberdade” 

seria apenas a espontaneidade, isto é, a ausência de uma coação externa (REALE; ANTISERI, 

v. 4, 2005, p. 141-142). 
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A moral humeana, portanto, não se baseia na razão, e sim nos sentimentos, 

especialmente no prazer e na dor, marcando a ética utilitarista68 de Hume, onde o que tem 

relevo não é o “nosso útil particular”, e sim o útil público, vale dizer, o “útil à felicidade de 

todos”. 

A partir do utilitarismo de Hume, a experiência humana passa a estar “autorizada” a 

determinar o que seja bom ou ruim para a existência do próprio homem, o que reverbera na 

questão da autonomia individual. Isso tem fundamento no pressuposto de que as ideias 

humanas emergem das impressões, sendo estas as informações colhidas pelos cinco sentidos 

humanos. 

O profundo ceticismo de Hume informa que até mesmo o conhecimento é considerado 

impossível, pois tudo que se chama por esse nome é empírico e limitado ao mundo dos 

fenômenos, não havendo, assim, coisas como revelação, misticismo, intuição e razão, como 

fontes separadas do conhecimento, pois esses seriam apenas nomes dados a certas associações 

de sensações (CHAMPLIN, v.3. 2008, p. 180). 

Toda essa visão sentimentalista, cética e utilitarista de Hume fornece elementos 

argumentativos robustos para aqueles que defendem a eutanásia, além do próprio discurso 

humeano, contido em Diálogos Sobre a Religião Natural, onde Hume, em mais de uma 

passagem, assevera quão incompreensível a ideia de Deus. 

Assim, escreveu o filósofo escocês: 

A questão não é concernente ao ser, mas à natureza de Deus. Esta eu afirmo, a partir 
das fragilidades do entendimento humano, ser ao mesmo tempo incompreensível e 
desconhecida para nós. A essência dessa mente suprema, seus atributos, a maneira 
de sua existência, a verdadeira natureza de sua duração – estes, e todo particular 
referente a um Ser tão divino, são misteriosos para o homem. (HUME, 2016, p. 31-
32). 
 
E é um prazer para mim (e espero que também para ti) que raciocínio justo e piedade 
sã concorram na mesma conclusão e ambas estabeleçam a adoravelmente misteriosa 
e incompreensível natureza do Ser superior (op. cit., p. 34). 
 
No mínimo, se parecer mais pio e respeitoso (como realmente o é) ainda reter esses 
termos, quando mencionamos o Ser supremo temos de reconhecer que seu 
significado neste caso é totalmente incompreensível, e que as debilidades de nossa 
natureza não nos permitem alcançar ideias que correspondam minimamente à 
sublimidade inefável dos atributos divinos (op. cit., p. 51). 

 

                                                           
68

 Há autores como Jerome B. Schneewind (1930-    ), filósofo estadunidense, que afirmam que David Hume não 
é utilitarista, posição com a qual, especificamente, não concordo.  A esse respeito, ver a obra do mencionado 
filósofo norte-americano: SCHNEEWIND, J.B. A invenção da autonomia: uma história da filosofia moral 
moderna. Tradução de Magda França Lopes. São Leopoldo-RS: Unisinos, 2005, p. 413. 
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Interpretando a opinião de alguns filósofos acerca do que seria considerada uma “vida 

boa”, Dworkin (2019, p. 281) declara que “para Hume [este conceito] está na satisfação 

daquilo que verdadeira e naturalmente se deseja”, e, para explicar o pensamento humeano, 

lança duas perguntas: “Como pode ser importante que uma vida tenha continuidade a menos 

que tenha importância para alguém?” e “Como a continuidade de uma vida pode ser, como 

estou sugerindo, importante em si por si mesma?” (op. cit., p. 96). 

Não obstante a contribuição da religiosidade judaico-cristã para o reconhecimento da 

liberdade e da autonomia humanas, foi com a modernidade que o indivíduo, indiviso, 

constitui-se como o “eu pessoal”, tornando-se sujeito moral, cuja construção se deu graças ao 

humanismo renascentista, à reforma protestante, à revolução científica e à redescoberta do 

ceticismo antigo (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2007. p. 209). 

Refutando esse “eu pessoal”, Hume passa a entendê-lo como um “feixe” de 

percepções e conjunto de suas reflexões, especialmente o seu ceticismo, conduzem 

argumentos sólidos em prol dos que sustentam a legitimidade dos processos de morte por 

intervenção. 

Ainda que não relacionado diretamente à temática da chamada “boa morte”, Hume 

produziu os seus ensaios Do Suicídio e da Imortalidade da Alma, publicados postumamente, 

em 1783, que trazem o tom cético acerca da continuidade da existência, a sua cosmovisão 

quanto ao papel do Estado nesse aspecto e mesmo o seu entendimento quanto à figura de 

Deus sobre tal tipo de decisão humana. 

Contemporaneamente a Hume, Montesquieu, em seu O Espírito das Leis, comenta das 

leis contra aqueles que se suicidam, ficando claro que havia, já nessa época, todo um 

ambiente de reprovação e forte preconceito contra o suicídio, até mesmo pelas influências 

religiosas. 

Provavelmente, foi por esse ambiente de reprimenda, que Hume teve receio de 

escrever e depois que fosse publicado ainda quando vivo o mencionado ensaio, esclarecendo 

que Hume falece em 1776 e sobredita publicação somente ocorre em 1783. 

Portanto, Hume escreve sobre o suicídio no mesmo ambiente espacial e cronológico 

no qual Montesquieu assim dissertava sobre o tema: 

Capítulo XII, Livro Décimo Quarto - Das leis contra aqueles que se suicidam  
As histórias não nos contam que os romanos se fizerem matar sem motivo, mas os 
ingleses matam a si próprios sem que se possa imaginar qualquer motivo para essa 
ação: suicidam-se quando se encontram no próprio seio da felicidade. Este ato, entre 
os romanos, era resultado da educação e se relacionava à sua maneira de pensar e a 
seus costumes Entre os ingleses, ele é o resultado de uma doença e está relacionado 
com o estado físico da máquina, independentemente de qualquer outra causa. 
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Ele parece que é um defeito de filtragem do suco nervoso; a máquina, cujas forças 
motrizes encontram-se sempre sem ação, cansa-se de si mesma; a alma não sente 
nenhuma dor, mas sim certa dificuldade em existir. A dor é um mal localizado que 
não está situado num local determinado e nos acarreta o desejo de acabar com esta 
vida. 
Esta claro que as leis civis de alguns países tiveram motivos para estigmatizar o 
homicídio de si mesmo, mas na Inglaterra não se pode puni-lo, como não se punem 
os efeitos da demência (MONTESQUIEU, 1997, v. I, p. 286-287). 

 

Já Walzer (1977, p. 153) interpretou que o filósofo escocês, ao escrever sobre o 

suicídio, estava sugerindo que o ato de tirar a própria vida seria uma vantagem que a 

humanidade possuía sobre o próprio Deus, assim como que os motivos que levassem uma 

pessoa ao suicídio sempre justificaram tal ato (op. cit., p. 155). 

Discorrendo e criticando o posicionamento de Hume quanto ao suicídio, Walzer 

escreve: 

A miséria e o desespero têm, no argumento de Hume, papel semelhante ao que 
desempenha o medo no argumento de Hobbes [...] Determinam um limite preciso 
para a obrigação política. Como um indivíduo não pode ser obrigado a morrer pelo 
estado se tiver medo, também não pode ser obrigado a viver para o estado se estiver 
desesperadamente infeliz. [...] 
O estado não pode dizer a alguém que se recusa a lutar que essa pessoa não está com 
medo bastante, como também não pode dizer a um suicida em potencial que ele não 
é suficientemente infeliz. O estado não pode dizer os sentimentos particulares de um 
indivíduo não têm importância quando comparados a um valor político. Contudo, 
funcionários do estado realmente querem dizer isso às vezes, e outros tipos de 
líderes políticos querem dizê-lo em outros momentos. [...]  
O individualismo radical de Hume pode quere dizer que a vida moral da 
comunidade só pode basear-se em acessos temporários, mas repetidos, de estímulo 
patriótico (op. cit., p. 155-156). 

 

Conforme Junges (2011, p. 22), Hume, apesar de não ter defendido a prática do 

suicídio, fez perceber que a dinâmica interna de tal conduta não é condenável, e se tal ato 

estiver vinculado à moralidade da boa morte, o que não inclui a morte de outrem, pode ser 

considerado um ato virtuoso.  

Vê-se, portanto, outro contraponto entre Hume e Kant, que consiste no fato de que o 

primeiro apresentava justificativas ao suicídio, ao passo que o filósofo da Prússia combatia 

com veemência tal conduta. 

Quanto às opiniões do utilitarista Peter Singer, especialmente em sua obra Ética 

Prática (publicada em 1979), também são enriquecedoras no debate sobre a presente 

temática, centrada no estudo sobre as perspectivas da vontade humana quanto à promoção da 

chamada morte digna. 

A diferença entre os cenários históricos vividos pelos utilitaristas clássicos Bentham e 

Mill e por Peter Singer evidencia que se torna difícil a tarefa de buscar paralelos entre o 



140 

 

 

 

Utilitarismo desenvolvido pelos dois primeiros filósofos, com relação ao terceiro, mesmo 

porque os debates éticos enfrentados por Singer estão relacionados a situações inerentes aos 

séculos XX e XXI, enquanto Bentham e Mill refletiram filosoficamente o mundo dos fins do 

século XVIII e início do século XIX. 

Assim, é bastante razoável que os argumentos do chamado utilitarismo de 

preferências, inserido por Singer, sejam bastante distintos daqueles outrora trazidos pelo 

utilitarismo hedonista de Bentham e pelo utilitarismo eudaimonista de Mill, para analisar, por 

exemplo, a hipótese de um paciente terminal que viesse a manifestar conscientemente a sua 

vontade quanto a ser eutanasiado.  

No entanto, não há como se negar que as ideias de Singer denotam influências dos 

utilitaristas clássicos Bentham e Mill, tal como a premissa de que as condutas humanas são 

orientadas pela busca do prazer e pela repulsa à dor, assim como é moral ao homem 

maximizar o prazer, ou ao menos, tentar minimizar o sofrimento. 

Três obras de Singer são realçadas na presente pesquisa: Rethinking Life and Death: 

The Collapse of Our Traditional Ethics, ou em sua tradução para o espanhol, Repensar la 

Vida y la Muerte: El Derrumbe de Nuestra Ética Tradicional (publicada em 1996), Ética 

Prática (publicada em 1979) e Vida Ética (publicada em 2002). 

Apesar de não ter demonstrado grandes preocupações em teorizar o seu pensamento, o 

utilitarista australiano fez a seguinte menção: 

Esse modo de pensar esboçado é uma forma de utilitarismo, mas não é a versão 
defendida por utilitaristas clássicos como Jeremy Bentham, John Stuart Mill e Henry 
Sidgwick. Eles argumentavam que deveríamos sempre fazer aquilo que maximizasse 
o prazer ou felicidade e minimizasse o sofrimento ou infelicidade. Esse é o 
“utilitarismo hedonista” (o termo “hedonista” vem da palavra grega para “prazer”). 
Por outro lado, a opinião a que chegamos é conhecida como “utilitarismo 
preferencial”, pois defende que devemos fazer aquilo que, no saldo geral, favorece 
as preferências dos que são afetados. Alguns estudiosos pensam que Bentham e Mill 
talvez usassem “prazer” e “sofrimento” em um sentido amplo, que lhe permitira 
incluir a conquista daquilo que se deseja como um “prazer”, o contrário, como 
“sofrimento”. Se essa interpretação estiver correta, a diferença entre o utilitarismo 
preferencial e utilitarismo de Bentham e Mill desaparece (SINGER, 2018, p. 35-36). 

  

Nota-se que, entre a primeira edição de sua Ética Prática e a utilizada nessa pesquisa 

(4ª edição, de 2018), Singer robusteceu o capítulo sete, intitulado Tirar a vida: os seres 

humanos, com definições para as “formas de ajudar a morrer”, referindo-se a expressões e 

termos como “morte com dignidade”, “ajuda para morrer”, “morte assistida por médicos”, 

assim como se refere ao suicídio assistido e o clássico vocábulo “eutanásia” (SINGER, 2018, 

p. 238-239). 



141 

 

 

 

Esclarece que o suicídio assistido pode ser considerado um tipo de eutanásia, mas 

alerta que este segundo termo tem significados mais amplos, pelo que Singer estabelece uma 

conceituação para a eutanásia. 

Assim escreveu Singer: 

“Eutanásia” significa, segundo o dicionário, “morte serena, sem sofrimento”, mas 
hoje o termo é usado para se referir à morte deliberada daqueles que têm doenças 
incuráveis e sofrem de angústia e dores insuportáveis, com o propósito de poupá-los 
de mais aflição e sofrimento. Difere, portanto, do suicídio assistido por médicos na 
medida em que o médico ou outra pessoa que propicie a eutanásia pode causar a 
morte, ministrando ao paciente uma injeção letal, por exemplo. Entre as definições 
mais comuns de eutanásia, existem três tipos diferentes, e cada um desses suscita 
questões éticas específicas. Nossa discussão terá muito a ganhar se começarmos 
definido os três tipos de eutanásia e inserindo-os no contexto geral. Em seguida 
poderemos avaliar a justificabilidade da cada tipo (op.cit., p. 239-240). 

 

Enquanto Ronald Dworkin (2019, p. 95-117) entende que a vida humana possui um 

valor sagrado, que é intrínseco, e que essa sacralidade da vida se dá por um processo histórico 

de formação da vida humana, apresentando um pensamento relativista e subjetivista, Peter 

Singer aposta numa ética objetivista e universal. 

Identificando diferenças entre Dworkin e Singer, Hogemann escreve: 

Singer critica profundamente a ideia do sagrado, quando essa, na visão tradicional, 
inclui somente os integrantes da espécie Homo sapiens [...] Assim, o autor recusa a 
ideia da “sacralidade da vida humana” e a aceita a ideia da sacralidade caso inclua 
todas as pessoas. Dworkin, por sua vez, estende o valor sagrado a diferentes espécies 
e, inclusive, a coisas inanimadas. Ambos os autores admitem, ainda, diferentemente 
da visão tradicional sobre o caráter sagrada da vida humana, que o valor da vida 
varia segundo a qualidade dessa vida. 
Embora Singer e Dworkin apresentem semelhanças em suas observações sobre o 
valor intrínseco, Singer considera que não seja esse o fundamento para o 
desenvolvimento de uma ética universal. 
Dworkin afirma que a ideia do sagrado apresenta graus de variação e as convicções 
sobre o sagrado ou inviolável são seletivas. Ou seja, as convicções acerca do 
sagrado resultam de uma complexa rede de sentimentos e intuições [...] Com isso, o 
próprio Dworkin admite que a ideia do valor intrínseco está aberta a diversas 
interpretações. Assim, a teoria do valor intrínseco não pode ser utilizada para 
formular um princípio universalmente válido, devido aos sentimentos subjetivos da 
cada um (HOGEMANN, 2008, p. 204). 

 

Já no prefácio de sua Ética Prática, Singer (2018, p. XI-XII) informa ao seu leitor que 

temas como a eutanásia serão tratados com “o repúdio consciente a quaisquer pressupostos 

de que todos os membros de nossa espécie têm algum mérito específico ou valor inato [...]”, e 

ainda enfatiza, no capítulo dois, da mesma obra, a questão da igualdade, propondo o chamado 

princípio da igual consideração de interesses semelhantes, para o enfrentamento de questões 

morais entre seres humanos e também entre estes e outros animais não humanos, mas dotados 

de sensibilidade. 



142 

 

 

 

Acerca do princípio da igual consideração de interesses semelhantes, Singer escreve: 

“A essência do princípio da igual consideração está em atribuirmos, em nossas deliberações 

morais, o mesmo peso aos interesses semelhantes de todos os que são atingidos por nossos 

atos” (op. cit., p. 239-240). 

Contrário à doutrina da santidade da vida, até mesmo por entender que o termo 

“santidade” tem origem religiosa, e como tal não atenderia às exigências atuais de uma ética 

secular, Singer defende que as expressões “vida humana” e “ser humano” não apresentam 

significados precisos, em se pensando nos debates éticos a serem suscitados. 

Por isso, o filósofo australiano escolhe outra nomenclatura: 

Para não nos esquivarmos de nenhuma questão, por ora vou pôr de lado o 
melindroso termo “humano” e substituí-lo por dois termos diferentes, que 
correspondem aos dois sentidos diferentes de “humano”. Para o primeiro sentido, o 
biológico, usarei simplesmente a expressão desajeitada, mas precisa, “membro da 
espécie Homo sapiens”; e, para o segundo, usarei o termo “pessoa” [...] 
Seja como for, proponho o uso de “pessoa”, no sentido de ser racional e 
autoconsciente, para incorporar os elementos do sentido popular de “ser humano” 
que não são abrangidos por “membro da espécie Homo sapiens” (op. cit., p. 121-
122). 

 

Portanto, vê-se que Singer já estabelece um divisor de águas entre os humanos dotados 

de racionalidade e autoconsciência, daqueles outros destituídos dessas duas características, 

pois no mesmo capítulo quatro, de Ética Prática, explica quais as diferenças éticas em se 

matar membros da espécie Homo sapiens e em se matar pessoas. 

Transportando tal raciocínio para a discussão central da presente pesquisa, que orbita 

na questão das perspectivas da vontade humana para o exercício do pretenso direito de 

morrer, observa-se que Singer expressa que matar pessoas é mais grave que matar membros 

da espécie Homo sapiens que não se conduzam com racionalidade e autoconsciência. 

Singer, didaticamente, aponta o porquê da particular gravidade em se matar uma 

pessoa: 

Vimos que existem quatro razões possíveis para sustentar que seria particularmente 
grave tirar a vida de uma pessoa: a preocupação utilitária e hedonista com os efeitos 
do assassinato sobre os outros; a preocupação do utilitarismo preferencial com a 
frustração dos desejos e planos futuros da vítima; o argumento de que a capacidade 
de se conceber existindo no tempo é uma condição necessária para que se tenha 
direito à vida: e o respeito pela autonomia. 
Ainda que, no plano do raciocínio crítico, um utilitarista hedonista só aceitasse a 
primeira razão indireta, e um utilitarista preferencial só aceitasse as duas primeiras 
razões, no plano intuitivo, os dois tipos de utilitaristas provavelmente defenderiam  a 
ideia de direito à vida e também o respeito à autonomia (op. cit., p. 135-136). 

 
Apesar de a autonomia, assim entendida como a “capacidade de escolher e agir de 

acordo com suas próprias decisões” não ser considerada pelos utilitaristas como um princípio 
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moral básico ou como uma qualidade em si, pode acabar tendo um peso decisivo para a 

tomada de decisões por parte de uma pessoa que demonstre o desejo de continuar viva (op. 

cit., p. 134-135). 

Ao se referir ao princípio do respeito pela autonomia, na parte de Ética Prática 

intitulada Justificativa da eutanásia voluntária, Singer afirma que, por esse princípio, deve-se 

permitir que os agentes racionais vivam suas vidas de acordo com suas próprias decisões 

autônomas, o que servirá para corroborar tanto a decisão de se manter vivo, como a de morrer, 

pois “se os agentes racionais optarem autonomamente por morrer, o respeito pela autonomia 

nos deve levar a ajudá-los a pôr em prática sua opção” (op. cit., p. 258-259). 

Singer provoca ainda o seu leitor a pensar numa “hierarquização” entre vidas, 

conforme seus valores: 

Em geral, parece que, quanto mais altamente desenvolvida for a vida mental de um 
ser, quanto maior seu grau de autoconsciência e racionalidade e mais ampla sua 
gama de experiências possíveis, mais alguém iria preferir esse tido de vida caso 
fosse escolher entre ela e um nível inferior de consciência, Será que os utilitaristas 
conseguem defender essa preferência? (op. cit., p. 145). 

 

Mas o próprio Singer, por meio de uma pergunta retórica, admite que essa questão não 

está fechada em seu raciocínio: 

Um adepto do utilitarismo preferencial poderia defender melhor o raciocínio de 
Mill? Isso dependeria do modo como comparamos preferências diferentes de acordo 
com diferentes graus de consciência e autoconsciência. Não parece impossível que 
viéssemos a encontrar maneira de classificar essas preferências distintas, mas, até o 
momento, a questão permanece aberta (op. cit., p. 147). 

 

Ainda no contexto dessa “hierarquização” entre vidas, Singer lança o desafio de se 

pensar sobre o impasse que é julgar a continuidade de uma vida, a partir da ótica da qualidade 

da mesma, a ponto de se perceber que haveria vidas que não deveriam continuar existindo, 

consoante os percalços dessa mesma existência, que incluem não só o sofrimento em si, mas 

também os gastos excessivos com tal insistência. 

O utilitarista australiano demonstra esse raciocínio em diversos trechos de sua obra 

Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics (será dada preferência à 

tradução para o Repensar la Vida y la Muerte: El Derrumbe de Nuestra Ética Tradicional), 

onde, por exemplo, no capítulo seis, da mesma, sob o título Julzgando conforme a la calidad 

de vida, Singer comenta o caso de um bebê (Doe), que nasceu, em 9 de abril de 1982, com 

Síndrome de Down, mas também com uma má formação congênita no esôfago, que 

demandaria uma cirurgia arriscada. 
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Houve, no caso de Doe, um dilema, formado entre as opiniões dos médicos, 

especialmente do doutor Walter Owens e o próprio pai de Doe, que acabaram por opinar que 

o correto seria apenas ministrar drogas ao bebê, para assegurar que não sofresse, até que 

viesse a morrer em poucos dias. No entanto, a direção do Hospital de Bloomington (Indiana, 

Estados Unidos da América) optava pela cirurgia, de modo que, apesar de ajuizada a 

controvérsia, o pequeno Doe acabou falecendo antes mesmo que o Supremo estadunidense 

viesse a analisar o caso (SINGER, 1997, p. 113-115). 

Embora o caso Doe não tenha configurado uma situação clássica de eutanásia, acabou 

evidenciando um conflito de vontades acerca da escolha pela continuidade da vida ou a opção 

pelo morrer, bem como confrontou dois valores, a continuidade da vida em si e a qualidade da 

mesma, exigindo dos atores envolvidos a postura de escolher entre um ou outro. 

Singer, na introdução do referido capítulo de seu livro, acerca do impasse produzido 

por esse caso, transcreveu as palavras do então presidente dos EUA: 

“Cada legislador, cada médico e cada cidadão tem que reconhecer que o problema 
real é: afirmar e proteger a santidade de toda vida humana ou adotar uma ética social 
que valorize algumas vidas humanas e outras não. Como nação, devemos escolher 
entre a ética da santidade da vida e a ética da qualidade de vida” - Ronald Reagan, 
1983 (op. cit., p. 113). 

Quanto ao debate propriamente sobre a eutanásia, considerando o viés pretendido por 

essa pesquisa, que é explorar as dimensões da vontade humana nesse sentido, vê-se 

importante contribuição de Singer, em especial nos capítulos quatro (O que há de errado em 

matar?) e sete (Tirar a vida: humanos) de sua obra Ética Prática (SINGER, 2018, p.117-148 

e 237-286). 

Também necessário ressaltar o capítulo nove (Reemplazar la vieja ética), na versão 

em espanhol da obra singeriana Repensar La Vida y La Muerte, onde o filósofo analisa a 

estrutura das revoluções éticas, sugere a reescritura de cinco mandamentos da velha ética e 

apresenta algumas respostas suas para questões éticas delicadas, dentre as quais o desejo pela 

terminalidade de uma vida sofrida (SINGER, 1997, p. 185-216). 

Ao abordar a moralidade de eutanasiar, Singer ao questionar “o que há de errado em 

matar”, faz um ajuste de conceitos acerca da expressão “ser humano”, conforme já 

demonstrado, menciona o aspecto da autonomia (ainda que não seja o eixo central de suas 

argumentações) e instiga à reflexão sobre a comparação do valor de vidas diferentes. 

Todavia, é no capítulo sete (Tirar a vida: humanos), de Ética Prática, onde Singer 

apresenta conceitos e considerações mais específicas sobre a eutanásia, explanando 
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argumentos favoráveis e contrários, concentrando suas argumentações sobre a chamada 

eutanásia ativa voluntária. 

Ao comentar sobre eutanásia ativa e passiva, Singer (2018, p. 269-281) demonstra 

entender como eutanásia passiva a morte de um indivíduo em razão da inércia de um outro 

agente, que não inicia uma ação para impedir a morte do primeiro, no contexto de aliviar o 

sofrimento do mesmo, o que ocorre, por exemplo, quando um médico deixa de ministrar 

remédios ou alimentos ao paciente com o objetivo de fazê-lo morrer.  

Tal ressalva quanto à conceituação do que seja eutanásia passiva aqui é feita, em razão 

de divergências de entendimento, pois há quem entenda que o conceito de eutanásia passiva 

se confunde com o de ortotanásia, como é o caso de Gomes (2007, p. 171-179).  

Já quanto ao entendimento conceitual sobre eutanásia voluntária, Singer assim 

escreve: 

Eutanásia voluntária é a eutanásia praticada mediante um pedido espontâneo da 
pessoa a ser morta que, ao fazer esse pedido, precisa estar em pleno exercício de 
duas faculdades mentais e ter todas as informações necessárias. A eutanásia pode ser 
voluntária mesmo quando a pessoa deixa de ter o exercício pleno de suas faculdades 
mentais até o momento de sua morte, pois ela poderia ter expresso sua vontade por 
escrito quando ainda tinha saúde, especificando as condições nas quais gostaria de 
morrer, caso se visse privada de suas faculdades mentais  (SINGER, 2018, p. 240). 

 

Assim, Singer compreende que, no caso de eutanásia voluntária, a respectiva 

manifestação de vontade por morrer pode ser expressa de modo prospectivo, materializando-

se através das chamadas diretivas antecipadas de vontade, já reconhecida juridicamente em 

diversos países.  

Por meio de tais diretivas, como é o caso dos testamentos vitais, fica previamente 

registrado, ainda quando a pessoa seja dotada de racionalidade, consciência e 

autodeterminação, sua opção por ser mantida viva ou não, caso lhe sobrevenha algum evento 

em sua saúde, capaz de lhe retirar a capacidade de se manifestar futuramente quanto a essa 

decisão que envolve a terminalidade de sua vida, situação essa que também é discutida por 

Dworkin, sob a perspectiva moral e política da autonomia (DWORKIN, 2019, p. 269-271). 

Singer se mostra favorável à eutanásia voluntária, exatamente rebatendo quatro 

argumentos utilizados pelos que são contrários a tal prática, a partir da premissa de que a 

aplicação desses mesmos fundamentos seria pior para a pessoa, ao impedi-la que optasse por 

morrer, na comparação com ser mantida viva em um cenário de uma doença dolorosa e 

incurável (SINGER, 2018, p. 257). 

O primeiro argumento favorável de Singer em prol da eutanásia voluntária é de que o 

suposto medo por essa prática é descabido, pois ela dependeria do consentimento válido do 
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paciente. Alerta que o medo verdadeiro a ser considerado é o de não se admitir a eutanásia 

voluntária, de modo que a morte, nesses casos, fosse prolongada e angustiante (op. cit. p. 

258). 

O segundo argumento é o de que assim como a eutanásia pode frustrar o desejo do 

enfermo de continuar vivendo, também pode haver frustração daquele que tenha manifestado 

o seu desejo de morrer, pelas vias eutanásicas, desejo esse que também deve ser considerado 

(op. cit. p. 258). 

O terceiro fundamento de Singer em favor da eutanásia voluntária é o de considerar 

que a vida, sendo um direito, como tal pode ser renunciado pelo seu titular, pois a pessoa 

precisa ter a capacidade de desejar a continuidade da própria existência, sem o que, o direito 

estaria transformado em um dever (op. cit. p. 258). 

O quarto e último fundamento singeriano é propriamente o princípio do respeito pela 

autonomia, pelo qual os agentes racionais têm o direito de viverem suas vidas, conforme suas 

próprias decisões autônomas (op. cit. p. 258). 

A bem da verdade, nota-se que, à exceção do primeiro argumento acima descrito, os 

demais têm como lastro a própria vontade do enfermo, no sentido de escolher pela morte, em 

confronto a continuar uma existência reputada como indigna. 

Na defesa da eutanásia voluntária, Singer assim sintetiza: 

A eutanásia voluntária só ocorre quando, até onde os médicos são capazes de 
afirmar, uma pessoa está sofrendo de uma doença incurável e dolorosa ou de um 
problema extremamente angustiante. Nessas circunstâncias, não se pode dizer que o 
fato de alguém optar por uma morte rápida configure uma escolha obviamente 
irracional. A força do argumento em favor da eutanásia voluntária está nessa 
combinação do respeito pelas preferências (ou autonomia) dos que se decidem por 
ela e da base inequivocamente racional da decisão em si. Quando se disponibilizam 
livremente informações que permitem às pessoas tirar a própria vida, elas talvez 
decidam fazê-lo sem uma fundamentação racional clara (op. cit., p.266). 

 

Já quanto à eutanásia não voluntária, Singer a identifica como aquela que é praticada 

quando “a pessoa a ela submetida jamais teve a capacidade de optar entre viver ou morrer”, 

mas também quando “a pessoa não é mais capaz de fazer a escolha crucial, mas já o foi um 

dia, sem ter expressando nenhuma preferência importante acerca de sua situa situação atual” 

(op. cit. p. 243). 

Para as duas hipóteses, Singer exemplifica, respectivamente, com os bebês que sofrem 

de doenças incuráveis ou com graves deficiências, e com pessoas em geral que perderam a 

capacidade de compreensão do problema de sua saúde, em razão de acidente sofrido, alguma 

doença específica ou mesmo por velhice. 
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O próprio Singer afirma que não é tão fácil defender a eutanásia não voluntária, como 

a voluntária (op. cit. p. 259), embora entenda que seja mais fácil analisar a primeira categoria, 

ou seja, daqueles que nunca foram capazes de optar entre continuar vivendo ou morre, para os 

quais Singer vê a eutanásia mais plausível, pois “o respeito pela autonomia também não pode 

ser aplicado onde não exista capacidade de autonomia” (op. cit. p. 244). 

Contudo, ainda no que tange à eutanásia não voluntária, para o segundo grupo de 

pessoas, isto é, aqueles que, no passado, foram capazes de optar por viver ou morrer, mas que, 

no presente, perderam essa capacidade definitivamente e, antes de perdê-la, não manifestaram 

preferência por continuar vivendo em tais circunstâncias, é que se abre um debate mais 

complexo. 

Singer entende que esses últimos casos não são raros e abrangem situações como o 

chamado estado vegetativo persistente, quando o paciente geralmente fica totalmente 

inconsciente, ou mesmo com alguma consciência mínima.  Vários casos desses, inclusive, 

chegam aos tribunais, para que a difícil decisão seja arbitrada por magistrados. 

Mesmo para esses casos de eutanásia não voluntária, Singer se inclina como favorável 

à terminação da vida, ao declarar: “Não vejo vantagem alguma em sobreviver em estado 

comatoso se não houver recuperação possível e a morte for uma certeza” (op. cit., p. 255). 

Quanto à eutanásia involuntária, Singer a considera quando a pessoa que foi morta,  

tinha condições de consentir na sua própria morte, mas não o fez, seja porque lhe perguntaram 

ou porque, foi-lhe perguntado, mas ele teria optado por continuar vivendo (op. cit., p. 241). 

Diga-se, parece não haver dúvida que a eutanásia involuntária, por ser realizada contra 

a vontade do paciente, configura-se como uma prática imoral e francamente homicida. O 

próprio Singer (op. cit., p. 266-269) não legitima a eutanásia involuntária, por entender que o 

consentimento do paciente para tanto é fundamental, e que a sua opção por não morrer já seria 

indício suficiente de que aquela vida valeria à pena ser vivida, marca do utilitarismo de 

preferências. 

Singer ainda sugere uma nova postura ética para questões que envolvem decisões 

sobre a vida humana, por meio de uma crítica às convicções morais, presentes nas sociedades 

ocidentais, no capítulo nove de sua obra Repensar la Vida y la Muerte: El Derrumbe de 

Nuestra Ética Tradicional. 

Com esse escopo, Singer, apropriando-se da palavra “mandamento” e com o fim de 

confrontar princípios e valores da religiosidade (mais especificamente, judaico-cristã), 

apresenta a reescritura de cinco “mandamentos”, de modo a desqualificar a “velha ética” e 
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validar uma nova postura, que antagoniza, por exemplo, com a tradicional doutrina do caráter 

sagrado da vida humana. 

Singer esclarece que “a visão tradicional de que toda vida humana é sacrossanta 

simplesmente não consegue dar conta da profusão de questões com que nos defrontamos” e 

que “a nova concepção oferecerá um enfoque inovador e mais promissor” (SINGER, 2002, p. 

262). 

Dentre os cinco mandamentos, o segundo e o terceiro são mais pertinentes à temática 

em tela, pois se relacionam à opção de se exercer ou não o direito à vida, bem como à 

responsabilidade que deve haver de outrem quanto a essa decisão. 

Singer reescreve o Segundo Mandamento: 

Segundo velho mandamento: jamais tire intencionalmente a vida de um ser humano 
inocente. 
Segundo novo mandamento: assuma a responsabilidade pelas conseqüências de suas 
decisões (op. cit., p.265-269). 

 

Na sobredita reescritura, Singer destaca que há responsabilidade (pelo menos do ponto 

vista ético) não apenas por se tirar a vida de alguém, como também pelas condutas de se 

manter uma pessoa viva e sob considerável sofrimento, uma vez que as circunstâncias 

anunciam que a manutenção dessa vida irá ocasionar efeitos piores do que a própria morte. 

Nesse contexto, Singer menciona as hipóteses de ter que sacrificar o feto, a fim de se 

preservar a vida da gestante, sob pena de os dois não só sofrerem demasiadamente, como 

também sucumbirem, situação essa que tem a ver com o aborto. 

Mas também Singer se reporta a situações de eutanásia, procurando demonstrar que a 

ética tradicional “coloca na tênue linha divisória entre dar fim à vida pela omissão de 

tratamento ou dar fim a ela por meio de uma injeção letal” (op. cit., p. 267), não dando, 

portanto, uma resposta objetiva e corajosa aos quadros de opção por uma morte digna. 

Para essa nova postura ética proposta, referente ao segundo mandamento, Singer alerta 

que a distinção entra matar e deixar morrer é menos nítida do que habitualmente se mostra, e 

que uma ação efetiva para por fim ao sofrimento de um paciente terminal é mais digno que 

uma conduta omissiva nesse sentido, como suspender o suporte vital, o que só ampliaria a 

penúria desse mesmo enfermo (op. cit., p. 269). 

Quanto ao Terceiro Mandamento, Peter Singer redigiu: 

Terceiro velho mandamento: jamais tire sua própria vida, e sempre tente impedir 
outros de tirarem suas vidas. 
Terceiro novo mandamento: respeite o desejo do outro de viver ou morrer (op. cit., 
p.270-271). 
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Mais uma vez Singer valoriza a vontade daquele que ele entende como pessoa, pois 

esse desejo é legítimo instrumento para embasar a tomada de decisão entre continuar vivendo 

ou morrer.  

Portanto, Singer entende que, em se tratando de uma pessoa, esta possui um sentido do 

eu e da existência contínua de si mesmo e a capacidade de ver sua própria vida como um todo, 

diferentemente daqueles outros seres que, apesar de serem humanos, sejam destituídos de tais 

capacidades, como seria o caso dos pacientes inconscientes e em estado vegetativo 

persistente. 

Pela reescrita desse terceiro mandamento, depreende-se que Singer aceita, por 

exemplo, a suspensão do suporte vital do enfermo inconsciente, que esteja vegetando e sem 

esperança de recuperação, de modo que seja efetivada uma conduta eutanásica, justamente 

por essa “carência” da condição de pessoa. 

A contrário senso, mas com um resultado similar, Singer evidencia que o paciente 

consciente e racionalmente orientado, que manifeste sua vontade por morrer, para abreviar o 

seu sofrimento, enfermo esse tipificado como uma pessoa, exatamente por essa condição 

particular, deve ter o seu desejo respeitado, admitindo-se sua opção pela eutanásia voluntária. 

 
 
3.4 A VONTADE A PARTIR DOS INTERESSES CRÍTICOS EM DWORKIN 
 
  

O reconhecimento do direito de morrer com dignidade encontra em Ronald Myles 

Dworkin, filósofo e jurista estadunidense (1931-2013), importante referencial teórico, 

especialmente em sua clássica obra Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades 

individuais. 

Diversos argumentos podem, de fato, ser aproveitados por aqueles que defendem as 

formas de morte com intervenção, a partir da exposição de Dworkin, sendo que ele se refere 

repetidamente à categoria da eutanásia, o que não elide a aplicação de suas considerações para 

outros cenários como o suicídio assistido e a ortotanásia. 

Todavia, o que se depreende do pensamento de Dworkin, nesse sentido, permite 

compreender que a ênfase na liberdade individual se dá tanto para a cessação da vida, quanto 

para a continuidade desta em tais situações de penúria e terminalidade. 

Importante destacar a relevância da autonomia da vontade do enfermo, ou de quem lhe 

represente, como fator central para a decisão quanto ao direito de morrer com dignidade. 

Dworkin sustenta que a defesa da dignidade só tem sentido se houver liberdade individual, e 
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não coerção, e afirma que o ordenamento jurídico deve encorajar a tomada de decisão por 

parte de cada indivíduo, seja pela morte ou mesmo pela continuidade da vida, sob pena de o 

Estado se tornar totalitário, ao impor sua vontade sobre os particulares. 

Dworkin, refletindo filosoficamente sobre a morte, discorre: 

É uma obviedade afirmar que vivemos toda nossa vida à sombra da morte; também é 
verdade que morremos à sombra de toda nossa vida. O horror central da morte é o 
esquecimento – o absoluto e terrível colapso da luz. O esquecimento, porém, não é 
tudo; se assim fosse, as pessoas não se preocupariam tanto com a questão de suas 
vidas técnicas e biológicas terem ou não continuidade depois que se tornaram 
inconscientes e caíram no vazio, depois que a luz já morreu para sempre. A morte 
domina porque não é apenas o começo do nada, mas o fim do tudo, e o modo como 
pensamos e falamos sobre a morte – a ênfase que colocamos no “morrer com 
dignidade” – mostra como é importante que a vida termine apropriadamente, que a 
morte seja um reflexo do modo como desejamos ter vivido (DWORKIN, 2019, p. 
280). 

 

O jusfilósofo estadunidense possui o mérito de, através de sua Teoria do Direito, se 

lançado a demonstrar a importância dos princípios jurídicos, como prováveis ferramentas para 

a solução de casos difíceis, circunscritos a temáticas intrigantes como o aborto e a eutanásia, 

propondo a defesa dos direitos naturais e individuais. 

Pode-se entender, a partir da ótica de Dworkin, que em determinados temas, como o 

direito de morrer, a aplicação literal da lei poderia inviabilizar a própria discussão, eis que, 

ainda hoje, em boa parte dos países, inclusive no Brasil, a morte com intervenção, em regra, 

sofre as reprimendas legais, inclusive penais. 

Portanto, as bases teóricas de Dworkin permitem a reabertura de debates mais 

controversos, por conta da teoria construtivista da interpretação proposta, que sugere aos 

magistrados decidirem esses hard cases, realizando a hermenêutica da lei no caso concreto. 

Isso, inclusive, porque a aplicação positivista da norma legislada poderia, em 

determinados casos, afastar da apreciação judicial questões fáticas imprescindíveis a uma 

análise mais abrangente dessas demandas mais complexas, ou até mesmo, frustrar o 

atingimento integral do objetivo desse julgamento. 

Dworkin, ao tratar da exigência dessa integridade, afirma: 

A integridade exige que as normas públicas da comunidade sejam criadas e vistas, 
na medida do possível, de modo a expressar um sistema único e coerente de justiça e 
equidade na correta proporção. Uma instituição que aceite esse ideal às vezes irá, 
por esta razão, afastar-se da estreita linha das decisões anteriores, em busca de 
fidelidade aos princípios concebidos como mais fundamentais a esse sistema como 
um todo (DWORKIN, 1999, p. 264). 

 

Em Dworkin, o Direito deve ser compreendido como integridade, de forma que uma 

decisão jurisdicional será justa, caso forneça a resposta correta, ainda que não lastreada na 
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estrita legalidade, a partir do caso concreto e por meio de processo reconstrutivo, de forma a 

evidenciar os princípios regedores do caso. 

A edificação hermenêutica de Dworkin não é aceita unanimemente, sendo que uma 

das críticas seria a incoerência de se exigir dos magistrados que atuassem como um 

verdadeiro “Hércules”69, para atingirem a reconstrução racional proposta por Dworkin. 

Entretanto, o esforço que Dworkin sugere que os juízes façam para dirimir os impasses 

que possam advir por meio das causas que envolvam o direito de morrer, pode ter sua 

serventia, ainda que o pronunciamento jurisdicional reflita exatamente tal processo 

reconstrutivo. 

A esse respeito, Sá e Moureira destacam: 

Cada decisão jurisdicional é, pois, única e deve ser analisada de acordo com as 
normas vigentes no ordenamento jurídico, a serem reconstruídas a partir da dinâmica 
afeta ao próprio caso e às particularidades dos sujeitos envolvidos. Essa poderia 
afigurar alternativa plausível para o julgamento de questões relacionadas à 
efetivação da autonomia para morrer? Embora seja quase impossível a existência de 
“Hércules”, regras fechadas sobre o tema não seriam aconselháveis, pois poderiam 
interferir em situação em que a efetivação da autonomia privada do indivíduo seria 
tolhida, sem que se possibilitasse a esse indivíduo sua participação no próprio direito 
(SÁ; MOUREIRA, 2014, p. 406). 

Não passou despercebido a Dworkin o dilema gerado entre os avanços das ciências da 

Saúde, especialmente a Medicina, e as respostas que o Direito, por meio de seus aplicadores, 

deveria dar aos inúmeros episódios de morte assistida. 

Por meio de perguntas, que não podem ser consideradas retóricas, Ronald Dworkin 

provoca o seu leitor a refletir sobre os parâmetros da intervenção médica nesses casos e sobre 

a leitura que o jurista deve fazer para bem aplicar o Direito, legitimando ou não as decisões 

que venham a ser tomadas caso a caso. 

Se a tecnologia médica é capaz de manter vivos indivíduos que estão próximos da 

morte ou sob grave comprometimento de saúde por períodos mais dilatados, inclusive por 

meio de tratamentos invasivos, experimentais e até sacrificiais, alguns questionamentos 

podem e devem ser feitos. 

Acerca disso, Dworkin dispara: 

Que poderes tem um estado que se defronta com uma decisão dessas? E qual é o 
limite entre o que uma pessoal pode solicitar, para sim mesma e para outros, e aquilo 
que o estado pode recusar? As pessoas podem exigir, mediante o disposto em seus 
testamentos de vida, que não querem ser mantidas vidas artificialmente. Mas não 
podem exigir, como o determina o direito atual, que alguém as mate. Onde se vai 
traçar a linha divisória entra não ser mantido vivo e ser morto? Um estado pode 

                                                           
69 Aqui, o nome romano atribuído ao semideus grego Hércules, herói da mitologia grega, filho de Zeus e da 
mortal Alcmena. Hércules, a partir da mitologia, é símbolo daquele que detém uma força incrível, acima do 
normal. 
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proibir que os médicos dêem a seus pacientes doses de morfina que talvez os matem, 
mas que aliviem suas dores? (DWORKIN, 2019, p. 255). 

 

Investigando, então, possíveis soluções para a demarcação de tais limites entre a 

atuação estatal e o exercício da autonomia privada do paciente enfermo ou de seu 

representante, Dworkin define três categorias do estado de saúde desse paciente, a partir das 

quais seria possível a tomada de uma decisão (judicial, por exemplo) sobre a mantença da 

vida ou a autorização para a cessação da mesma. 

Segundo Dworkin, “as pessoas devem decidir sobre sua própria morte, ou sobre a 

morte dos outros, em três tipos principais de situação” (op. cit., p. 257): consciente e 

competente (ibid.: 257); inconsciente (ibid.: 262); e consciente, mas incompetente (ibid.: 

267). Observe-se que o parâmetro utilizado por Dworkin é, em última análise, a manifestação 

de vontade. 

Na primeira classe apontada, consciente e competente, o paciente demonstra 

compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior, ou seja, desfruta do pleno gozo 

de suas capacidades mentais, possuindo, assim, o necessário discernimento para refletir sobre 

a vida e a morte. 

Dworkin, no entanto, chama a atenção para a hipótese em que essa mesma pessoa, 

apesar de consciente e competente, não tenha capacidade de concretizar o seu intento de 

extinguir a própria vida, o que demandaria o auxílio de uma terceira pessoa para a realização 

desse suicídio. 

Nesse particular, o jusfilósofo norte-americano explica que essa vontade do paciente 

não se mostra tão plena, quando o mesmo já se encontra ligado a aparelhos que o ajudam a 

mantê-lo vivo, no sentido de desligá-los, pois tal procedimento implicaria a assistência de 

outras pessoas, o que caracterizaria o suicídio assistido, ainda rechaçado na maioria dos países 

ocidentais. 

Dworkin demonstra não concordar que a autonomia da vontade desse indivíduo seja 

embargada pelo Estado, o que fica estampado nas seguintes palavras: 

Assim, o direito produz o resultado aparentemente irracional: por um lado, as 
pessoas podem optar por morrer lentamente, recusando-se a comer, recusando-se a 
receber um tratamento capaz de mantê-las vidas ou pedindo para ser desligadas de 
aparelhos de respiração artificial; por outro, não podem optar pela morte rápida e 
indolor que seus médicos poderiam facilmente conseguir-lhes (op. cit., p. 259). 

 

A partir da análise da autonomia do paciente e em relação aos enfermos conscientes e 

competentes, Dworkin aponta que os defensores da morte assistida se pautam no princípio da 
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autonomia, visto que tais pacientes deveriam poder planejar sua própria morte, inclusive com 

a assistência dos profissionais de saúde que estivessem dispostos a ajudá-los (op. cit. p. 268). 

Contudo, Dworkin também apresenta os argumentos contrários à morte com 

intervenção, alicerçados no mesmo princípio da autonomia, diante da possibilidade de que, 

havendo a legalização da eutanásia, por exemplo, pessoas venham a ser mortas, quando na 

verdade, preferiam permanecer vivas.  

Para esses opositores, seria o caso dos enfermos que se mostram mais vulneráveis, por 

se sentirem pressionados, ainda que psicologicamente, ao se enxergarem culpados por estar 

proporcionando gastos e sofrimento aos familiares, de modo que não se encorajariam a optar 

pela continuidade da vida, o que constituiria uma violação à esfera da autonomia da vontade 

desses pacientes. 

Passando à segunda categoria, qual seja, a dos enfermos inconscientes, constata-se que 

a decisão pela manutenção ou não do suporte vital e mesmo procedimentos como o de 

ressuscitação acaba sendo do médico e profissionais correlatos à área de saúde. 

Discorrer sobre autonomia da vontade, para uma decisão literalmente vital, em 

situações onde o enfermo esteja inconsciente, portanto, sem a possibilidade de demonstrar a 

sua opção é desafiador, requerendo que se investigue qual seria a vontade pretérita desse 

enfermo, quando ele ainda não estava nesse cenário de enfermidade e terminalidade. 

Essas situações de inconsciência podem ser aquelas decorrentes de alguma doença ou 

acidente repentino, que coloque o indivíduo à beira da morte, como também abrangem 

quadros clínicos não necessariamente terminais, mas que se prolongam no tempo, como os 

estados vegetativos persistentes, marcados normalmente pela irreversibilidade. 

A problemática é maior nos casos de inconsciência exatamente pela necessidade de se 

pesquisar qual a vontade do enfermo, o que pode ser abrandada pela existência das diretivas 

antecipadas de vontade (obviamente, nos países em que as mesmas sejam reconhecidas pelo 

ordenamento jurídico correspondente), expressadas, por exemplo, por meio do testamento 

vital. 

No entanto, a ausência de tais documentos ainda aumentaria o impasse, pois criaria a 

necessidade de se perquirir qual seria a real intenção prospectiva da pessoa, quando ainda 

estivesse consciente, na eventual ocorrência (futura) da enfermidade que o levasse ao grau de 

inconsciência. 

Não menos importante, na análise da vontade do enfermo ora considerado 

inconsciente, além da existência formal ou informal de uma diretiva antecipada, é também 
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considerar que ela possa mudar de opinião nesse interregno entre a sua última declaração 

(formal ou informal) e a ocorrência do quadro de inconsciência do qual venha ser vitimado. 

Dworkin expressa esses dilemas, da seguinte forma: 

Podemos respeitar a autonomia de alguém que se tornou inconsciente apenas se nos 
perguntarmos qual teria sido a decisão de tal pessoa em condições apropriadas, antes 
de tornar-se incompetente. Isso pode parecer fácil quando o paciente assinou um 
testamento de vida, determinando o que deve ser feito em tais circunstâncias, ou 
quando expressou seus desejos de modo menos formal, mas ainda assim eloquente – 
por exemplo, repetindo-os muitas vezes a seus parentes. Mesmo em tais casos, 
porém, não há garantia de que não viria a mudar de ideia em algum momento 
posterior à última declaração formal ou informal, ou que não mudaria de ideia se 
tivesse voltado a refletir sobre a questão (DWORKIN, 2019, p. 269). 

 

Tendo-se em conta que alguma vontade consciente deva ser considerada nesses 

cenários de inconsciência do paciente, Dworkin questiona se a opinião dos parentes dessa 

pessoa não poderia refletir a vontade dela, nos casos em não tenha havido previamente uma 

declaração formal ou informal sobre o assunto. 

Seria o caso de se recorrer a informações prestadas por parentes ou mesmo por amigos 

do enfermo, que possam fornecer detalhes de sua personalidade, capazes de identificar qual 

seria o posicionamento dele, caso viesse a enfrentar um quadro de inconsciência. Até mesmo 

a tradição familiar de “lutar até o fim” (op.cit., p. 270) poderia servir de parâmetro para 

definir se a vontade seria desistir de uma vida vegetativa ou persistir sob cuidados infindáveis. 

Contudo, o próprio Dworkin revela que a busca da essência da vontade a partir da 

personalidade do paciente pode ser uma tarefa difícil: 

Quando entendermos o apelo à personalidade desse modo, não nos incomodaremos 
com a dificuldade que mencionei: que nossa opinião depende do contexto em que 
imaginamos que uma pessoa estaria às voltas com a decisão de viver ou morrer. 
Podemos avaliar qual decisão seria coerente com sua personalidade sem imaginá-la 
refletindo sobre essa questão. Mas a ideia subjacente – a de que aquilo que acontece 
a um indivíduo depois de entrar em um estado de inconsciência irreversível poder 
ser bom ou mau para ele – talvez pareça misteriosa (op. cit., p. 271). 

 

Dworkin ainda menciona alguns outros fundamentos, que podem balizar uma decisão 

judicial quanto a determinar a continuidade ou não da vida de um enfermo inconsciente, como 

o dimensionamento do princípio da autodeterminação do paciente (expressa ou 

implicitamente pela morte, em contraponto com o princípio da santidade da vida) e a eventual 

constatação de que a continuidade do tratamento não esteja entre os interesses fundamentais 

desse doente (op. cit., p. 266). 

A questão dos custos altos, que em muitos casos existem para a manutenção de um 

paciente em estado vegetativo, também é abordada por Dworkin, sem uma opinião direta 

deste acerca de tal circunstância, porém retratando o que, segundo ele, ocorre por vezes. 
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Acrescente-se que tal situação pode gerar uma contenda judicial, inclusive com implicações 

penais, a depender do ordenamento jurídico do país em que isso se dê. 

Nas palavras de Ronald Dworkin: 

Em geral, os parentes de um paciente em estado vegetativo tratam-no como se ainda 
estivesse vivo: visitam-no, quase sempre diariamente, e às vezes falam com ele, que 
na verdade nada ouve do que dizem. Ás vezes, porém, quando estão convencidos de 
que a recuperação é impossível, pedem que as sondas que o alimentam e hidratam 
sejam retiradas, bem como outras formas de suporte vital, mesmo que o paciente não 
tenha assinado um testamento de vida (op. cit., p. 264). 

 

Por fim, na terceira categoria indicada por Dworkin estariam os pacientes conscientes, 

mas incompetentes, isto é, aqueles que embora dotados de consciência, não possuem a 

capacidade de discernir acerca da manutenção da sua vida, posto que o nível cognitivo é (ou 

se tornou) muito baixo para a compreensão do processo de tomada de decisão que envolva a 

sua pessoa. 

Aqui, Dworkin se refere especialmente aos quadros de demência, cuja causa (ou 

estágio) mais drástica é o Mal de Alzheimer, que “nos estágios mais avançados [...], as 

vítimas já perderam toda memória e todo sentido de continuidade do eu e são incapazes de 

atender a suas próprias necessidades ou funções” (op. cit., p. 267). 

Dworkin afirma que tais enfermos frequentemente se comportam com medo paranóico 

de que lhe façam qualquer mal o que revelaria o desejo de viver, e não de morrer. Porém, a 

complexidade da avaliação estaria exatamente no fato de que uma manifestação antecipada de 

vontade (quando ainda competente, por exemplo, favorável à morte) ficaria totalmente 

incoerente quando a incompetência sobreviesse (quadro esse que a faria desejar a vida, ainda 

que sob um quadro de demência). 

O jusfilósofo apresenta esse impasse, conforme abaixo: 

Tendo em vista que fatalmente entrarão em um estado de total incompetência, as 
pessoas competentes deveriam ter o poder de especificar o tipo de tratamento que 
desejam receber? Deveriam ter o poder de decidir que não querem ser mantidas 
vivas por meio dos tratamentos rotineiros – cirurgia quando têm câncer, antibióticos 
quando pegam uma pneumonia? Deveriam ter o poder de determinar que desejam, 
de fato ser mortas? Esta última sugestão poderia parecer absurda: como permitir que 
uma pessoa tome providências antecipadas para ser morta daqui a alguns anos, 
quando é possível que, chegado o momento, ela dê sinais eloquentes de que deseja 
continuar viva? (op. cit., p. 268). 

 

Mesmo sob prisma da autonomia da vontade, Dworkin não se furta de tecer 

considerações, em proveito da solução de controvérsias que se estabeleçam para essa terceira 

categoria de pacientes, no que tange à decisão por morrer ou continuar vivo.  
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Entretanto, declara que nas hipóteses de pacientes conscientes, mas com demências 

graves ou mentalmente incompetentes, existem questões muito mais complexas com relação à 

autonomia da vontade, pois estariam em jogo duas autonomias: a do paciente demente e a da 

pessoa que se tornou demente, autonomias essas que podem estar em conflito, constituindo, 

então, casos difíceis e complexos (op. cit., p. 271). 

Importante ainda frisar que, para as argumentações dworkanianas acerca do direito de 

morrer com dignidade, naquelas três hipóteses relacionadas às condições dos enfermos, há 

três questões morais e políticas específicas, que seriam determinantes para a tomada de 

decisão acerca da manutenção ou não da vida humana: a autonomia, os interesses 

fundamentais e a santidade da vida humana.  

Ao se mencionar a autonomia do paciente, retrata-se, via de regra, a prerrogativa 

individual de decidir pelo fim da própria vida, assim como o momento desejado para que isso 

venha a ocorrer, dentro de uma razoável e justificável racionalidade, que pode ser assim 

vislumbrada nos episódios de uma existência que tenha se tornado indigna pela enfermidade 

sofrível e irreversível. 

Entretanto, o fundamento da autonomia para pacientes conscientes e competentes 

somente sofreria ressalvas nos casos em que essa manifestação do enfermo apresentasse 

algum vício, como por exemplo, uma indução promovida por algum parente movido por 

algum interesse econômico mesquinho, inaugurado pela sucessão. 

Também poderia se ver alguma invalidade na autonomia da vontade de enfermos 

conscientes e competentes, que venham a aceitar o término de sua vida, por uma espécie de 

imposição moral da família ou da sociedade, ao se sentirem um peso aos demais, o que criaria 

um ambiente de vulnerabilidade desses pacientes. 

Portanto, mesmo no caso de pacientes conscientes e competentes, o risco é que a 

autonomia para morrer venha a se tornar um fundamento para a eliminação de pessoas que se 

sintam mais vulneráveis e que sejam vistas pela sociedade como aquelas que devam optar, por 

isso mesmo, pela interrupção da vida, a fim de não onerarem aos demais do grupo social, 

como no caso dos enfermos mais idosos. 

No caso dos pacientes inconscientes, a autonomia para a morte digna passa por uma 

problemática difícil e mais específica, que seria a possibilidade de mudança da decisão, caso o 

indivíduo estivesse em pleno gozo de suas faculdades mentais. Ou seja, ele manifestou a 

vontade antes de tornar inconsciente e nada garante que ele não mudaria de opinião depois 

dessa declaração formal ou informal. 
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Já no caso de pacientes conscientes e incompetentes, a complexidade na análise da 

autonomia seria a dicotomia entre duas autonomias na mesma pessoa: a autonomia do 

paciente em estado de demência e a autonomia da pessoa que se tornou demente 

posteriormente. A vontade do indivíduo que hoje não está acometido do Mal de Alzheimer, 

por exemplo, expressa em um testamento vital pode ser inteiramente conflitante com a 

manifestação de vontade que essa mesma pessoa venha a demonstrar quando já demenciado. 

Dworkin também discorre sobre os interesses fundamentais, que são outro aspecto a 

ser considerado em termos de morte digna. Porém, esse fundamento moral mostra-se aberto, 

tanto para os opositores da eutanásia e outras formas de morte assistida, como para os que 

lhes sejam favoráveis em determinadas situações. 

Dessa forma, os antagônicos às formas interventivas da morte argumentam que a 

decisão pelo término da vida desse paciente não figura entre os seus interesses fundamentais, 

vindo a soar como atitude paternalista, nas palavras de Dworkin (op. cit, p. 271-272). 

Contudo, Dworkin chega a afirmar parecer ridículo o ponto de vista de que seja 

interesse fundamental do paciente a mantença de sua vida, quando ele esteja nos últimos 

estágios de uma dolorosa doença terminal. 

Alega, portanto, que a ideia de interesse fundamental, nesses casos, pode oscilar, de 

caso a caso, conforme a situação de saúde desse enfermo e mesmo com a sua visão sobre a 

vida e sobre a morte, isto é, se em todas essas realidades, pode-se uniformemente afirmar o 

que seja interesse fundamental, entre as opções da continuidade da existência ou a interrupção 

da mesma. 

Dworkin questiona por que, sob a mesma perspectiva dos interesses fundamentais, uns 

escolhem a morte, enquanto outros optam pela continuidade da vida, mesmo padecendo de 

sofrimento físico e psíquico e observa que uma melhor resposta pode ser encontrada a partir 

da distinção entre aquilo que ele chama de interesses experienciais e de interesses críticos. 

A busca de Dworkin é, com base na diferenças entre essas duas espécies de interesses, 

identificar as razões que as pessoas têm para desejar que sua vida tenha uma determinada 

direção em vez de outra. 

Nessa investigação, Dworkin considera que os interesses experienciais são aqueles 

gerados pelas experiências prazerosas, pelas coisas que fazemos pelo simples fato de 

gostarmos do benefício que elas nos trazem, como assistir a um filme, praticar um esporte ou 

caminhar por lugares bonitos 

Nas palavras de Dworkin: 
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Os prazeres desse tipo são fundamentais para uma vida boa – uma vida sem nada de 
maravilhoso não seria pura, mas tão-somente absurda. Mas o valor dessas 
experiências, avaliadas uma por uma, depende exatamente do fato de as 
considerarmos prazerosas ou estimulantes como experiências (op. cit., p. 283). 

 

Contudo, Dworkin alerta que a maioria das pessoas pensa ter também outra dimensão 

de interesses, denominadas de interesse críticos, isto é, “interesses cuja satisfação torna suas 

vidas genuinamente melhores, interesses que, se ignorados, constituiriam erros passíveis de 

piorar essas vidas” (op. cit., p. 284). São aqueles interesses relacionados às realizações que 

possuem algum valor intrínseco.  

Dworkin se vale do exemplo do consumo de drogas para traçar uma diferença entre 

interesses experienciais e interesses críticos, dizendo que a droga, ao proporcionar momentos 

de euforia, gera a experiência prazerosa (a esses que decidem pelo seu consumo), embora não 

se possa dizer que venha a ser um interesse crítico desse mesmo indivíduo. 

A distinção entre os interesses experienciais e os interesses críticos, no entendimento 

de Dworkin, é necessária para se compreender as convicções sobre o modo como as pessoas 

devam ser tratadas, embora seja fato que, na prática, cada ser humano tenha interesses 

experienciais e interesses críticos próprios, o que demanda a análise individualizada e 

contextualizada, em se tratando da compreensão quanto ao processo de escolha entre a 

continuidade da vida ou a consumação da morte. 

Verificar os dois tipos de interesses mencionados é tarefa útil para a compreensão de 

qual seria o verdadeiro interesse de um determinado indivíduo, de modo que, em um caso 

concreto, esse perfil da pessoa possa ser dado importante, por exemplo, a um magistrado, para 

aplicação do Direito, no contexto de uma demanda judicial relacionada ao tema em tela. 

No entanto, o que Dworkin deixa claro é que a interpretação apenas acerca dos 

interesses experienciais pode ser insuficiente para entender o significado da morte, 

principalmente em se considerando as diferenças entre os estados de saúde desses pacientes, 

posto que os interesses críticos sejam os que mais refletem a personalidade do paciente. 

Dworkin explica isso, mencionando alguns casos concretos: 

Exploramos a complexa ideia dos interesses críticos porque não podemos pensar na 
morte como algo de interesse fundamental para alguém a menos que 
compreendamos essa dimensão dos interesses que as pessoas têm. Seria fácil decidir 
se viver ou morrer estava entre os interesses fundamentais de Lilian Boyles, Nancy 
Cruzan ou Janet Adkins se só tivéssemos em mente seus interesses experienciais. 
Lilian Boyles só tinha à sua frente a perspectiva do sofrimento e nenhuma 
experiência prazerosa que talvez pudesse compensar o horror de sua experiência; 
tendo em vista essa situação, portanto, é evidente que para ela a morte era um 
interesse fundamental. Nancy Cruzan jamais voltaria a ter qualquer experiência, boa 
ou má, razão pela qual seus interesses experienciais não se veriam afetados por 
nenhuma das duas decisões. Janet Adkins talvez tivesse mais a ganhar, em termos de 
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experiências prazerosas, se vivesse até que sobreviesse a morte natural – teria 
permanecido capaz de fruir prazeres simples por mais alguns anos, e muito 
dementes não sofrem absolutamente nada -, o que significa que foi um erro suicidar-
se, quando o fez, se as experiências de vida eram tudo que lhe importava (op. cit., p. 
294). 

 

Dworkin ainda esclarece que não só o modo como se morre, como também a escolha 

do momento “ideal” (op.cit., p. 299) vão retratar a integridade da personalidade do enfermo, a 

partir de seus interesses fundamentais, especialmente dos interesses críticos. 

Assim sendo, Dworkin entende que é inadvertida a intromissão do Estado ou mesmo 

da sociedade quanto à escolha entre a manutenção da vida ou a decisão pela morte, nesses 

casos. 

Essa opinião categórica de Ronald Dworkin se dá nos seguintes termos: 

 
O fato de estar ou não entre os interesses fundamentais de uma pessoa ter um final 
de vida de um jeito ou de outro depende de tantas outras coisas que lhe são 
essenciais – a forma e o caráter de sua vida, seu senso de integridade e seus 
interesses críticos – que não se pode esperar que uma decisão coletiva uniforme 
sirva a todos da mesma maneira. É assim que alegamos razões de beneficência e de 
autonomia em nome das quais o Estado não deve impor uma concepção geral e 
única à guisa de lei soberana, mas deve, antes, estimular  as pessoas a tomar as 
melhores providências possíveis tendo em vista o seu futuro. E, nos caso em que tais 
providências não foram tomadas, o governo deve permitir, na medida do possível, 
que as decisões fiquem a cargo de parentes ou outras pessoas mais próximas, 
pessoas cuja percepção dos interesses fundamentais dos doentes – formadas ao 
longo de um estreito conhecimento de tudo que constitui esses interesses – possa ser 
mais apurada que qualquer outro juízo universal, teórico e abstrato, nascido nos 
escalões do governo em que predominam os grupos de interesses e suas manobras 
políticas (op.cit., p. 301). 

 

As reflexões do jusfilósofo estadunidense acerca do morrer e do viver, também 

abrangem sua visão sobre a santidade da vida humana e sobre o interesse pessoal, no que 

concerne a interpretar a reprovabilidade ou não da eutanásia e outras modalidades de morte 

com intervenção. 

O argumento da santidade da vida, em regra, acaba sendo o mais recorrente, da parte 

daqueles que se opõe ao direito de morrer, oriundo da maioria das tradições religiosas, ao 

considerar que a vida de uma pessoa não pertence a ela, mas à divindade criadora dessa vida, 

à força sobrenatural que deu causa a ela, e que, na tradição judaico-cristã, predominantemente 

é denominada Deus. 

Por essa perspectiva, a vida humana deveria sempre ser preservada, em todos os casos, 

por ter um valor intrinsecamente sagrado, independente de que seja uma “vida boa” e do valor 

subjetivo presente em cada ser humano. 

De antemão, Dworkin alerta: 
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[...] a ideia do caráter sagrado ou inviolável da vida humana é, ao mesmo tempo, 
mais complexa e mais aberta a interpretações diferentes e antagônicas do que sua 
utilização religiosa às vezes admite, e podermos elaborar outras interpretações dessa 
ideia que defendam atitudes mais liberais diante da eutanásia (op. cit., p. 303). 

 

Isso porque, Dworkin enxerga a santidade ou sacralidade da vida humana, despida das 

argumentações de índole religiosa, ou seja, interpreta a sacralidade da vida por uma exegese 

secular, como um princípio que assegura o valor moral da existência humana e fundamenta 

mecanismos sociais que asseguram o direito de estar vivo, tratando-se de um princípio laico, 

que reconhece a vida humana como um bem, mas não como um bem intocável por motivos 

religiosos (LEITE, 2018, p. 165). 

Uma ponderação contrária ao pressuposto de que a eutanásia frustra a natureza, com 

base na ideia da santidade da vida, seria o fato de que o prolongamento abusivo da vida, 

simplesmente para evitar a morte, esse sim, frustraria inevitavelmente a natureza e a própria 

maravilha natural da vida humana. Portanto, a eutanásia, nesse caso, não estaria insultando a 

santidade da vida. 

Hogemann explica a sacralidade vislumbrada por Dworkin: 

Essa ideia do sagrado, segundo o autor, embora bem conhecida é geralmente mal 
entendida, pois via de regra, o termo sagrado carrega em si uma conotação teísta. 
Esse entendimento é incorreto, por além da forma convencionalmente religiosa, o 
termo sagrado pode ser interpretado de forma secular. Portanto, dizer que a vida 
humana tem um valor sagrado, não significa, necessariamente, que tal ideia guarde 
relação direta com a ideia de criação divina. A ideia da sacralidade da vida humana 
pode resultar da valoração do processo evolutivo que originou a espécie, 
assegurando-lhe um caráter inviolável. [...] 
De maneira que a compreensão da sacralidade da espécie humana se estende 
igualmente para a vida humana individual, uma vez que ela constitui, em si mesmo, 
um produto sagrado ou inviolável resultante da própria formação da vida individual, 
seja ela o produto de uma criação divina ou de uma evolução. (HOGEMANN, 2008, 
p. 198). 

 

Mais uma vez, Dworkin pondera sobre a questão político-constitucional, cuja 

produção legislativa seja inspirada na ideia da santidade da vida, ao estabelecer para toda uma 

sociedade uma mesma fórmula, a ser seguida por todos, sem considerar a escolha de cada um, 

no que tange ao direito de morrer 

Dworkin faz essa crítica reflexiva: 

 
Uma vez mais, a questão crítica consiste em saber se uma sociedade decente irá 
optar pela coerção ou pela responsabilidade, se tentará impor a todos os seus 
membros um juízo coletivo sobre assuntos de mais profundo caráter espiritual, ou 
ser irá permitir e pedir a seus cidadãos que formulem, por si mesmos, os juízos mais 
crucialmente definidores de sua personalidade naquilo que diz respeito a suas 
própria vidas (DWORKIN, 2019, p. 305). 
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Ainda no aspecto das noções de sacralidade da vida, desenvolvidos por Dworkin, 

vemos que são mencionadas duas bases do “sagrado”: a criação natural e a criação humana. 

Sob o ponto de vista da primeira, a eutanásia jamais será permitida. 

Todavia, a se entender que a contribuição humana tenha a mesma importância que a 

criação natural, haveria “razão muito mais forte para negar que a eutanásia sempre insulta a 

santidade da vida: insistiremos, então, em que a eutanásia às vezes sustenta esse valor” (op. 

cit., p. 304). 

Partindo-se do pressuposto de que a dignidade humana é o direito que tem o indivíduo 

de não ser tratado de maneira indigna, também parece coerente afirmar que a noção de 

indignidade é relativa, pois é manifestada consoante variações de época e de lugar, fruto de 

convenções sociais e, ainda que dentro do mesmo cenário cronológico e geográfico, ainda 

assim poderíamos constatar diversidade entre as “dignidades” de pessoas distintas. 

Tal raciocínio se dá, conforme Dworkin, por causa dos interesses críticos que cada um 

carrega, daí porque o “significado da morte depende de como e porque nossas vidas são 

sagradas” (op. cit., p. 340). 

Ainda no campo da pesquisa quanto à autonomia do enfermo para decidir pela 

continuidade de sua existência, ainda que sofrível, ou por sua morte, a partir do entendimento 

do valor intrínseco da vida humana, pelo viés da santidade, Dworkin insiste no caráter único 

do ser humano. Melhor dizer, no entanto, o caráter único de cada ser humano, a “santidade de 

cada vida humana” (op. cit., p. 113). 

Dworkin, ao desenvolver a ideia de que o “sagrado” possuem duas bases, que se 

combinam e confluem (a criação natural e a criação humana), fundamenta a opinião de que 

cada vida humana deve ser interpretada individualizadamente, pois é ela fruto também de suas 

escolhas. 

Para tanto, Dworkin remonta a uma distinção já feita por James Rachels70, pela qual há 

uma grande diferença entre “estar vivo” e “ter uma vida”. Mais especificamente, seria o 

                                                           
70 RACHELS, James. The End of Life. Eutahanasia and Morality. Oxford/New York/Melbourne: Oxford 
University Press, 1987, p. 24-25: É importante perceber que usamos a palavra "vida" de duas maneiras. Por um 
lado, quando falamos de "vida", podemos estar nos referindo a coisas vivas, a coisas vivas. Estar vivo é ser um 
organismo biológico funcional. Aqui o contraste é com coisas que estão mortas, ou com coisas que não estão 
vivas nem mortas, como as rochas. Não apenas pessoas, mas chimpanzés e insetos, e até árvores e arbustos, são 
coisas vivas. Uma pessoa que pergunta: "Existe vida em outros planetas?" está usando a palavra nesse sentido. 
Por outro lado, quando falamos de "vida", podemos ter em mente um tipo muito diferente de conceito, que 
pertence mais à biografia do que à biologia. Os seres humanos não apenas estão vivos; Eles também têm vidas. 
Uma pessoa que fala, digamos, "da vida de Bobby Fischer" está usando a palavra nesse sentido (tradução 
nossa) 
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mesmo que dizer um indivíduo não está vivo apenas porque seu corpo físico esteja 

funcionando biologicamente, mas por ter uma vida biográfica. 

Essa dicotomia é aproveitada dos gregos, que usavam duas palavras para expressar o 

conceito de “vida”: zoe (para significar vida física ou biológica) e bios (para representar a 

vida como um “processo vivido, formado pela totalidade de ações, decisões, motivos e 

acontecimentos que compõem o que hoje chamamos de biografia”) (op. cit., p. 115). 

Entre a ênfase que venha a se dar à “vida biológica” ou à “vida biográfica”, vão se 

situar, respectivamente, as opiniões mais conservadoras ou mais liberais, quanto à aceitação 

da eutanásia e demais formas interventivas de morte. 

Essa construção se dá exatamente pelo pensamento de que cada indivíduo, ao construir 

sua história, fazer suas escolhas e protagonizar tal “criação humana”, acarretaria que a 

“criação natural” (divina, defendida especialmente pelas religiões e pelos mais conservadores) 

não seria mais a única e exclusiva, capaz de determinar o valor intrínseco dessa mesma 

existência, legitimando-se, assim, a possibilidade de decisões humanas (individualizadas) 

quanto à manutenção ou não da vida. 

Hogemann assim explica tal reflexão dworkiana: 

Além da concepção da criação religiosa ou evolutiva, Dworkin aponta uma outra 
forma de conferir à vida humana o caráter de sacralidade, qual seja, através da 
criação ou investimento humano. Cada ser humano desenvolvido constitui um 
produto não só de um investimento ou criação natural, como também de um 
investimento ou processo humano criativo e consciente. Uma pessoa adulta, - com 
suas características, interesses, ambições, personalidade e educação -, resulta de um 
processo humano criador iniciado pelos pais e continuado por ela própria, 
construindo, assim, sua própria biografia (HOGEMANN, 2008, p. 198). 

 

Justamente por essa mobilidade do conceito de “vida” entre a concepção do zoe e do 

bios, é que Dworkin insiste que o Estado deve abster-se de impor aos seus cidadãos uma 

convicção estatal (única, oficial, formal), de modo a respeitar a convicção de cada pessoa, sua 

crença (ou descrença) religiosa ou filosófica, bem como a laicidade (caso esse Estado assim 

tenha se definido juridicamente) e as suas garantias jurídicas para promoção da liberdade 

religiosa em seus domínios. 

Nesse sentido, Dworkin assinala: 

Um estado não pode restringir a liberdade a fim de proteger tal valor quando o efeito 
sobre um grupo de cidadãos for especialmente grave, quando a comunidade estiver 

                                                                                                                                                                                     
A mencionada obra de James Rachels foi publicada, em 1986, em sua primeira edição, enquanto o livro Domínio 
da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais, de Ronald Dworkin, teve sua primeira edição somente em 
2003. 
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seriamente dividida a respeito do que o respeito por esse valor exige e quando as 
opiniões das pessoas sobre a natureza desse valor refletirem convicções 
essencialmente religiosas que são fundamentais para a personalidade moral. 
(DWORKIN, 2019, p. 220). 

 

Aliás, a laicidade pode ser um razoável instrumento de controle das eventuais 

ingerências que o Estado pretenda fazer sobre a esfera das individualidades e subjetividades, 

não só no que respeita especificamente à liberdade religiosa, como também às decisões de 

índole pessoal que pudessem estar balizadas pela religiosidade. 

Se o Estado é laico, ele não deve ter uma ideologia própria e sim abrigar uma relação 

harmônica entre o poder religioso e as opções políticas, representativas da vontade de todos os 

membros dessa sociedade, garantindo, assim, o pluralismo de ideias, ainda que a vontade 

democrática de uma maioria seja determinante, por exemplo, na atividade legislativa. 

A par da importância da laicidade, nesse sentido, o pastor batista brasileiro Ed René 

Kivitz assim se manifestou: 

Quando a igreja, qualquer que seja ela, e o governo, qualquer que seja ele, se 
amalgamam, duas coisas acontecem: o governo se torna tirano, pois 
equivocadamente se acredita legitimado por Deus, e a igreja se corrompe, porque 
caiu em tentação e traiu sua vocação (KIVITZ, 2019). 

De tantas considerações e reflexões elaboradas por Dworkin, reveladoras de uma 

constante inquietude em promover debates acerca da autonomia da vontade, relacionada ao 

pretenso direito de morrer, tanto no campo da morte assistida como no dos chamados 

testamentos vitais, observa-se a preocupação com a dignidade do indivíduo envolvido 

diretamente nesse processo, a partir dos interesses críticos que dão coerência à sua vida. 

Essa preocupação de que a pessoa tenha o direito a não sofrer indignamente, o direito 

de que lhes sejam reconhecidos os seus interesses críticos genuínos e a certeza de que a defesa 

de sua dignidade só é possível com a liberdade individual que lhe venha ser conferida, e não 

com qualquer tipo de coerção. 

Dworkin, de forma enfática, afirma: 

Insistimos na liberdade porque prezamos a dignidade e colocamos em seu centro o 
direito à consciência, de modo que um governo que nega esse direito é totalitário, 
por mais livres que nos deixe para fazer escolhas menos importantes. É por 
honrarmos a dignidade que exigimos a democracia, e, nos termos em que definimos 
esta última, uma Constituição que permita que a maioria negue a liberdade de 
consciência será inimiga da democracia, jamais sua criadora. [...] Qualquer que seja 
nosso ponto de vista sobre o aborto e a eutanásia, queremos ter o direito de decidir 
por nós mesmos, razão pela qual deveríamos estar sempre dispostos a insistir em que 
qualquer Constituição honorável, qualquer Constituição verdadeiramente centrada 
em princípios, possa garantir esse direito a todos. [...] Para nós, o fato de viver de 
acordo com nossa liberdade é tão importante quanto o fato de possuí-la. A liberdade 
de consciência pressupõe uma responsabilidade pessoal de reflexão e perde muito de 
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seu significado quando essa responsabilidade é ignorada (DWORKIN, 2019, p. 342-
343). 

 

De fato, tanto ou mais indigno que seja ter a vida marcada por um grave e, provável 

irreversível sofrimento, sem quaisquer outras perspectivas compensadoras, a ponto de 

esvaziar o indivíduo completamente de juízos críticos que dêem sentido à sua existência, é 

saber que ele, por si ou por seus representantes, tenha que conquistar a “autonomia” para o 

exercício de sua vontade, sob pena de caminhar na clandestinidade da lei ou sob outros juízos 

de reprovabilidade do Estado e da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 PERSPECTIVAS JURÍDICAS DA EXPRESSÃO DA VONTADE HUMANA 
PELA MORTE DIGNA  

 
4.1 AUTONOMIA DA VONTADE, AUTONOMIA PRIVADA E AUTODETERMINAÇÃO 
 
  

O estudo sobre o direito a uma morte digna toca em diversos paradigmas, como a 

sacralidade da vida humana, a medicalização da morte, as possíveis dimensões que possam 

ser atribuídas ao direito à vida, além das ponderações que venham a ser feitas com base no 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Todavia, por todos os ângulos em que se busque analisar e propor um eventual 

reconhecimento do direito de morrer, inevitável que se traga à baila a investigação acerca da 

expressão da vontade humana nesse sentido, o que, de antemão, ocorrerá por meio do 

entendimento de conceitos como autonomia da vontade, autonomia privada e 

autodeterminação, tanto em perspectivas jurídicas, quanto éticas. 
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Por isso mesmo, devem-se buscar subsídios não só em disciplinas clássicas, como o 

Direito Constitucional, o Direito Civil e o Direito Penal, como também no Biodireito e na 

Bioética, para que sejam compreendidos aspectos relevantes da vontade humana, tais como os 

fatores que a potencializam e os que possam limitá-la, na empreitada de uma suposta 

efetivação jurídica ou, pelo menos, para uma razoável aceitação ética das formas interventivas 

de morte, especialmente da ortotanásia, associada aos cuidados paliativos. 

Nesse sentido, além da apresentação dos mencionados conceitos, relacionados à 

autonomia e à expressão da vontade humana, importante ainda será a sondagem quanto ao 

enquadramento do direito de morrer no rol dos direitos fundamentais e, mais especificamente, 

no elenco dos direitos da personalidade. 

Da mesma forma, necessário que se discorra sobre a expressão da vontade do enfermo 

ou de seus representantes pelo viés da Bioética, onde o princípio da autonomia deita suas 

raízes, ao lado de outros princípios, com os quais busca se harmonizar, para proporcionar a 

prestação eficiente e humanitária das atividades médicas aos pacientes, familiares e aos 

próprios profissionais da saúde. 

Na busca de sinônimos para o vocábulo “autonomia”, encontram-se significados como 

independência, liberdade, autogoverno, autossuficiência, emancipação e soberania. O fato é 

que essa ideia de um “governo de si mesmo” tende a gerar tensões, o que se constata desde 

épocas remotas, como a Antiguidade clássica, quando a autonomia possuía uma concepção 

essencialmente política. 

Embora não seja o escopo da pesquisa, pode se verificar que, ao longo de diversos 

momentos históricos, a “liberdade de conduzir-se a si próprio” foi passando por constantes 

conflitos com poderes extrínsecos absolutos, encarnados por uma divindade ou por alguma 

representação da figura estatal (RODRIGUES JÚNIOR, 2004, p. 114). 

Nessa evolução histórica, chama à atenção o desenvolvimento do racionalismo e do 

liberalismo como fatores preponderantes para a formação do conceito de autonomia da 

vontade, pois as relações privadas passaram a demandar a liberdade formal e a segurança. 

O cerne da presente pesquisa é exatamente investigar os contornos do que seja 

“autonomia”, como expressão da vontade humana, em termos do controverso direito à morte 

digna. Sabe-se, de antemão, que houve inúmeras variações históricas e filosóficas acerca 

desse entendimento quanto à capacidade que o indivíduo tenha de decidir e autogovernar-se, o 

que demonstra a dificuldade na obtenção de consensos sobre o tema. 
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Sá e Moureira assim explicam essa dificuldade, ao se referirem à autonomia para 

morrer: 

Em cada momento da história, especificamente a ocidental, o indivíduo humano 
teve, ou lhe foram impostas, concepções de moralidade que se entrelaçam em uma 
continuidade espacial e temporal, a constituir o multifacetado e controverso 
entendimento acerca do termo autonomia (SÁ; MOUREIRA, 2014, p. 401). 

 

No Medievo, a autonomia indicava a moralidade pautada na obediência, tendo por 

lastro a herança judaico-cristã, que estabeleceu parâmetros como a interiorização do indivíduo 

humano e a sua submissão à vontade divina e às leis eternas, tutelados pela Igreja Católica, 

que assumiu a posição de domínio na conduta da vida social (op. cit., p. 402). 

Entretanto, a concepção medieval de autonomia, centrada da ideia de obediência, foi 

sendo substituída pela mentalidade moderna, onde a moralidade passa a reconhecer a 

liberdade das pessoas conforme sua capacidade racional, despertando o ímpeto de cada 

indivíduo sozinho tomar suas próprias decisões e de se posicionar perante a coletividade. 

Essa transição teve o contributo marcante de Immanuel Kant (1724-1804), cuja 

filosofia enxerga a autonomia do indivíduo como produto subjacente à ideia de autogoverno, 

promovida pelo agir moral do próprio indivíduo. 

Oliveira (1995, p. 119-120) descreve a autonomia, segundo a reflexão kantiana, como 

“a capacidade e a tarefa que caracteriza o homem como homem, ou seja, de autodeterminar-

se e de autoconstruir-se em acordo com as regras de sua própria razão”. 

Há autores, como Schneewind71 que atribuem a Immanuel Kant a fama de ter 

“inaugurado” a expressão “autonomia da vontade”, na obra Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes (1785), a partir do qual o conceito de autonomia passou a ser aplicado ao 

indivíduo, alcançando uma formulação moral sistemática. 

Sabe-se que a ética kantiana iguala autonomia da vontade a liberdade, sendo a 

autolegislação da razão, de modo a determinar a prática humana, por meio de valores e 

normas. Em Kant, os homens, por sua racionalidade, são livres e autônomos, portanto, 

sujeitos de seu próprio ser e agir, nunca podendo ser considerados meios para quaisquer fins, 

de sorte que esse valor absoluto caracteriza a dignidade da pessoa humana. 

Por isso, Kant assim conceitua a autonomia da vontade: 

Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a 
sua lei (independentemente da natureza dos objectos do querer). O princípio da 
autonomia é portanto: não escolher senão de modo a que as máximas da escolha 
estejam incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal. Que esta 

                                                           
71 SCHNEEWIND, J.B. A invenção da autonomia: uma história da filosofia moral moderna. Tradução de 
Magda França Lopes. São Leopoldo-RS: Unisinos, 2005. 
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regra prática seja um imperativo, quer dizer que a vontade de todo o ser racional 
esteja necessariamente ligada a ela como condição, é coisa que não pode 
demonstrar-se pela simples análise dos conceitos nela contidos, pois se trata de uma 
proposição sintética; teria que passar-se além do conhecimento dos objectos e entrar 
numa crítica do sujeito, isto é da razão prática pura; pois esta proposição sintética, 
que ordena apodicticamente, tem que poder reconhecer-se inteiramente a priori. 
Mas este assunto não cabe na presente secção. // Pela simples análise dos conceitos 
da moralidade pode-se, porém, mostrar muito bem que o citado princípio da 
autonomia é o único princípio da moral. Pois desta maneira se descobre que esse seu 
princípio tem de ser um imperativo categórico, e que este imperativo não manda 
nem mais nem menos do que precisamente esta autonomia (KANT, 2019, p. 90-91). 

 

Hegel (1770-1831)72 assume postura diversa de Kant, ao entender que a liberdade não 

seria propriamente algo concedido ao indivíduo, mas sim uma aquisição, aquilo a ser 

construído, que parte da subjetividade em direção à intersubjetividade, de modo a valorizar a 

alteridade e ser o caminho para a pessoa formar sua autoidentidade. Assim, nesse contexto 

dialético de convivência, não mais se pensaria em autonomia como obediência ou 

autogoverno, nem haveria uma concepção universal de “vida boa”, mas sim uma visão 

pluralista, que implica na possibilidade quanto à construção de variados projetos de “vidas 

boas” (SÁ; MOUREIRA, 2014, p. 403-404). 

A partir da Revolução Francesa (1789), o lema da liberdade ganhou terreno, ao lado da 

igualdade e da fraternidade, de modo que a autonomia da vontade foi elevada à categoria de 

princípio jurídico e fonte das relações jurídicas (RODRIGUES JÚNIOR, 2004, p. 118), 

constituindo aquilo que Azevedo (1986, p. 77) chama de autonomia da vontade “à francesa”, 

sendo uma “esfera de autodeterminação individual que pode, ou deve, ser maior ou menor, 

segundo a maneira de ver dos vários autores”.  

A noção de autonomia da vontade estaria, então, pautada em duas proposições 

essenciais. A primeira, de que toda obrigação, uma vez sancionada pelo Direito, deveria ser 

livremente consentida. A segunda, de toda obrigação, a partir do instante em que é livremente 

consentida, deve ser sancionada pelo Direito (RODRIGUES JÚNIOR, 2004, p. 120). 

Perceptível de que a autonomia da vontade teve uma primeira concepção, centrada no 

caráter subjetivo ou individualista e que, durante todo o século XX, baseou-se fortemente em 

princípios tradicionais do Direito Contratual. 

As guerras e crises econômicas do século XX exigiram uma reformatação da 

econômica, política e jurídica, especialmente no Direito Civil, com maior intervenção estatal e 

                                                           
72 Georg Wilheim Friedrich Hegel foi um filósofo alemão, nascido em 27 de agosto de 1770 e falecido em 14 de 
novembro de 1831. Admirador das obras de Spinoza, de Kant e de Rousseau e um entusiasta da Revolução 
Francesa. Considerado um dos ícones do Idealismo Alemão (Idealismo Absoluto). Foi precursor do 
Existencialismo e do Marxismo. Disponível em: https://www.ebiografia.com/hegel/. Acesso em: 20 dez. 2019.  
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uma nova visão da autonomia da vontade, preferencialmente conhecida como “autonomia 

privada”, com uma dogmática objetivista. 

Nota-se, nessa transição da autonomia da vontade para a autonomia privada uma 

preocupação que muitos ordenamentos jurídicos passaram a demonstrar com relação a separar 

as relações jurídicas de direito público daquelas de direito privado, de modo a buscar a 

normatização dos negócios jurídicos, a consideração do interesse público acima do interesse 

particular e o entendimento de que a autonomia privada seria um poder conferido pelo Estado 

aos indivíduos, mas por isso mesmo, a ser exercida dentro de limites estabelecidos. 

Percebe-se que a noção de autonomia da vontade, de índole individualista, cede espaço 

ao conceito de autonomia privada, no qual desponta o intervencionismo legal e judicial do 

Estado, como forma de frenar os eventuais abusos decorrentes da liberdade praticada pelos 

particulares. 

A se pensar na possibilidade do reconhecimento do direito de morrer no Brasil, ainda 

que restritivamente às hipóteses da ortotanásia, questiona-se acerca dos processos de 

surgimento de novos direitos, com suas respectivas normatizações. 

Nesse sentido, Miranda (2000, p. 81) informa que algo que expressa a autonomia da 

vontade, ainda que num ambiente pré-jurídico, pode ingressar no mundo jurídico, a depender 

dos interesses da própria sociedade, exatamente porque as relações sociais se estabelecem 

como jurídicas no Direito. 

Esse raciocínio dá azo a que se pense sobre os constantes dilemas éticos enfrentados 

quanto ao exercício, ou não, das categorias de morte com intervenção, bem como acerca da 

valoração que deva ser atribuída às expressões da vontade humana, manifestadas por uma 

morte digna, a depender do caso concreto, de modo a se refletir quanto ao reconhecimento do 

direito de morrer, uma vez que uma das vocações do Direito é justamente acompanhar e 

atender às exigências oriundas da dinâmica social. 

Rodrigues Júnior (2004, p. 123) ainda menciona uma terceira concepção 

terminológica, que seria a “autonomia privada da vontade”, focada na existência social em si 

da expressão da vontade, como determinante para a constituição do negócio jurídico, e não 

propriamente no voluntarismo (eixo do conceito de autonomia da vontade) ou no 

normativismo (alicerce para a definição da autonomia privada). 

Quanto ao vocábulo “autodeterminação”, a própria Constituição brasileira (BRASIL, 

1988), no seu artigo 4º, inciso III, faz menção ao mesmo, ao tratá-lo como um dos princípios 

que regem o Brasil nas suas relações internacionais, assumindo na seara do Direito 
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Constitucional e do Direito Internacional Público o sentido de prerrogativa que cada povo tem 

de se conduzir de forma soberana, a partir de regras próprias. 

No entanto, em termos de relações que envolvem particulares, ou mesmo um 

particular e o Estado, a palavra “autodeterminação” possui significado peculiar, que se revela 

como uma categoria jurídica mais ampla que a autonomia privada da vontade, correspondente 

ao modo de o indivíduo reger suas condutas, de modo a que se realize em seu favor o 

princípio constitucional da dignidade humana, consoante o valor absoluto que a pessoa detém. 

Rodrigues Júnior (2004, p. 127) informa que a autodeterminação abarcaria a 

autonomia privada da vontade e ainda as escolhas individuais quanto à ideologia, ao partido 

político, à religião, à opção sexual e até mesmo ao direito de renunciar à própria vida.  

A este último exemplo mencionado, entende-se que o jurista se refere ao suicídio 

propriamente dito, e não às modalidades de morte com intervenção. Isso porque, quando 

alude ao direito de morrer, destaca que essa temática é revestida de uma peculiar dificuldade, 

em termos de se considerar a autodeterminação como princípio a ser aplicado. 

Tal peculiaridade assim é tratada por Rodrigues Júnior: 

O único campo em que será travada uma luta de maior interesse diz com o chamado 
direito de morrer, porquanto, bem ou mal, as demais questões – de ordem 
ideológica, religiosa e de opção sexual – tendem a ser resolvidas pelo embate 
legislativo ou pelos influxos jurisprudenciais, com uma forte tendência para a ampla 
autodeterminação, posto que, n’alguns casos, ofensiva a valores de índole teológica 
a que se deveria conferir maior importância. 
Quanto ao problema do direito de morrer, há uma forte tendência no direito anglo-
saxão a que seja considerado uma prerrogativa ínsita à esfera de autodeterminação 
da pessoa humana, encontrando-se no Brasil a obra de Rachel Sztajn como exemplo 
dessa linha argumentativa. 
Nesse tocante, ao estilo das orientações aqui sustentadas, seria incompatível com o 
texto constitucional e com o chamado direito geral da personalidade a admissão, 
ainda que sub conditione, do direito de morrer como expressão do âmbito de 
autodeterminação humana (RODRIGUES JÚNIOR, 2004, p. 127). 

Portanto, no campo dos conceitos jurídicos, é plausível se defender que o princípio da 

autonomia da vontade não se confunde com o princípio da autonomia privada, este último 

detentor de uma acepção mais objetiva. 

Amaral Neto (1984, p. 293) entende que “autonomia da vontade dá relevo à vontade 

subjetiva, psicológica, enquanto que a tese de autonomia privada destaca a vontade objetiva, 

que resulta da declaração ou manifestação de vontade, fonte de efeitos jurídicos” 73 
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 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Autonomia privada como poder jurídico. In: Estudos em 
homenagem ao professor Caio Mário da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 293. 
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 Enquanto isso, a autonomia privada seria um “substrato para a criação, modificação 
ou extinção de situações jurídicas subjetivas, sempre na moldura formada pelo ordenamento 
jurídico” (MEIRELES, 2009, p. 68). 

Dadalto (2018, p. 7) informa que apesar das discussões quanto à nomenclatura a ser 

usada, a expressão “autonomia da vontade” foi sendo substituída por “autonomia privada”, 

encontrando esta última maior aceitação dentro do perfil estatal democrático. 

Na seara de situações jurídicas existenciais, tais como as questões bioéticas e 

biojurídicas, o relacionamento entre a autonomia privada e o primado da dignidade humana é 

absolutamente notório. Assim, nas discussões sobre as perspectivas da expressão da vontade 

humana quanto ao possível direito de morrer, necessário que se adote o princípio da dignidade 

humana como fio-condutor. 

Em verdade, Kant já identificava uma íntima relação entre as noções de liberdade e 

dignidade humana, quando afirmava que “a autonomia é pois o fundamento da dignidade da 

natureza humana e de toda a natureza racional” (KANT, 2019, p. 84). 

Moraes (2003, p. 85) relaciona a humanidade das pessoas ao fato de elas serem 

racionais, dotadas de livre arbítrio e com capacidade para interagirem umas com as outras e 

com a natureza, configurando-se, assim, como sujeitos do discurso e da ação. Desse modo, 

humanidade, vontade (capacidade de decidir) e autonomia (autodeterminar-se, conforme a 

vontade) se integram sistematicamente. 

Barroso (2016, p. 81-87), ao buscar identificar um conteúdo mínimo da ideia de 

dignidade humana, aponta para a autonomia como o seu elemento ético, alertando, porém, que 

a autonomia pessoal a que se refere não se confunde com a autonomia moral kantiana, 

orientada pela lei moral, que corresponde à liberdade e como vontade que não sofre 

influências heterônomas. 

Barroso assim aponta os contornos da autonomia, enquanto elemento da dignidade 

humana: 

A autonomia é o elemento ético da dignidade humana. É o fundamento do livre 
arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar, da sua própria maneira, o ideal de 
viver bem e de ter uma vida boa. A noção central aqui é a da autodeterminação: uma 
pessoa autônoma defina as regras que vão reger a sua vida [...] 
A autonomia pressupõe o preenchimento de determinadas condições, como a razão 
(a capacidade mental de tomar decisões informadas), a independência (a ausência de 
coerção, de manipulação e de privações essenciais) e a escolha (a existência real de 
alternativas) [...] 
A autonomia, portanto, corresponde à capacidade de alguém tomar decisões e de 
fazer escolhas pessoais ao longo da vida, baseadas na sua própria concepção de bem, 
sem influências externas indevidas (BARROSO, 2016, p. 81). 
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Pertinente, todavia, destacar que Barroso estabelece o conteúdo mínimo da ideia de 

dignidade humana não só a partir da autonomia da vontade, como também do valor intrínseco 

de todos os seres humanos (indicado como elemento ontológico da dignidade humana) e do 

valor comunitário (que representa o elemento social da dignidade), de modo que esses três 

elementos são analisados sob uma perspectiva filosófica laica, neutra e universalista pelo 

autor (op. cit., p. 72-73). 

Sarlet (2005, p. 21) também identifica a autonomia e a autodeterminação de cada 

pessoa como componentes indispensáveis à dignidade humana, uma vez que a liberdade e, por 

consequência, o reconhecimento e a garantia dos direitos fundamentais de um modo geral, 

constituem uma das principais exigências da dignidade humana. 

É certo que a autonomia privada é um princípio inafastável em se tratando de reger as 

relações jurídicas formadas pelas situações subjetivas patrimoniais, com o escopo de dar 

efetividade ao artigo 170, caput74, da Constituição federativa brasileira de 1988, que por sua 

vez, aponta para um projeto constitucional de conferir a todos uma existência digna. 

No entanto, para as situações jurídicas existenciais, a autonomia privada também é 

essencial, pois o seu fundamento constitucional se encontra na própria dignidade humana, a 

partir do postulado da liberdade, tanto no sentido positivo, quanto negativo. 

Meireles esclarece esse aspecto da seguinte forma: 

Com maior intensidade a dignidade da pessoa humana deve ser observada nas 
situações existenciais, pois nestas a pessoa integra, ao mesmo tempo, seu núcleo de 
interesse e função. A liberdade constitucional do art. 5º tem conteúdo negativo, 
insuficiente para abraçar a tutela positiva das situações existenciais. Por isso, o 
fundamento constitucional da autonomia privada nas situações jurídicas subjetivas 
existenciais se encontra na própria dignidade humana que tem como um dos seus 
postulados a liberdade no sentido positivo e negativo (MEIRELES, 2009, p. 106). 

 

Por isso mesmo, Dadalto (2018, p. 7-8) alerta que o conceito de autonomia é vazio se 

não for lido e conformado com os conceitos de dignidade e de alteridade, e ainda aponta que a 

autonomia deve ser entendida sob uma perspectiva dialógica, tanto dirigida a aspectos 

públicos, quanto privados, tanto patrimoniais, quanto existenciais. 

A se considerar, como fazem Sá e Moureira (2015, p. 62), que a manifestação de 

vontade pela morte digna integra o direito à vida, e como tal é um direito da personalidade, 

resta cotejar tal manifestação com as características elencadas no artigo 11, do Código Civil75 
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 Art 170, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil: “A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
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75 Art 11, do Código Civil brasileiro: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária” (BRASIL, 2002). 
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brasileiro, que indica que os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis e 

insuscetíveis de limitação voluntária. 

Nesse ponto, uma questão central é se analisar quanto ao poder de disposição no 

exercício das situações jurídicas existenciais relacionadas ao direito à vida, mais 

particularmente ao suposto direito de renunciar à vida, mesmo que em situações de doenças 

terminais e que estejam levando o enfermo a grande e irremediável sofrimento. 

Mais uma vez a controvérsia se instala em torno dos limites da autonomia desse 

paciente, dos familiares e até mesmo dos médicos, quanto ao ato de dispor da vida do doente, 

de forma a se decidir, ainda que nos estreitos limites éticos e jurídicos, quanto à prática de 

alguma modalidade de morte com intervenção. 

Enfatizando a possibilidade de se discutir sobre a disponibilidade na seara dos direitos 

da personalidade, Meireles afirma: 

A afirmação de que os direitos da personalidade, os direitos pessoais ou, como se 
prefere, as situações jurídicas existenciais são indisponíveis é demais simplória e 
desconsidera que a autonomia privada em termos exclusivamente patrimonialistas é 
incompatível com a centralidade que a pessoa humana ocupa no ordenamento 
jurídico brasileiro (MEIRELES, 2009, p. 157). 
 

Referindo-se também ao papel da autonomia privada no exercício do direito de 

personalidade, Vasconcelos afirma: 

A autonomia privada, no exercício do direito de personalidade tem dois aspectos 
principais: a da iniciativa na defesa da personalidade e a da auto-vinculação à sua 
limitação ou compressão. 
No primeiro dos referidos aspectos, o titular é livre de exercer o seu direito ou de se 
abster de o fazer. [...] Esta liberdade é reveladora da autonomia do titular que pode 
decidir, só por si e livremente, sobre o exercício do direito, sem estar vinculado 
heteronomamente. Num outro exemplo, o doente pode não querer ser tratado. 
No segundo dos aludidos aspectos, o titular do direito de personalidade pode auto-
vincular-se à limitação ou à compressão do seu direito (VASCONCELOS, 2006, p. 
153). 

 

Considerando que a temática central versa sobre a expressão da vontade humana pela 

morte digna, como corolário investiga-se acerca da indisponibilidade ou disponibilidade de 

direitos fundamentais, notadamente, do direito à vida, naquelas circunstâncias já mencionadas 

de terminalidade. 

Conforme Borges (2007, p. 115-126) diversos autores consideram a indisponibilidade 

como uma das características de tais direitos. A título de exemplo, Oliveira (2015, p. 223) 

afirma que “o direito à vida é um direito da personalidade necessário, inato e, portanto, 

presidido pela característica de sua indisponibilidade”.  
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A par da ideia de indisponibilidade sobre a vida humana, mesmo por parte do próprio 

titular, não haveria o direito ao suicídio, muito menos a permissibilidade ao suicídio assistido, 

mesmo nas hipóteses de grande sofrimento físico e/ou psíquico.  

Nesse sentido, Cupis afirma: 

Consequentemente, o direito à vida não compreende a faculdade de abuso que 
encontra a sua expressão no suicídio. Os atos com que o sujeito visa dispor 
juridicamente do seu direito ou não tem eficácia, ou têm uma eficácia reduzida; mas, 
além disso, é desprovido de proteção o ato com que ele pretende por fim ao seu 
direito, destruindo pela sua própria atividade material o objeto desse direito (CUPIS, 
2008, p. 74). 

 

A essas vozes, somam-se outras tantas que empregam exatamente o argumento da 

dignidade humana como fundamento para o combate, por exemplo, à eutanásia e ao suicídio 

assistido. Nesse sentido, Severo: 

É isso o que os defensores da eutanásia têm feito com a linguagem da “compaixão” 
e “misericórdia”. Eles encobrem o homicídio deliberado que alguns médicos estão 
cometendo. Eles o encobrem com frases positivas como: alívio da dor, preservar a 
qualidade de vida, morte com dignidade, eutanásia voluntária, o direito de morrer 
(SEVERO, 2001, p. 43). 

 

Outras opiniões, vindas da Teologia, como Westphal (2009, p. 27), ao comentarem 

sobre as dimensões da dignidade humana, também lançam críticas ao pressuposto de que não 

haveria dignidade onde houvesse sofrimento. Afirma que a visão corrente na mídia apregoa 

que somente a qualidade de vida é critério para definir a dignidade e que o sofrimento é 

considerado um pecado imperdoável. 

Ainda no contexto da expressão da vontade humana e dos chamados direitos da 

personalidade, merece destaque um regramento específico, constante do Código Civil 

brasileiro atual, qual seja, o seu artigo 1576, cuja interpretação, contrario sensu e literal, pode 

representar um instrumento para a violação da autonomia privada do paciente. 

De fato, seria (ou será) constrangedor um enfermo, ainda que na qualidade de doente 

terminal, mas sem estar necessariamente sob o risco de morte imediata, ser compelido pelo 

seu médico a se submeter a um tratamento médico ou a uma intervenção cirúrgica, 

comprometendo, assim, a ideia da autonomia desse paciente, associada ao primado da 
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 A redação do artigo 15, do Código Civil brasileiro é a seguinte: “Art 15. Ninguém pode ser constrangido a 
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entender que a redação não foi a das melhores, pois o legislador, certamente, queria expressar “risco de morte”, e 
não “risco de vida”, conforme acabou sendo publicado. 
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dignidade humana, bem como ferindo as orientações da própria Medicina brasileira que, por 

meio do seu atual Código de Ética77, prestigia o instituto do consentimento informado. 

Portanto, na presente pesquisa em que são descritos, analisados e até mesmo propostos 

caminhos ao pensamento sobre a expressão da vontade humana por uma morte digna, a 

abordagem específica do princípio da autonomia privada se justifica por traduzir a 

possibilidade de o próprio paciente decidir quanto aos limites de seu corpo, em situações de 

terminalidade da vida, decorrentes da impossibilidade de cura e da potencial continuidade do 

sofrimento sem perspectivas animadoras. 

Guedes e Lara assim se referem à autonomia privada nesse contexto: 

É neste momento que a autonomia privada se torna fundamento a vontade de não se 
submeter a cuidados meramente paliativos, com a finalidade única de postergar a 
vida. Ao contrário do que se vê, não haverá um conflito de interesses entre o direito 
a vida e a autonomia privada, sendo analisado sob a perspectiva do paciente, 
detentor de direitos (GUEDES; LARA, 2019, p. 25). 

 

Nota-se que a evolução da concepção de liberdade provoca constantes 

questionamentos acerca da disponibilidade do direito à vida, não obstante este ser considerado 

inviolável, nos cenários em que estejam presentes indivíduos portadores de pouca saúde e 

quando a autonomia do sujeito é sobrelevada como o poder de escolha entre continuar vivo ou 

não, entendendo-se por esta última opção, a decisão de não ser submetido a formas de 

tratamentos médicos fúteis, que visem tão-somente adiar a morte. 

Mencionando aspectos dessa evolução, especificamente no âmbito da relação entre o 

médico e o paciente, Ribeiro assinala: 

As relações de saúde, construídas sob o modelo paternalista, foram diretamente 
afetadas pelo princípio da autonomia. No Brasil, a mudança ainda não está 
consolidada, mas há sinais indicativos da substituição do paternalismo pelo 
consentimento livre e esclarecido. Fala-se, hoje, em empowerment health, 
apoderamento sobre a saúde, ou seja, o paciente conquistou o poder de tomar 
decisões sobre sua saúde e sua vida; de sujeito passivo passou a titular do direito. O 
profissional de saúde, o médico por todos, de sujeito ativo passou a titular de uma 
obrigação. Antes soberano para tomar decisões clínicas, passou a conselheiro, num 
diálogo franco com o paciente, titular do direito de tomá-las mediante 
esclarecimento que lhe é devido pelo profissional (RIBEIRO, 2006, p. 1749). 

 

O deslocamento da Constituição para o centro do sistema jurídico, com a função de 

filtro axiológico, proporciona uma releitura do Direito Civil e dá ênfase a valores existenciais 

e do espírito, assim como ao desenvolvimento dos direitos da personalidade (BARROSO, 

2005, p. 33).  
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Todo esse ambiente promove uma ressignificação de conceitos, tal como ocorre com o 

princípio da autonomia privada, antes circunscrito ao perímetro do direito privado, mas que 

passa a receber status de princípio constitucional, para disciplinar até mesmo as relações 

presentes na seara do discutido direito pela morte digna. 

Dadalto (2018, p. 10) entende, no contexto do direito de morrer, que a autonomia 

privada não seja propriamente o poder do indivíduo para fazer tudo o que queira e nem seja 

uma ampla liberdade, e sim a garantia de ter o seu próprio conceito de uma “vida boa” e de 

agir buscando tal objetivo, o que encontra barreiras na alteridade, de sorte que a 

autodeterminação do indivíduo deve ser guiada pelas relações interpessoais e esse 

balizamento deve se dar conforme as normas jurídicas. 

Sá e Naves (2018, p. 23-25) discorrem sobre a autonomia, tanto pelo viés da Bioética, 

como do Biodireito, a partir da perspectiva de que os avanços biotecnológicos vêm colocando 

a humanidade diante de situações até então inimagináveis, deixando claro que a Bioética 

contribui com os valores normativos (embora normalmente tratados como princípios), 

enquanto o Biodireito possui como ferramentas as normas jurídicas que, por sua vez, são 

divididas em regras e princípios. 

Como princípio bioético, a autonomia vem a ser o “reconhecimento de que a pessoa 

possui capacidade para se autogovernar”, ou seja, a condição que tem o indivíduo de agir 

“de modo livre e sem influências externas”, ou ainda, “o respeito pela capacidade de decisão 

e ação do ser humano” (SÁ; NAVES, 2018, p. 37). 

Enquanto princípio biojurídico, a autonomia, encartada sob o rótulo de princípio da 

autonomia privada, possui o conteúdo já descrito anteriormente, isto é, aquilo que Amaral 

Neto (2000, p. 337) definiu como o “princípio pelo qual o agente tem a possibilidade de 

praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos”. 

Observa-se, todavia, que a efetividade do princípio bioético da autonomia do paciente 

ainda vem sendo conquistada, em meio às remanescentes posturas de resistência de alguns 

médicos, que ainda buscam impor sua autoridade sobre o paciente.  

Sá e Naves comentam sobre as dificuldades que ainda existem quanto à concretude de 

tal autonomia: 

No Brasil, infelizmente o consentimento informado tem-se convertido em mais um 
documento a ser assinado pelo paciente, sem real preocupação de verificar sua 
compreensão dos riscos e demais opções de tratamento. Em geral, o termo de 
consentimento informado é redigido em linguagem de difícil compreensão para o 
cidadão comum, que, apreensivo pela doença que o acomete a até pelas dores que 
sente, quer ver agilizado seu processo de internação. Nesse momento, junto de 
vários procedimentos, filas e temores, é-lhe apresentado um documento 
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padronizado, que não parecer lhe dizer nada, pois não houve diálogo que 
conformasse sua consciência deliberativa (SÁ; NAVES, 2018, p. 37). 

 

Mesmo assim, essa relação de poder passa por uma reconfiguração, de sorte que o 

paciente é convocado a participar do seu processo de tratamento, tendo o máximo de 

informações antes de decidir, por meio do chamado “consentimento informado”. 

Em se tratando do exercício da autonomia privada, no cenário da relação médico-

paciente, Sá e Naves (op.cit., p. 108) ensinam que a manifestação de vontade que pretende 

produzir efeitos jurídicos deverá não somente atender aos requisitos legais básicos do Código 

Civil brasileiro78, como também satisfazer requisitos especiais, que são a informação, o 

discernimento e a ausência de condicionadores externos diretos. 

Isto significa que a autonomia do paciente, que o capacite a decidir, demanda que ele 

tenha sido esclarecido do diagnóstico, do tratamento mais adequado e possíveis efeitos 

(informação); que esse mesmo paciente demonstre ter discernimento, isto é, capacidade de 

compreender o seu quadro clínico, o que poderá ser atestado pelo médico; e ainda que essa 

vontade não seja contaminada de quaisquer vícios, ou seja, que a expressão da vontade do 

paciente seja livre e tão-somente subordinada à consciência do próprio enfermo. 

O princípio da autonomia, considerando o paciente como seu titular ou destinatário, é 

homenageado pelo atual Código de Ética Médica brasileiro79 que, apesar de conter 

dispositivos que servem de substrato à Bioética e ao Biodireito, é um “conjunto de normas 

jurídicas, assim como o são as portarias e instruções normativas emitidas por órgãos da 

administração pública” (SÁ; NAVES, 2018, p. 26). 

No Código de Ética Médica brasileiro80, destacam-se os seguintes dispositivos que 

versam sobre a autonomia do paciente: 

Capítulo I 
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames 
de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes 
relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde 
que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. 
 
Capítulo IV 
DIREITOS HUMANOS 
É vedado ao médico: 
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Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal 
após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco 
iminente de morte. (meu grifo) 
 
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente 
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
 
Art. 26. Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e 
mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo 
cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco 
iminente de morte, tratá-la. 
 
Capítulo V 
RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 
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. (meu grifo) 
 
Art. 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método 
contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, 
reversibilidade e risco de cada método. 
 
Capítulo X 
DOCUMENTOS MÉDICOS 
É vedado ao médico: 
Art. 88. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, 
acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como 
deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando 
ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. (meu grifo) 

 

Verifica-se, entretanto, que a vontade do paciente nem sempre receberá o 

reconhecimento do aludido Código de Ética81, como no exemplo do ser artigo 41, que proíbe 

ao médico “abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante 

legal”. 

Igualmente, pode-se questionar possível divórcio entre o mencionado código de ética e 

o primado da vontade do paciente, em dispositivos como os artigos 22, 31 e 81 (acima 

transcritos e com os trechos grifados), onde, na parte final dos mesmos, constam ressalvas que 

mitigam a autonomia do paciente, gerando críticas, como de Sá e Moureira (2015, p. 198). 

O poder de autodeterminação do paciente também é manifestado através do instituto 

denominado “consentimento informado” (igualmente conhecido como “consentimento livre e 

esclarecido”), expressão típica do campo biológico, mas que, juridicamente, recebe a 

nomenclatura de “autonomia da vontade” ou “autonomia privada” (SÁ; NAVES, 2018, p. 

105). 
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Nessa esteira, o atual Código de Ética da Medicina brasileira82 aposta em tal 

instrumento, como forma de prestigiar a autonomia do paciente, em comunhão com o direito 

constitucional da informação83, de modo a tutelar o interesse que o enfermo tem, ou possa ter, 

de conhecer o seu quadro de saúde com exatidão. 

Destacam-se os seguintes dispositivos do Código de Ética84 que tratam do 

consentimento informado: 

Capítulo III 
RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
É vedado ao médico: 
 
Art. 4º Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha 
praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu 
representante legal. 
 
Art. 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de 
tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia 
genética. 
[...] 
§ 3º Praticar procedimento de procriação medicamente assistida sem que os 
participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o método. 
 
Capítulo IV 
DIREITOS HUMANOS 
É vedado ao médico: 
Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal 
após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco 
iminente de morte. 
 
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente 
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
 
Art. 26. Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e 
mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo 
cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco 
iminente de morte, tratá-la. 
 
Capítulo IX 
SIGILO PROFISSIONAL 
É vedado ao médico: 
Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua 
profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do 
paciente. 
[...] 
 
Art. 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da 
morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, 
salvo por expresso consentimento do seu representante legal. 
 
Capítulo XII 
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ENSINO E PESQUISA MÉDICA 
É vedado ao médico: 
Art. 101. Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de 
consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres 
humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da 
pesquisa. 
 
§ 1º No caso de o paciente participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa 
com transtorno ou doença mental, em situação de diminuição de sua capacidade de 
discernir, além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu 
assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão. 
[...] 
 
Art. 102. Deixar de utilizar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no 
País. 
 
Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita 
pelos órgãos competentes e com o consentimento do paciente ou de seu 
representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das possíveis 
consequências. 
[...] 
 
Art. 110. Praticar a medicina, no exercício da docência, sem o consentimento do 
paciente ou de seu representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade ou 
discriminando aqueles que negarem o consentimento solicitado. 

 

A título de ilustração, Pereira (2016, p. 161-162) fala da consolidação do direito ao 

consentimento informado na doutrina e na jurisprudência portuguesas, direito esse que o 

paciente tem de ser “devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, alcance, 

envergadura e possíveis consequência da intervenção ou do tratamento”, o que coloca o 

enfermo como protagonista do processo decisório que o envolve diretamente, valorizando, 

consequentemente, a sua autonomia. 

Aliás, em Portugal, já se discutiu sobre o instituto do “consentimento hipotético”, em 

acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), daquele país, datado de 18 de março de 2010, 

no qual tal Corte afirmou que uma paciente, que ficou cega após uma operação oftalmológica, 

não conseguiu fazer prova de que se tivesse recebido mais informação, teria recusado a 

operação, uma vez que a situação clínica era grave e de evolução imprevisível, com um 

prognóstico desfavorável e que a cirurgia deveria ser feita sem demora. 

Para o STJ português, teria se tornado presumido que, ao aceitar a ser submetida a tal 

cirurgia, sob essas circunstâncias, que a paciente teria informação suficiente da médica que 

lhe operou, havendo, portanto, um consentimento hipotético para tal procedimento, de forma 

a isentar o profissional da saúde (PEREIRA, 2016, p. 168). 

O mencionado acórdão, passível de críticas, apesar de potencializar a autonomia da 

paciente, no sentido de entender que sua escolha pelo tratamento e pela médica foi livre e 

baseada em pessoal confiança, parece não considerar que a falta de conhecimento técnico e/ou 
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científico por parte dessa mesma paciente, poderia lhe produzir, como de fato produziu, um 

dano que somente a médica teria condições reais de conhecer ou prever. 

Também tecendo considerações sobre a autonomia privada do paciente, Schreiber 

(2013, p. 55) identifica o direito que o enfermo tem de não ser informado acerca dos detalhes 

do seu tratamento, quando, então, esse paciente estaria transferindo, voluntariamente, ao 

médico ou a terceiros, as decisões relativas ao seu estado de saúde, tal como ocorre no caso 

em que o enfermo manifeste a sua vontade em não conhecer o resultado de uma biópsia a que 

foi submetido, com base na mesma ideia já explanada do consentimento informado. 

O filósofo Ronald Dworkin, em sua clássica obra Domínio da vida: aborto, eutanásia 

e liberdades individuais, ao abordar o direito à morte digna, afirma que a defesa da dignidade 

se pauta no respeito à liberdade individual, e que a tomada de decisão quanto à manutenção 

ou não da vida humana, nas situações de terminalidade, deve se alicerçar em três questões 

morais e políticas, que são os interesses fundamentais do indivíduo, a santidade da vida 

humana e a autonomia (DWORKIN, 2019, p. 268-276). 

Já Peter Singer, filósofo australiano, defensor do chamado utilitarismo de preferências, 

declara que a autonomia, mesmo não sendo considerada pelos utilitaristas como um princípio 

moral básico, poderá ser determinante para a tomada de decisões no cenário da escolha entre 

o viver e o morrer dignamente (SINGER, 2018, p. 134-135). 

 

4.2 A AUTONOMIA COMO EXPRESSÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA 
 

A presente pesquisa investiga os contornos e limites da vontade humana, com relação 

a princípios e valores éticos e jurídicos, no que tange à tomada de decisão pela chamada morte 

digna e o consequente exercício do pretenso direito de morrer, naquelas hipóteses de 

terminalidade e grande sofrimento, onde o próprio enfermo, diretamente, ou por meio de 

outro agente ou mesmo de uma incontroversa declaração, manifeste tal intenção. 

Ao se ter como pressuposto que vários ordenamentos jurídicos, como o brasileiro, não 

reconhecem tal direito, como regra geral, poderia se chegar à imediata conclusão de que essas 

manifestações de vontade seriam absolutamente ilícitas e, portanto, não estariam sequer 

passíveis de análise acadêmica e doutrinal. 

Todavia, há que se considerar que a expressão da vontade humana que é trazida à 

discussão guarda relações jurídicas com o princípio da dignidade humana, um dos alicerces da 

ordem constitucional no Brasil e em outros países, de modo que se faz necessário examinar a 
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possível aplicação do exercício da autonomia como autêntica forma de manifestação da 

própria dignidade da pessoa humana. 

Considerando que “todo homem na qualidade de ser livre pode, diante desta 

possibilidade, assumir a morte como forma de vivificar a sua dignidade” (SÁ; MOUREIRA, 

2015, p. 156), razoável que a temática que envolva a terminalidade da vida em situações de 

sofrimento e irreversibilidade, busque maior ênfase exatamente no questionamento acerca dos 

limites e parâmetros da autonomia não só do próprio enfermo, como também dos demais 

atores dessa trama controversa. 

 Nesse sentido, importante pesquisar, refletir e fixar critérios jurídicos e éticos 

confiáveis, a fim de se constatar se tal manifestação da vontade é realmente geradora da 

dignidade humana, ao invés de ser utilizada como vil instrumento para cometimento de 

abusos ou defesa de interesses escusos e imorais, como por exemplo, o extermínio de 

pacientes miseráveis economicamente ou, ao contrário, potenciais autores de heranças 

generosas. 

 Entretanto, fundamental balizar que a dimensão da autonomia que se discute não é 

exclusivamente aquela que orienta a tomada de decisão no sentido de possibilitar ao enfermo 

desenganado ou a outras pessoas envolvidas com esse dilema a extinção daquela vida posta 

em sofrimento.  

A autonomia deve ser respeitada também se a decisão que se elegeu foi a de mantença 

daquela vida, obviamente da forma mais digna possível, por intermédio dos cuidados 

paliativos necessários até o momento tido como “certo” pela Medicina, quando não se deva 

mais prolongar de forma artificial o processo natural da morte, o que remete ao conceito da 

ortotanásia. 

 Valorizar a vontade do paciente terminal é reafirmar a ele que, não obstante o seu 

sofrimento, dele não foi e nem será arrancado o direito de decidir, em última instância, se ele 

vai insistir em prosseguir ou não na sua caminhada existencial. 

Vários estudiosos de várias áreas, não apenas os juristas, ao se debruçarem sobre essa 

temática, apontam que a autonomia individual, configurada pela autodeterminação, é uma das 

bases do princípio da dignidade humana. 

A título de exemplo, o paliativista português Rui Nunes assim escreveu: 

A principal emanação do conceito de dignidade humana é o princípio lapidar do 
respeito pelo outro, designadamente na sua autonomia individual. Portanto, e mais 
uma vez, configura-se um princípio no plano ético, e com um rosto jurídico, que é o 
direito à liberdade de autodeterminação de todos os seres humanos [...] 
Em síntese, a dignidade humana – de todas as pessoas humanas – deve ser 
considerada o fundamento da ética numa sociedade plural e secular, conceito do qual 
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decorrem os valores estruturantes da nossa sociedade, designadamente a autonomia 
individual, a solidariedade interpessoal e a igualdade de oportunidade no acesso aos 
bens sociais (NUNES, 2018, p. 48). 

 

De fato, Kant foi pioneiro na formulação do conceito moderno de dignidade humana, 

percebendo ainda que a “autonomia é pois o fundamento da dignidade da natureza humana e 

de toda a natureza racional” (KANT, 2019, p. 84). 

Todavia, importante frisar que os conceitos de autonomia e liberdade, enquanto 

propulsores da dignidade humana, devem ser interpretados juridicamente de maneira 

cautelosa, notadamente quando fundamentados nas reflexões de Immanuel Kant. 

A autonomia proposta ou reconhecida por Kant implica que as ações humanas passem 

por uma regra de averiguação, que é o “imperativo categórico”, cuja formulação é a seguinte: 

“Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal” (op. cit., p. 62). 

Assim, a autonomia em Kant aponta para a peculiar qualidade que o ser humano tem 

de, por sua racionalidade, ter liberdade para estabelecer normas para si mesmo. Contudo, 

essas normas devem seguir o imperativo categórico, acima descrito, segundo o qual a ação do 

indivíduo deve servir de uma “lei universal”. 

A filosofia kantiana entende o homem como um fim em si mesmo e enfatiza o dever 

moral, de modo que, reconhece que o indivíduo tem a sua vontade livre, mas ainda assim ele 

estará sujeito aos deveres morais. 

Diante disso, a “autonomia da vontade”, pensada por Kant, visivelmente, guarda 

distância de concepções atualmente propagadas sob o mesmo título, e que são utilizadas 

geralmente para dar legitimidade ao exercício de direitos da personalidade e de novos direitos, 

a partir de princípios como autodeterminação, liberdade, melhor interesse e busca da 

felicidade. 

Esse alerta é feito por autores, como Meireles: 

[...] a autonomia a que se refere Aristóteles não é a mesma do pensamento kantiano 
ou marxiano e muito menos das atuais teorias dos agir comunicativo. Quanto à 
correlação entra a autonomia kantiana e autonomia privada pode-se afirmar que não 
existe equivalência (MEIRELES, 2009, p. 101). 

 

Barroso (2010, p. 26-27) menciona que a jurisprudência de diversos países aponta 

decisões fundadas na autonomia como conteúdo da dignidade, inclusive em litígios acerca do 
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direito de morrer. No entanto, o que se constata é que tal fundamentação ora impede a morte 

com intervenção85, ora a permite86. 

Conforme a percepção de Barroso (2016, p.72-89), autonomia é um dos conteúdos 

mínimos da dignidade humana, juntamente com o valor intrínseco da pessoa humana e os 

valores comunitários, dentro daquilo que o autor denominou como perspectiva laica, neutra e 

universalista. 

Segundo Barroso, a autonomia é o elemento ético da dignidade humana, pois 

configura a autodeterminação do indivíduo, o seu livre arbítrio para que o mesmo busque o 

seu ideal de vida, conforme os valores, interesses e desejos. Em palavras outras, é a 

capacidade para tomar decisões e fazer escolhas pessoais, sem interferências externas. 

Acompanhando a tríade apontada por Barroso, como possíveis elementos da dignidade 

humana (valores intrínsecos, autonomia e valores comunitários), é dizer que, se de um lado, a 

autonomia reforça a ideia de que uma pessoa possui, em tese, o direito de escolher pela 

própria morte, em situações de terminalidade já relatadas, no outro extremo, o valor 

intrínseco, aliado ao valor comunitário podem fornecer importante substrato àqueles que se 

opõe ao reconhecimento da morte com intervenção. 

Portanto, a se enfatizar a autonomia pessoal, como elemento da dignidade humana, 

fica destacada a capacidade de autodeterminação, isto é, o direito que tem o indivíduo de 

decidir acerca da própria existência e de desenvolver a sua personalidade de forma livre. 

Contudo, tomar-se tal concepção de forma ilimitada ou incondicional, em tese, poderá 

conferir legitimidade a que escolhas individuais venham a produzir impactos sociais e globais 

indesejados, dependendo do caso concreto. 

Tal quadro de reflexões e discussões se dá, em última análise, pelo “duelo” 

estabelecido entre o bem “vida” (aqui colocada como um valor que não pode ser 

disponibilizado, sequer pelo seu titular, incondicionalmente) e o bem “dignidade” (esta, no 

sentido de representar minimamente a capacidade humana de autodeterminação).  
                                                           
85 Canadá. Rodriguez v. British Columbia (Attorney General), [1993] 3 S.C.R 519. Data: 30 set. 1993. 
Disponível em: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1054/index.do. Acesso em: 03 out. 2019. 
Nesse julgamento, a Suprema Corte do Canadá, nesse caso concreto, reconheceu a autonomia da vontade, mas 
impediu a realização do suicídio assistido. Em votação de 5 votos a 4, negou o direito de uma mulher com 
esclerose lateral (enfermidade degenerativa irreversível) de controlar o modo e o momento da própria morte, 
com assistência de um profissional de medicina (CANADÁ, 1993). 
86 Colômbia. Sentencia C-239/97. Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 326 del decreto 100 de 
1980 – Código Penal. Magistrado Ponente: dr. Carlos Gaiviria Diaz. Data: 20 mai.1997. Disponível em: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-239-97.htm. Acesso em 01 out. 2019. Nesse julgamento, 
a Corte Constitucional da Colômbia, decidiu pela inconstitucionalidade da proibição da eutanásia, valorizando, 
naquele caso concreto, a autonomia moral do indivíduo, que havia manifestado o seu desejo de morrer 
(COLÔMBIA, 1997). 
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Barroso (2005, p. 10) declara que “a definição do conteúdo de cláusulas como 

dignidade da pessoa humana, razoabilidade, solidariedade e eficiência também transfere 

para o intérprete uma dose importante de discricionariedade”. Na mesma obra, o citado 

constitucionalista aponta que a interpretação acerca do princípio da dignidade da pessoa 

humana encontra divergência até mesmo entre juristas contemporâneos, mencionando Ana 

Paula de Barcellos87 e Daniel Sarmento88. 

Barroso e Martel (2010, p.238) tratam a dignidade da pessoa humana como uma ideia 

polissêmica, onde cada um projeta nela a sua própria imagem de dignidade, concluindo não 

ser possível, nem desejável, reduzi-la a um conceito fechado, embora reconheça que se lhe 

deva atribuir sentidos mínimos. 

Barroso (2016, p.13-19) ainda ensina que a dignidade humana é conceito que migrou 

do plano da Religião, passando pela Filosofia e Política, até chegar ao Direito, na forma de 

princípio jurídico, pondo-se como justificação moral e fundamento normativo para os direitos 

fundamentais, porém reconhece que persistem as dificuldades em se conceituar a dignidade 

humana, inclusive no âmbito transnacional. 

A própria noção de “dignidade” sofreu transformações históricas quanto ao seu 

conteúdo, sendo na Roma antiga um conceito ligado à posição ocupada pelo indivíduo, que 

representava o status de homem livre e sujeito de direitos, donde se concluir que nem todos os 

homens eram dignos, como os escravos. Portanto, a concepção de “dignidade” apontava para 

a honorabilidade social conferida a determinadas pessoas ou instituições (TERAOKA, 2017, 

p. 536-537). 

A religiosidade judaico-cristã também ressignificou a noção de dignidade, a partir do 

parâmetro de que o ser humano foi feito “à imagem e à semelhança de Deus” 89, que é perfeito 

e digno, o que implica dizer que todos os homens devem ser tratados com elevado grau de 

dignidade, por serem a “coroa da Criação” 90, indicando o supremo valor intrínseco de cada 

indivíduo, apesar da responsabilidade que cada um deve ter e assumir por suas escolhas e 

falhas. 

Meireles (2009, p. 98-100) afirma que não há consenso a respeito da definição da 

dignidade da pessoa humana, e sim um entendimento geral quanto à dificuldade em defini-la, 

o que, entretanto, não impede de se perceber que noção de humanidade está intrinsecamente 

                                                           
87 In BARCELLOS, 2002, p.305. 
88 In SARMENTO, 2004, p.114. 
89 Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26-27 (BÍBLIA, 1999, p. 9). 
90 Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31 (BÍBLIA, 1999, p. 10) e Livro de Salmos, capítulo 8, versículos 5-8 
(BÍBLIA, 1999, p. 619). 
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ligada à vontade (capacidade interna de decisão) e à autonomia (poder de 

autorregulamentação de interesses segundo a vontade). 

Sobre o alcance e os limites da dignidade humana, Sarlet afirma: 

 [...] verifica-se que reduzir a uma fórmula abstrata e genérica tudo aquilo que 
constitui o conteúdo possível da dignidade da pessoa humana, em outras palavras, 
alcançar uma definição precisa do seu âmbito de proteção ou de incidência (em se 
considerando sua condição de norma jurídica), não parece ser possível, o que, por 
sua vez, não significa que não se possa e não se deva buscar uma definição, que, 
todavia, acabará alcançando pleno sentido e operacionalidade apenas em face do 
caso concreto, como, de resto, é o que ocorre de modo geral com os princípios e 
direitos fundamentais (SARLET, 2007, p. 379). 

 

Sarlet (2009, p. 22-23) também enxerga a autonomia da vontade e o direito à 

autodeterminação da pessoa como componentes centrais da dignidade da pessoa humana, 

esclarecendo que autonomia consiste na capacidade de cada ser humano autodeterminar-se em 

suas condutas e que mesmo o indivíduo absolutamente incapaz possui dignidade, tal qual uma 

pessoa capaz. 

A autonomia e a liberdade são pressupostos da dignidade humana, de sorte que não se 

pode falar em dignidade, sem que esteja garantida a autonomia do indivíduo, entendimento 

este que é repetido por Borges (2007, p. 141), ao afirmar que “impedir que a pessoa realize 

atos que proporcionarão sua própria felicidade, sem interferência em direitos alheios, é 

atentar contra a dignidade da pessoa humana”. 

Em raciocínio similar, E Moraes (2003, p.105-147), entende que a dignidade envolve 

quatro elementos: a liberdade, a integridade psico-física, a igualdade e a solidariedade. 

Todavia, na área fronteiriça entre o conceito de dignidade como autonomia e a 

dignidade como heteronomia (que enfatiza o valor intrínseco do homem e os valores 

comunitários) é que se encontra a indagação quanto à indisponibilidade ou à disponibilidade 

quanto à manutenção da vida nas situações de sofrimento irreversível de pacientes terminais. 

Torna-se muito evidente que, no campo das discussões bioéticas e biojurídicas acerca 

da morte com intervenção e do pretenso reconhecimento do direito à morte digna, surge o 

antagonismo entre a ideia da manutenção incondicional da vida humana, ainda que terminal, 

com a concepção contrária de que não se justificaria exigir a continuidade de uma existência 

que tenha se tornado indigna, por conta do sofrimento excessivo e da irreversibilidade da 

enfermidade. 

Algo que não pode ser ignorado, em termos de argumentação, aproveitando-se do que 

já foi mencionado, é que a imprecisão da expressão “dignidade da pessoa humana” dá 

margem a se interpretar que “digno” é reconhecer como legítima a pretensão da efetivação de 
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alguma modalidade de morte com intervenção, pautada na ideia da compaixão e solidariedade 

e enfatizada pelo argumento da autonomia nesse sentido. 

Entretanto, há quem dirá que “digno” é a preservação de toda e qualquer vida, 

independentemente de suas condições específicas, seja pelo fundamento da sacralidade, seja 

por outros princípios e valores, como a precaução com a banalização da morte interventiva, na 

forma de uma “ladeira escorregadia”. 

Daí porque se entender que a dignidade, além de ser uma expressão da autonomia, 

dentro de uma dimensão natural (biológica), ostenta também um aparato de proteção ao 

indivíduo, especialmente quando ausente a autodeterminação, concepção esta construída 

culturalmente. 

É bem verdade que as referidas dimensões, biológica e cultural, da dignidade, irão ser 

determinantes na avaliação do grau de autonomia que a pessoa terá para a tomada de decisões, 

mesmo em assuntos relacionados à terminalidade e à aplicação (ou não) dos recursos 

tecnológicos disponíveis pela Medicina. 

Nessas hipóteses, o impasse decorrente é de se buscar compreender o que seria mais 

digno ao enfermo, em situações como o de sua recusa em receber uma transfusão de sangue 

por motivos religiosos (como o é caso das Testemunhas de Jeová), ou em casos em que o 

paciente terminal, por orgulho ou temperamento, rejeite qualquer tratamento ou medicação, 

ainda que estes possam trazer alívio eficaz ao seu estado clínico. 

Acrescente-se que a dignidade humana, enquanto instrumento de proteção à pessoa, ou 

seja, na sua perspectiva cultural, está sujeita a constantes processos de reconstrução, pois os 

traços culturais se encontram em contínua evolução. Dentro da presente temática, um 

exemplo disso é a notória revisão na relação entre médico e paciente, no Brasil e em outras 

partes do mundo, pela qual o paternalismo do profissional de saúde vem cedendo espaço para 

a autodeterminação do paciente e de seus familiares. 

Por essas variações na interpretação do que seja “dignidade” é que textos legislativos, 

políticas públicas e decisões judiciais poderão variar por reconhecer ou não a chamada “morte 

digna” como um direito, sendo certo que a maioria dos países, ainda hoje, utiliza a “dignidade 

humana” como fundamento impeditivo para a instituição da eutanásia e de outras 

modalidades correlatas. 

Miranda, comentando as dimensões da dignidade humana, em relação à Constituição 

portuguesa, afirma: 

A dignidade da pessoa humana implica a dignidade de vida. Toda a vida humana 
tem um valor em si própria e toda a vida humana tem o mesmo valor. 
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A vida humana é inviolável (art 24º, nº 1 da Constituição) [...] Donde, a vedação da 
eutanásia e, naturalmente, da distanásia (MIRANDA, 2017, p. 226-227). 

 

Exatamente nesse contexto, a autonomia do enfermo (ou de seus representantes) é 

discutida e apresentada como o possível “divisor de águas” entre a terminação ou a 

continuação da vida, por conta do potencial desdobramento que essa liberdade moral do 

indivíduo tenha por espelhar a sua dignidade, muito embora se admita que a autonomia não é, 

e nem deve ser, o único princípio ou argumento a ser considerado, tanto ética quanto 

juridicamente, para a tomada de decisão. 

Inclusive, há que se ressaltar, nesse cenário, que a autonomia, defendida por muitos, 

como fundamento para que a decisão autônoma do enfermo terminal por não continuar a viver 

seja acatada, deveria ter o mesmo peso que possui a expressão da vontade de um paciente 

moribundo, que optou por não ser morto, e daí continue a receber os tratamentos médicos 

necessários e, preferencialmente, proporcionais e não abusivos. 

Possamai, ao discorrer sobre autonomia e dignidade, explica essa questão: 

Logo, acabar com a vida de uma pessoa que optou por não ser morta, constitui um 
desrespeito à sua autonomia – da mesma forma que mantê-la viva, quando for de sua 
escolha autônoma, morrer. Obrigar alguém a persistir, contra sua vontade, em uma 
vida indigna e permeada de sofrimento com base na “sacralidade da vida” ou no 
paternalismo, constitui um considerável erro ético (POSSAMAI, 2009, p. 71). 

 

A própria noção do direito à morte digna aproxima valores e direitos como a dignidade 

e a autonomia. Nessa linha de raciocínio, Borges (2007, p. 232) afirma que o direito de morrer 

dignamente é a “reivindicação por vários direitos, como a dignidade da pessoa, a liberdade, 

a autonomia, a consciência” e completa alertando que “não se trata de defender qualquer 

procedimento que causa a morte do paciente, mas de reconhecer sua liberdade e sua 

autodeterminação”.  

Não obstante, autonomia e dignidade humana constituírem princípios que se 

entrelaçam e se complementam nos estudos e nas práticas concernentes a tomada de decisões, 

no ambiente desta temática, que envolve pacientes terminais, não se quer dizer, obviamente, 

que o respeito à expressão da vontade autônoma do indivíduo será o único fator necessário ou 

determinante a lhe proporcionar condições dignas. 

Nesse sentido, Meireles esclarece: 

Como se percebe, apesar de a liberdade (autonomia) ser pressuposto da dignidade 
humana, esta possui outros postulados. Consequentemente, a tutela positiva das 
situações jurídicas subjetivas existenciais – e da dignidade pessoa humana – não 
pode depender exclusivamente da vontade do sujeito da ação. Se assim o fosse, 
haveria o risco, em nome da vontade do sujeito, ser merecedora de tutela uma 
situação jurídica que não cumpre a sua função (MEIRELES, 2009, p. 109). 
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Para exemplificar isso, bastaria citar os casos em que um doente portador de 

enfermidade mental grave se recusasse a receber a ministração de uma medicação necessária 

ou mesmo esperar que um enfermo comatoso precisasse anuir a um procedimento médico, 

para se demonstrar com clareza que a liberdade e a autonomia não são os únicos parâmetros 

suficientes para proporcionar dignidade a uma pessoa.  

Em outras palavras, haverá circunstâncias que agir contra a vontade do indivíduo 

representará, verdadeiramente, respeitar a sua dignidade. Assim, estariam justificadas 

limitações à vontade da pessoa, para a preservação dos interesses dela própria, considerando-

se que “a liberdade não consiste em poder agir caprichosamente, fazendo inclusive aquilo 

que resulta prejudicial para si mesmo ou para os demais” (ADORNO, 2009, p. 74). 

Vê-se, portanto, que, juridicamente, a autonomia do indivíduo tende a expressar o 

reconhecimento de sua dignidade humana, assim como no plano bioético, o princípio da 

autonomia busca informar o respeito que deve existir pela pessoa do paciente, 

independentemente de suas condições clínicas. 

Entretanto, conforme já explanado, a autonomia do paciente, ou de quaisquer outras 

pessoas que estejam alijadas da capacidade de se autodeterminar, poderá sofrer interferências 

externas que, no contexto em estudo, virão normalmente dos profissionais de saúde 

responsáveis pelo acompanhamento desse enfermo. 

Ronald Dworkin, em sua obra Domínio da vida aborto, eutanásia e liberdades 

individuais, aplica os conceitos de autonomia e dignidade a temas concernentes ao início e ao 

fim da vida, discutindo os limites da interferência estatal na autonomia do cidadão e no seu 

poder de autodeterminação. 

 O jusfilósofo estadunidense comenta sobre a importância de se respeitar a 

autodeterminação do paciente terminal: 

Uma vez mais a questão crítica consiste em saber se uma sociedade decente irá optar 
pela coerção ou pela responsabilidade, se tentará impor a todos os seus membros um 
juízo coletivo sobre assuntos do mais profundo caráter espiritual, ou se irá permitir e 
pedir a seus cidadãos que formulem, por si mesmos, os juízos mais crucialmente 
definidores da sua personalidade naquilo que diz respeito a suas próprias vidas. […] 
Levar alguém a morrer de uma maneira que outros aprovam, mas que para ele 
representa uma terrível contradição de sua própria vida é uma devastadora e odiosa 
forma de tirania (DWORKIN, 2019, p. 305;307). 

 

Dworkin (op. cit., p. 302-307), ao apresentar suas reflexões sobre os interesses 

pessoais do paciente terminal, frente ao contexto da eutanásia e suas modalidades, conclui 
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afirmando que é uma “devastadora e odiosa forma de tirania” levar alguém a morrer de uma 

maneira que se contradiga com os ideais de sua própria vida. 

Nessa linha de considerar o direito à autodeterminação como o eixo da liberdade 

humana e algo fundamental para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

Dworkin menciona ainda a questão da responsabilidade que cada um deve ter quanto às suas 

escolhas, afirmando, com isso, sua crença na “dignidade humana individual”. 

Dworkin assim expressa o seu pensamento: 

[...] mas também na cultura política ocidental em termos gerais. A cultura mais 
importante dessa cultura é a crença na dignidade humana individual – a crença em 
que as pessoas têm o direito moral – bem como a responsabilidade moral – de 
defrontar-se com as questões mais fundamentais sobre o significado e o valor de 
suas próprias vidas, em busca de respostas para suas próprias consciências e 
convicções (op. cit., 2019, p. 233). 

 

Referindo-se à autonomia e a dignidade humana, em cenários de terminalidade da vida 

Dworkin (op.cit., p. 315-326) dá ênfase aos quadros de demências graves e expõe suas 

reflexões acerca da existência ou não de autonomia nesses casos e dos direitos morais que 

esses pacientes teriam. 

Dworkin afirma que há um consenso geral quanto aos cidadãos adultos dotados de 

competência “normal” terem o direito à autonomia, e define esta como o “direito a tomar, por 

si próprios, decisões importantes para a definição de suas vidas”.   

Assim escreve Dworkin quanto ao poder de decidir sobre a própria vida e sobre o 

próprio corpo: 

Qualquer que seja nosso ponto de vista sobre o aborto e a eutanásia, queremos ter o 
direito de decidir por nós mesmos, razão pela qual deveríamos estar sempre 
dispostos a insistir em que qualquer Constituição honorável, qualquer Constituição 
verdadeiramente centrada em princípios, possa garantir esse direito a todos (op. cit., 
p. 343). 

 

Não obstante todas as pessoas tenham direito à dignidade, nem todas são possuidoras 

de autonomia, assim como nem todas detêm competência, aqui nesse particular se referindo 

ao poder de decisão sobre questões relacionadas ao processo de morte e aos possíveis 

procedimentos dos profissionais de saúde, em contextos de terminalidade da vida. 

A par disso, Dworkin (op. cit., p. 321) cuida de conceituar “competência” como sendo 

a “capacidade de agir com base em preferências genuínas, na percepção da natureza das 

coisas, nas convicções pessoais ou no sentido da própria identidade” e assinala que, a 

depender do caso concreto, podem restar dúvidas se um paciente demenciado será 

necessariamente incompetente. 
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Vê-se que “competência” é a habilidade para o exercício do direito de autonomia, 

sendo tratada por Dworkin como critério fundamental para tomada de decisão, no que tange a 

pacientes terminais. 

Nessa esteira, Dworkin apresenta dois tipos de autonomia. Uma baseada na 

“evidência” ou “critério comprobatório” (op. cit., p. 317), pela qual as decisões que cada um 

toma por si devem ser respeitadas sempre. E a segunda, alicerçada na “integridade” (op. cit., 

p.319), que depende de valores, compromissos, convicções e interesses do indivíduo, no 

sentido de protegê-lo nessas escolhas.  

Em conclusão, Dworkin (op. cit., p. 322) entende que, de um modo geral, os pacientes 

gravemente demenciados, por não possuírem competência, não seriam reputados como 

autônomos em sua vontade, quer seja pela concepção da autonomia baseada na evidência, 

quer seja pela ideia da autonomia sustentada na integridade. 

Em tais casos, a dignidade desses enfermos não encontra fundamentos no princípio da 

autonomia, mas sim na ideia de proteção especial que eles necessitam receber, conforme 

instrumentos jurídicos próprios, como a curatela, e por meio da aplicação de outros princípios 

bioéticos, como o da beneficência, não-maleficência e justiça. 

Precisamente nos casos em que faltar essa autonomia, como é o caso dos enfermos 

incompetentes, Weber (2013, p. 244) aponta uma inconsistência no argumento kantiano que 

afirma que a “autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a 

natureza racional” (KANT, 2019, p. 84). 

Weber aponta tal questão: 

Há, aqui, uma distinção entre o exercício do direito de autonomia e o da dignidade: 
podemos e devemos evitar que uma pessoa demente tome decisões que a prejudique; 
podemos, temporária ou definitivamente, negar sua autonomia, porque é 
“incompetente”, mas não podemos desrespeitar sua dignidade. 
Isso mostra que a autonomia não pode ser o único fundamento da dignidade. Essa é 
a insuficiência da posição kantiana. Se autonomia pressupõe competência, quando 
esta não existe, como fundamentar a dignidade? Não obstante, se existe, há um 
limite: a dignidade (WEBER, 2013, p. 243-244). 

 

A dignidade humana é um dos fundamentos da República brasileira e que apresenta 

três vertentes de proteção jurídica ao indivíduo, sendo a primeira delas uma tutela de 

dimensão intrínseca, que visa essencialmente resguardar os direitos da personalidade, ou seja, 

a individualidade e singularidade da pessoa (LOPES; LIMA; SANTORO, 2018, p. 40-42). 

A partir desse entendimento, Lopes, Lima e Santoro vislumbram a interação entre a 

autonomia pessoal e a dignidade humana: 

Assim, o respeito à dignidade da pessoa humana está diretamente ligado ao 
reconhecimento da autonomia pessoal, ou seja, da liberdade de que o ser humano 



191 

 

 

 

tem de, ao menos potencialmente, conduzir sua própria existência e ser respeitado 
como sujeito de direitos. Por isso, o direito de decidir de forma autônoma sobre sua 
vida, seus projetos existenciais, seus anseios e seus caminhos representa o respeito à 
dignidade da pessoa humana (op. cit., p. 42). 
 
 

Silva destaca o papel das liberdades na construção democrática: 

Na liberdade é que o homem dispõe da mais ampla possibilidade de coordenar os 
meios necessários à realização de sua felicidade pessoal. Quanto mais o processo de 
democratização avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que o 
constrangem mais liberdade conquista (SILVA, 2008, p. 234). 

 

Diante disso, cabe expor que, especificamente no constitucionalismo brasileiro atual, 

apesar de não haver fundamentos suficientes para o reconhecimento do direito à morte digna, 

há direitos fundamentais relacionados à tutela de liberdades de pensamento, de opinião, de 

crença e de consciência, além do perfil laico e do macro princípio da dignidade humana que, 

sistematicamente e em tese, podem oferecer suporte a discussões acerca da ponderação entre a 

disponibilidade ou a indisponibilidade da vida humana ou mesmo entre a sacralidade e a 

qualidade da vida, no contexto do pretenso reconhecimento do direito de morrer, tendo por 

base a autonomia como possível veículo de promoção da dignidade humana nesses casos. 

Em uma perspectiva político-jurídica, nota-se ter havido, ao longo da evolução 

histórica do Estado democrático de Direito, a substituição paulatina da expressão “autonomia 

da vontade” por “autonomia privada”, tendo em vista que a vontade psicológica dos agentes 

não deveria mais ser considerada isoladamente, e sim objetivamente e em sintonia com outros 

princípios, objetivando a justiça material e acarretando, com isso, a possibilidade de maior 

intervenção estatal na esfera privada. De qualquer forma, a autonomia é uma peça 

indispensável na engrenagem da dignidade, e esta, um dos alicerces de muitos sistemas 

constitucionais, como o brasileiro. 

Dadalto comenta esses aspectos da autonomia: 

Mais importante do que essa dicotomia terminológica é a verificação de que o 
conceito de autonomia é vazio se não foi lido e conformado com os conceitos de 
dignidade e de alteridade. No ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa 
humana foi alçada à condição de princípio fundamental da Constituição da 
República do Brasil (DADALTO, 2018, p. 7). 

 

A Constituição brasileira de 1988, dentro dessa visão, ao tratar da autonomia privada, 

conjuga normas públicas e privadas, para a efetivação da autorregulamentação do indivíduo e 

a concretude dos seus direitos fundamentais.  

Segundo Dadalto (op. cit., p. 10), essa concepção de autonomia privada, presente em 

nossa Constituição, possibilita que o indivíduo persiga seus interesses, sem que seja 
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desprezada a intersubjetividade, uma vez que a autonomia não é o poder para que se faça tudo 

aquilo que se queira, mas sim o instrumento de autodeterminação do qual a pessoa pode se 

valer para buscar o seu objetivo, nos limites da alteridade e das normas jurídicas. 

Em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988 proporcionou 

relevo às situações jurídicas existenciais, próprias dos direitos de personalidade, sobretudo por 

conferir primazia à tutela da pessoa humana e à autonomia privada (DADALTO, 2018, p. 13). 

Esse avanço é expresso por Dadalto: 

Assim, situações que envolvam idoso, relações conjugais, técnicas de reprodução 
assistida, filiação, bioteconologia, direito de morrer e direito ao corpo, entre outras, 
são situações jurídicas existenciais, que passaram a ser mais discutidas pela doutrina 
brasileira após a Constituição de 1988 e após a entrada em vigor do Código Civil de 
2002, vez que todas essas situações tutelam a autonomia da pessoa humana em suas 
mais variadas facetas (op.cit., p. 14). 
 

Mas há também aqueles que se mostram mais pessimistas quanto ao status da 

autonomia privada, entendendo que persiste um “desprestígio” da autonomia, exatamente pela 

ênfase à dignidade humana.  

Em outras palavras, a preocupação com a promoção da dignidade, por meio de ações 

protetivas, inclusive estatais, acaba por mitigar o grau de autonomia dos indivíduos, tais quais 

os casos em que o Poder Judiciário é chamado a substituir a vontade dos particulares pela 

vontade estatal. 

Essa é posição de Teraoka, referindo-se às políticas públicas, às normas jurídicas e às 

decisões judiciais: 

A dignidade da pessoa humana tem ligação filosófica e jurídica com o direito à 
liberdade, à autonomia e ao livre-arbítrio. Por sua vez, também se deve reconhecer 
que a liberdade e a autonomia têm relação com o fato de os indivíduos poderem ser, 
em tese, responsáveis pelos seus atos. A liberdade pressupõe a liberdade também de 
autorrestrição, de vinculação. 
É sabido que a evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial vem conferindo 
menor estatura à autonomia privada, em razão da proliferação de normas de ordem 
pública protetivas a grupos hipossuficientes. 
[...] 
Todavia, acredito ser importante refletir se a substituição da vontade das partes pela 
vontade estatal estará valorizando ou desvalorizando a liberdade e o respeito à 
dignidade da pessoa humana. 
Afinal, a dignidade humana e a liberdade são valores indissociáveis (TERAOKA, 
2017, p. 540).  

 

Ademais, não obstante todos os argumentos que já foram expostos, que indicam a 

existência da instrumentalidade recíproca entre autonomia e dignidade humana, há situações 

jurídicas nas quais tais princípios se contrapõem, levando o operador ou o intérprete do 

Direito a analisar o caso concreto, consoante alguma técnica de solução, como ponderação de 

princípios. 
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Na presente temática, onde se discute o direito à morte digna, são evidentes as chances 

de conflito entre a autonomia e a dignidade, especialmente quanto aos possíveis dilemas que 

surjam entre se reconhecer ou não, como legítima, a pretensão de permitir a morte ou  

prolongar a vida daquele paciente que esteja sob intenso sofrimento e que tenha decidido por 

não continuar vivo. 

Todavia, em outras tantas temáticas, a autonomia e a dignidade humana podem estar 

em confronto, na realidade das controvérsias como a internação compulsória de viciados por 

determinação estatal ou ainda no desenvolvimento de pesquisas científicas com fármacos em 

seres humanos. 

Exemplo absolutamente contemporâneo é o que está ocorrendo com relação à 

pandemia do novo Coronavírus, conhecido pela sigla COVID-19, que está a exigir dos países 

em geral, medidas austeras para impedir a propagação maciça e em elevada velocidade da 

contaminação, tais como a quarentena e o isolamento compulsórios daqueles que estejam 

infectados pelo mencionado vírus, o que significa dizer que a autonomia do indivíduo deve 

ficar mitigada, em prol dos interesses sociais como um todo e como fato gerador da dignidade 

do indivíduo e da coletividade. 

No caso do Brasil, o governo federal passou a adotar regras para o isolamento 

compulsório de pessoas doentes ou contaminadas (e até de bens materiais), para evitar a 

contaminação ou a propagação do Coronavirus, inclusive com ameaça legal de sanções 

penais, em ato conjunto do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (BRASIL, 2020), o que, em tese, estaria a afetar a liberdade ambulatorial e outros 

direitos e garantias fundamentais. 

No entanto, no cotidiano da vida em sociedade, poderão ocorrer situações em que a 

redução da autonomia e da liberdade do indivíduo, motivadas por imperativos emergenciais e 

mais abrangentes, como o combate a uma pandemia, não constituirão, propriamente, uma 

violação à dignidade dessas pessoas, apesar da rigidez e da coercibilidade de normas, como a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 202091 e a Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 

202092. 

                                                           
91 BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 
2019. 
92

 BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020. 
Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei 
n 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 
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Observa-se ainda, de um modo geral, a preocupação existente em nosso ordenamento 

jurídico de entender a proteção da autonomia do indivíduo como um instrumento eficaz para a 

garantia de sua dignidade, tais como ocorre na Lei Orgânica da Saúde93, no Estatuto do 

Idoso94 e no Código de Defesa do Consumidor95. 

Na chamada Lei do SUS (Sistema Único de Saúde), o seu artigo 7º, inciso III, 

estabelece que um dos princípios é a “preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral”, o que associa de forma evidente a autonomia com a 

dignidade. 

No artigo 17, caput, do Estatuto do Idoso, garante-se que “ao idoso que esteja no 

domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde 

que lhe for reputado mais favorável”. 

Já o Código de Proteção e Defesa do Consumidor proclama, em seu artigo 39, inciso 

IV, como prática abusiva da parte do fornecedor de produtos ou serviços “prevalecer-se da 

fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou 

condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”, ou seja, viciar-lhe o 

consentimento. 

O Código de Ética médico96 também homenageia a autonomia do paciente, através de 

dispositivos que demonstram o respeito a sua liberdade de escolha, como é o caso do 

princípio XXI, do Capítulo I (que se refere à tomada de decisões) e as vedações dirigidas aos 

médicos, constantes dos artigos 22, 24, 26, 31 e 42. 

Por fim, válido acrescentar, no contexto da autonomia como expressão da dignidade 

humana, que o atual Código de Ética da Medicina brasileira ainda confere, como direito do 

paciente, oportunidades deste manifestar o seu “consentimento livre e esclarecido”, para 

proteção de seus interesses enquanto destinatário das ações de saúde do respectivo 

profissional médico. 

Os dispositivos do mencionado Código de Ética que versam especificamente sobre o 

consentimento informado são os artigos 4º; 15 e seu parágrafo 3º; 22; 24; 26 73; 77; 101 e seu 

parágrafo 1º; 102 e seu parágrafo único e 110. 

                                                           
93 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 
94 BRASIL. Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências. 
95 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências 
96 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética 
Médica. 27 set. 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.2226/2019. 



195 

 

 

 

 

 
4.3 A VONTADE PROSPECTIVA – AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE 
 
 
 Conforme já demonstrado até aqui, o empenho central desta pesquisa é apontar 

determinados contornos éticos e jurídicos da vontade humana em cenários de tomada de 

decisão pela chamada morte digna, naquelas hipóteses de enfermidade sofrível e terminal, 

onde o próprio doente, diretamente ou por intermédio de outro agente ou de algum 

instrumento declaratório, venha manifestar a intenção pelo exercício do suposto direito à 

morte digna. 

 Diante das diversas possibilidades concretas de casos circunscritos a esta temática, 

optou-se por abordar duas vertentes bem definidas da expressão da vontade humana no 

contexto do direito de morrer, onde a primeira representa as condutas proativas que a pessoa 

possa adotar, caso se veja futuramente, por exemplo, em uma situação de terminalidade 

sofrível, e a segunda que leva em consideração a autonomia do paciente, perante quadros de 

sofrimento já instalados, nos quais venha a se observar a vontade do enfermo quanto ao 

prolongamento ou não do processo de morrer e as sobre as formas de paliação. 

 Tomando-se por base uma estruturação doutrinária encontrada na obra Autonomia 

para morrer (SÁ; MOUREIRA, 2015, p. 176-190), vê-se, portanto, pertinente o estudo da 

expressão da vontade humana, em relação ao direito de morrer, sob esses dois vieses: o de 

uma vontade prospectiva97, relacionada às diretivas antecipadas de vontade, e o de uma 

vontade amenizadora98, que tem a ver com a adoção da ortotanásia e com a inseparável ideia 

dos cuidados paliativos. 

 Adotou-se tal esquema conceitual, por se entender que, em ambos, discutem-se 

aspectos absolutamente relevantes da expressão da vontade do paciente, ou da pessoa ou 

documento que o represente, tendo como escopo a busca pela dignidade no processo de 

morrer. 

                                                           
97

 Na obra Autonomia para morrer, de Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira, não aparece a 
expressão “vontade prospectiva”, e sim “autonomia prospectiva”. Aqui, optou-se pelo uso da palavra “vontade”, 
em razão de todo o contexto do presente estudo e também por se entender que o uso da palavra “vontade” seja 
mais adequado para expressar a ideia das “diretivas antecipadas de vontade”. 
98

 Idem, com relação ao uso da palavra “vontade”, no lugar da palavra “autonomia”. Quanto à palavra 
“amenizadora”, está sendo acrescentada aqui para representar as situações em que a terminalidade já está 
instalada e o objetivo seja de proporcionar ao paciente um tratamento menos sofrível, deixando-se claro que o 
termo “amenizadora” não é utilizado pelos autores da obra citada. Esses instrumentos “amenizadores” que se 
quer expor são a ortotanásia e os cuidados paliativos. 
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 Numa explanação simplória, todavia objetivamente necessária, a intitulada “vontade 

prospectiva” tem por foco discutir soluções prévias para se evitar o alongamento (futuro) do 

sofrimento do indivíduo/paciente, algo próprio de condutas de obstinação terapêutica, 

genericamente definidas como distanásia. Já no ambiente da chamada “vontade 

amenizadora”, o foco é o debate acerca das medidas mais propícias a garantir que o 

sofrimento trazido pela doença seja mitigado, quando então as considerações vão para os 

cuidados paliativos, a ortotanásia, mas abrangem também outros temas, como os direitos dos 

pacientes como a recusa de tratamento médico e a dignidade do enfermo. 

 Dentro dessa concepção, Sá e Moureira (2015, p. 189), entendem que a dignidade 

humana tende a ser respeitada, por conta dessas formas de autonomia, ao afirmarem que 

“optando a pessoa pelos cuidados paliativos – ou mesmo na hipótese de autonomia 

prospectiva apontando tal caminho -, eles devem ser realizados no paciente, assegurando-lhe 

dignidade no final da vida”. 

 No estudo da chamada “vontade prospectiva”, investiga-se a validade, legitimidade e 

justiça das “diretivas antecipadas de vontade”, expressão essa que, por motivos de 

simplificação de redação, como também pela tradição jurídica e médica que vem se formando, 

será mencionada, eventualmente, sob a forma da sigla DAV. 

Podem ser imaginadas diversas hipóteses que venham a justificar o aprofundamento 

no estudo dessa vontade prospectiva, como por exemplo, algum episódio no qual uma pessoa 

já não mais se encontre capaz de se autodeterminar, a ponto de não mais poder expressar a 

recusa a um tratamento médico, ainda que essa terapia só venha, verdadeiramente, alongar o 

seu sofrimento, sem qualquer perspectiva real de cura ou retrocesso da mazela. 

 De fato, a aplicação do instituto das diretivas antecipadas de vontade suscita análises e 

reflexões, conforme os casos concretos que se apresentam, tais quais aqueles em que a pessoa, 

mesmo antes mesmo de se tornar enferma e incapaz de se autodeterminar, tenha deixado claro 

(previamente) que preferiria a abreviação de sua dor, a ter que passar por um quadro de 

penúria. O que se pensar diante dessa situação? 

Nesses casos, estaria aflorado um autêntico descompasso entre uma vontade 

manifestada de forma pretérita e uma realidade que acabou vindo a se instalar tempos depois, 

o que passa a demandar do intérprete do Direito o sopesamento e a escolha de qual das 

manifestações de vontade deva prevalecer, especialmente considerando-se que o fio-condutor 

de tal exegese seja (como não deve deixar de ser) o primado da dignidade humana. 



197 

 

 

 

 As diretivas antecipadas são verdadeiras instruções escritas que o paciente produz para 

auxiliar no futuro cuidado de saúde que pretende receber dos profissionais da Medicina e de 

ciências correlatas que venham ser responsáveis por esse mesmo paciente.  

As diretivas servem para disciplinar as condutas em situações específicas como os 

quadros de doença terminal do declarante, gerando, com isso, maior tranqüilidade ao médico 

de que ele não sofrerá qualquer reprimenda ética de sua entidade de classe, nem jurídica 

(notadamente criminal), pois estará seguindo a vontade do paciente. 

Pode-se afirmar, portanto, que o testamento vital tem dupla finalidade, qual seja, não 

só atender aos desejos do paciente no momento da sua terminalidade, quanto também proteger 

os profissionais da área de Saúde, especialmente os médicos, nos casos encharcados de 

conflitos de opiniões. 

Ribeiro (2005b, p. 3) informa que além da expressão diretivas antecipadas, são 

utilizadas também outras denominações para o mesmo instituto, como disposições e 

instruções antecipadas e disposições e instruções prévias. 

Para Ribeiro, há alguma diferença entre o chamado testamento vital (também 

conhecido como testamento de vida ou testamento biológico) e as diretivas antecipadas, no 

sentido de que os testamentos vitais seriam para dispor sobre a assistência médica a ser 

prestada ao paciente terminal, enquanto as diretivas antecipadas seriam utilizadas para dispor 

sobre os tratamentos médicos em geral, dos quais o paciente poderia se recuperar ou não. 

Bermejo e Belda (2015, p. 16) identificam determinados objetivos para o 

planejamento antecipado do processo de morrer, como “controlar na medida do possível, as 

decisões que se referem ao momento final da vida se, chegado o momento, nosso estado de 

consciência não o permitir” e ainda “aliviar os familiares, representantes e o pessoal da 

saúde das decisões difíceis”. 

Prefere-se, no entanto, a categorização proposta por Dadalto (2018, p. 44), que 

enxerga as diretivas antecipadas de vontade como um gênero, que abriga duas espécies: o 

testamento vital (living will) e o mandato duradouro (durable power attorney). 

  O chamado mandato duradouro consiste em documento pelo qual o mandante 

(paciente) nomeia um ou mais procuradores, que deverão ser consultados pelos médicos, caso 

esse paciente venha a experimentar situação de incapacidade. Assim, o  procurador de saúde 

decidirá conforme a vontade do paciente.  

 Uma interpretação mais precipitada pode conduzir ao raciocínio de que o mandato 

duradouro seja uma autocuratela. Todavia, o primeiro relaciona-se à substituição do paciente 
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pelo seu procurador tão somente no que tange às decisões essencialmente ligadas aos 

cuidados de saúde daquele outorgante. Já a autocuratela possuiria contornos patrimoniais. 

 Relevante destacar que o mandato duradouro difere do testamento vital, em alguns 

pontos, como por exemplo, o fato de que o testamento vital só produzirá efeito por ocasião de 

incapacidade definitiva do paciente, enquanto o mandato duradouro pode ser utilizado 

também nos episódios de incapacidade temporária, o que torna o seu alcance maior que o do 

testamento vital. 

 Quanto ao living will , Dadalto o define como: 

[...] o testamento vital é um documento redigido por uma pessoa no plano gozo de 
suas faculdades mentais, como o objetivo de dispor acerca dos cuidados, 
testamentos e procedimentos que deseja ou não se submetida quando estiver com 
uma doença ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas e 
impossibilidades de manifestar livremente sua vontade (DADALTO, 2018, p. 48). 

  

Aqui também a autonomia da vontade ganha destaque, até mesmo por considerar que 

no momento da manifestação volitiva, a pessoa é, não só autônoma, como também capaz, 

sendo que, apesar do nome (“testamento”), a declaração surtirá efeito durante a vida do 

paciente (por isso “vital”), nas situações de irreversibilidade do quadro clínico e quando esse 

mesmo declarante não puder mais exprimir sua vontade. 

Dadalto (2013, p. 63-64) já se pronunciou quando a inadequação da expressão 

“ testamento vital”, até porque o presente instituto se distancia do clássico “testamento”, pelo 

menos em dois aspectos: o chamado testamento vital, diferente do testamento (sucessório) 

produz efeitos ainda em vida (e não post mortem) e no aspecto da solenidade (que é 

questionável no caso das diretivas antecipadas de vontade). Por isso mesmo, Dadalto sugere 

que, ao invés de “testamento vital”, seja usada a expressão “declaração prévia de vontade do 

paciente terminal”.  

Todavia, na presente pesquisa, será mantido, predominantemente, o uso da expressão 

“testamento vital”, pela maior popularidade com quem conta, sem desconsiderar, no entanto, 

a maior precisão da expressão proposta por Luciana Dadalto (“declaração prévia de vontade 

do paciente terminal”). 

A citada doutora mineira prefere essa expressão até para deixar bem claro que essa 

declaração prévia (pelo menos conforme a concepção que se tem no Brasil) é de aplicação 

restrita aos casos de terminalidade, pois se trata de expressão prévia da vontade do indivíduo, 

ainda quando estiver gozando de discernimento, para que, em momento futuro, quando 

passando por uma doença terminal, mesmo que não tenha mais como expressar sua vontade, 
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todos os tratamentos (e não tratamentos) a que desejará ser submetidos, já estejam 

antecipadamente expressos, para o conhecimento dos profissionais de saúde. 

Dadalto enfatiza isso, dizendo: 

Percebe-se assim que os dois principais objetivos da declaração prévia de vontade 
do paciente terminal é garantir ao paciente que seus desejos serão atendidos no 
momento da terminalidade da vida e proporcionar ao médico um respaldo legal para 
a tomada de decisões em situações conflitivas (DADALTO, 2013, p. 64). 

 

Quanto às situações hipotéticas para as quais o testamento vital é capaz de produzir 

efeitos observa-se que Luciana Dadalto mudou seu entendimento, ao se comparar seus 

escritos acerca do chamado estado vegetativo persistente99, o que demonstra a evolução e o 

aprofundamento dos seus estudos sobre a matéria. 

De fato, em artigo publicado em 2013, Dadalto chegou a afirmar que “inserção de 

disposições sobre doação de órgãos no testamento vital desnatura o instituto”, uma vez que o 

principal objeto do testamento vital é “garantir a autonomia do sujeito quando aos 

tratamentos a que este será submetido em caso de terminalidade da vida”. 

Nessa ocasião, a doutora mineira entendia pelo afastamento do instituto do testamento 

vital dos casos de estado vegetativo persistente (EVP), basicamente pela realidade de que 

nessas hipóteses de EVP não há que se falar em cuidados paliativos ou tratamentos 

extraordinários  

Dadalto explicou, nesse momento, que, justamente pela percepção de significado 

simbólico em se manter, por exemplo, a hidratação e a nutrição de um paciente em estado 

vegetativo persistente, para suavizar as expectativas dos familiares de que ele não venha 

morrer de fome ou de sede, que já existia grande controvérsia que tais disposições pudessem 

constar de um testamento vital. 

                                                           
99

 A designação Estado Vegetativo Persistente (EVP) foi utilizada pela primeira vez em 1972, passando a 
designar uma situação clínica de completa ausência de consciência de si e do ambiente circundante, com ciclos 
de sono-vigília e preservação completa ou parcial das funções hipotalâmicas e do tronco cerebral.  
Em termos de desenvolvimento temporal, designa-se o estado vegetativo o quando clínico inicial, estado 
vegetativo continuado quando o quadro persiste pelo menos quatro semanas e estado vegetativo persistente 
quando as alterações neurológicas persistem por mais de três meses após anóxia cerebral e 12 meses na 
sequência de traumatismo craniano. 
O que caracteriza o estado vegetativo é uma combinação de períodos de vigília, com total ausência de evidência 
de uma mente funcional em termos de recepção ou emissão de informação, ou seja, uma clara dissociação entre 
“estar acordado” e “estar consciente”.  
A abertura espontânea dos olhos ocorre após um período variável conforme a natureza da lesão, em regra mais 
alargado nos casos de traumatismos cranianos, que no coma não traumático. Uma vez os olhos abertos, os 
doentes em estado vegetativo passam a apresentar períodos prolongados de vigília, alternando com sono, do qual 
podem ser acordado com vigorosa estimulação. 
O EVP distingue-se do estado morte cerebral, quer por critérios clínicos, quer por critérios laboratoriais. 
[CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA (Portugal), 2005]. 
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Entretanto, posteriormente, na quarta edição de sua obra Testamento Vital, Luciana 

Dadalto encerra tal discussão: 

Estudos recentes comprovam que os testamentos vitais não se aplicam apenas à 
situação de terminalidade, mas a todos os estágios clínicos que coloquem o paciente 
em situação de incurabilidade/irreversibilidade. São estes: a doença terminal, o 
estado vegetativo persistente e doenças crônicas, especialmente a demência 
avançada (DADALTO, 2018, p. 52). 

 

Dadalto (op.cit., p. 54) faz questão de esclarecer o motivo da mencionada controvérsia 

que havia quanto à inserção (ou não) da hipótese de estado vegetativo persistente como 

situação amparada por previsão em um testamento vital: “os pacientes em EVP têm uma 

peculiaridade no que tange ao estudo das DAV pois, como o paciente não está ligado a 

aparelhos, o único tratamento que pode ser suspenso para propiciar que a vida do paciente 

seja abreviada é a nutrição e hidratação artificial (AHA)”. 

Exatamente na avaliação se a nutrição e a hidratação artificiais são consideradas 

cuidados básicos ou mero tratamento médico, é que reside a discussão, pois para aqueles que 

as consideram como cuidados básicos, tais medidas não poderiam ser suspensas, nem 

estipulada essa suspensão por meio de testamento vital. 

No entanto, segundo Dadalto, a posição que prevalece é de que a AHA tem caráter de 

tratamento, mesmo em se tratando de estado vegetativo persistente, razão pela qual a 

suspensão de tais condutas pode constar de uma diretiva antecipada de vontade do paciente e 

o médico deverá acatar tal manifestação volitiva. 

Já em outros países, dependendo da opção legislativa, não somente a opção pelo 

tratamento ou não tratamento pode compor o conteúdo de um testamento vital, sendo possível 

se verificar disposições de vontade sobre cremação, lugar do velório e do sepultamento, 

nomeação de procurador e doação de órgãos. 

 Entretanto, no Brasil, não se pensa na aplicação do testamento vital para essas outras 

vontades do indivíduo. Conforme Dadalto (2013, p. 67), a “inserção de disposições sobre 

doação de órgãos no testamento vital desnatura o instituto”, uma vez que o principal objeto 

do testamento vital é “garantir a autonomia do sujeito quanto aos tratamentos a que este será 

submetido em caso de terminalidade da vida”. 

Portanto, vê-se como possível e razoável que sejam objetos do testamento vital, tanto a 

não iniciação desses tratamentos fúteis100, como a suspensão do esforço terapêutico, também 

conhecida pela sigla SET101. 

                                                           
100 Nos EUA, a Medicina Paliativa denomina withdraw a não iniciação de tais tratamentos fúteis. 
101 SET é sigla para Suspensão de Esforço Terapêutico. Nos EUA, denominada withholding. 
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Aliás, a SET é uma forma de combater a chamada obstinação terapêutica, ou 

distanásia, pois, em tese, permite que o paciente manifeste sua vontade, contemporânea ou 

prospectivamente em relação ao estado vegetativo persistente ou à fase terminal de alguma 

doença incurável, no sentido de determinar a suspensão de tratamentos fúteis que objetivem 

apenas adiar a morte, em vez de manter a vida.  

Ribeiro (2005b, p. 8) inclusive, entende que a “suspensão do esforço terapêutico 

necessita de uma manifestação de vontade do paciente, a qual deve ser feita antes da perda 

de sua capacidade civil no contexto de diretivas antecipadas”. 

Schreiber (2013, p. 62) comenta que, no Brasil, mesmo com a falta de norma legislada 

a respeito das diretivas antecipadas de vontade, a doutrina já estava atenta à necessidade de 

fundamentações quanto ao direito à autodeterminação do paciente acerca de condutas médicas 

a serem executadas posteriormente, conforme o desejo desse indivíduo, no momento em que o 

mesmo não viesse a ter discernimento bastante para tomada de decisões sobre a própria vida e 

saúde. 

Consoante o nosso ordenamento constitucional afigurar-se como um sistema aberto de 

regras e princípios, alicerçado grandemente na defesa da dignidade humana, é possível 

apostar, como faz Dadalto (2018, p. 11-14), na aplicação do princípio da autonomia privada 

como fundamento para disciplinar as situações jurídicas existenciais, como é o caso de 

decisões e opções prévias quanto a assuntos como terminalidade e condutas na relação 

médico-paciente, possíveis objetos das diretivas antecipadas de vontade. 

Dadalto comenta sobre os benefícios acerca da adoção das DAV, porém em tom 

cauteloso: 

Por óbvio, o benefício das diretivas antecipadas quanto ao melhoramento da relação 
médico-paciente, à autoestima do paciente e à diminuição de sentimentos de culpa e 
indecisão dos parentes é induvidoso. Entretanto, não é aceitável que situações de 
caráter financeiro valham como defesa das diretivas antecipadas, pois vida não pode 
ser quantificada, não pode ser valorada, não pode ser economicamente determinada 
(op. cit., p. 45). 

 

De fato, a legislação brasileira, até o momento, não contempla as diretivas antecipadas 

de vontade, embora isso não impeça que, por exemplo, um testamento vital não seja válido, 

isso porque o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente a partir da Constituição de 1988, 

passou a se lastrear na sinergia entre regras jurídicas (como as leis em geral, fruto da função 

legislativa, portanto), mas também de princípios jurídicos, entendidos como normas jurídicas 
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dotadas de alto grau de abstração e de uma textura mais aberta, como a dignidade da pessoa 

humana102, da autonomia privada103 e da proibição ao tratamento desumano ou degradante104. 

Além do texto constitucional, em termos de norma legislada, apenas o Código Civil, 

mais especificamente em seu artigo 15, “chegava perto” da noção das diretivas antecipadas de 

vontade, por meio de uma redação criticada por alguns estudiosos, como Ribeiro (2005b, p. 3) 

e Dadalto (2013, p. 67). 

A partir da letra do artigo 15, do Código Civil brasileiro (“Ninguém pode ser 

constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica” – grifado por mim), uma simples interpretação a contrario senso poderia levar o 

leitor a concluir que se o tratamento médico ou a intervenção cirúrgica não se desse em um 

cenário de risco de vida (melhor seria “risco de morte”), a autonomia desse paciente não seria 

tão plena quanto se ele estivesse sob esse mesmo risco. 

Por isso, Ribeiro (2005a, p. 113) entende que o artigo 15, do Código Civil105 deveria 

ser lido à luz da Constituição de 1988 e estar escrito da seguinte forma: “Ninguém, nem com 

risco de vida, será constrangido a tratamento ou a intervenção cirúrgica, em respeito à sua 

autonomia, um destacado direito desta Era dos Direitos que não concebeu, contudo, um 

direito fundamental à imortalidade”. 

Em que pese a contundência do comentário de Ribeiro e a deficiência do referido 

artigo 15, este, de alguma forma, serviu de embrião para o reconhecimento inicial da 

autonomia da vontade do paciente, por parte da legislação brasileira. 

Esse mérito é enxergado por Gomes e Santos: 

Uma vez que o artigo 15 do Código Civil de 2002 prevê que ninguém pode ser 
sujeito a constrangimento de tratamento ou intervenção cirúrgica, mesmo em casos 
com risco de vida, bem com o artigo 5º, inciso III da Constituição Federal de 1988 
proíbe o tratamento desumano, o Testamento Vital mostra-se mais uma vez o meio 
de se evitar a tratamentos ineficazes para manutenção da vida. (GOMES; SANTOS, 
2018, p. 604). 

 

 Atento a essas demandas, o Conselho Federal de Medicina do Brasil baixou a 

Resolução nº 1.995, de 9 de agosto de 2012106, que dispõe sobre as diretivas antecipadas de 

                                                           
102 Princípio expresso no texto da Constituição brasileira de 1988, previsto no artigo 1º, inciso III (BRASIL, 
1988). 
103 Princípio implícito no texto da Constituição brasileira de 1988, porém reconhecido a partir do artigo 5º, 
especialmente no seu caput (BRASIL, 1988). 
104 Princípio expresso no texto da Constituição brasileira de 1988, previsto no artigo 5º, inciso III (BRASIL, 
1988). 
105 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.  
106 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 1.995/2012. Dispõe sobre as diretivas 
antecipadas de vontade dos pacientes. 09 ago. 2012. 



203 

 

 

 

vontade dos pacientes, apresentando, dentre as considerações que justificavam a edição de tal 

resolução, o fato de não haver, até então, qualquer regulamentação a respeito, no contexto da 

ética médica brasileira, bem como a atual relevância da questão da autonomia do paciente na 

sua relação com o médico. 

Não obstante os potenciais benefícios a serem atingidos por meio das diretivas 

antecipadas de vontade e o passo importante, que foi dado no Brasil, com o do advento da 

Resolução nº 1.995/2012, esta foi questionada judicialmente, por meio da Ação Civil Pública 

nº 0001039-86.2013.4.01.3500107, ajuizada em 31 de janeiro de 2012, pela Procuradoria da 

República em Goiás, integrante do Ministério Público Federal, com a finalidade de que fosse 

declarada a inconstitucionalidade daquela resolução. 

Os argumentos apresentados pelo parquet federal, naquela ocasião, foram o suposto 

extravasamento pelo Conselho Federal de Medicina dos limites do poder regulamentar, 

prováveis riscos à segurança jurídica, o possível alijamento da família do paciente quanto às 

decisões que seriam da mesma por direito e a alegação de vício material quanto ao dispositivo 

que determina que as DAV devam ficar registradas no prontuário do paciente, pois este não 

seria o instrumento idôneo para tanto. 

A liminar requerida pelo Ministério Público foi indeferida, por decisão publicada em 

março de 2013, entendendo o juízo da causa pela constitucionalidade da resolução. O MP 

ainda agravou de instrumento, mas a decisão final foi mesmo de reconhecer a 

constitucionalidade da resolução, em sentença datada de 21 de fevereiro de 2014, publicada 

em 2 de abril de 2014108. 

Os fundamentos da sentença foram basicamente: que o CFM não extrapolou seus 

poderes normativos; que a resolução atacada tem efeito apenas na relação ética entre os 

Conselhos de Medicina e os respectivos médicos; que a mencionada resolução é compatível 

com a autonomia da vontade, com o princípio da dignidade humana e com a proibição da 

submissão a tratamento desumano ou degradante; que o médico não estará obrigado a cumprir 

a diretiva se perceber que o paciente, quando da declaração, não gozava de pleno 

discernimento; que a família não alijada de sua esfera de participação, pois continua tendo 

acesso às informações sobre o paciente; e que a resolução não previu forma especial de 

declaração de vontade, não prosperando, portanto, a alegação de que o prontuário médico 

                                                           
107

 BRASIL. Justiça Federal. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ação Civil Pública nº 0001039-
86.2013.4.01.3500. 27 fev. 2014. 
108 BRASIL. Justiça Federal. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ação Civil Pública nº 0001039-
86.2013.4.01.3500. 27 fev. 2014. 
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seria um instrumento inadequado para essa manifestação, já que ele foi indicado apenas como 

um meio de registro dessa vontade do paciente. 

Dadalto (2018, p. 97) elogia a referida sentença judicial, afirmando que é um marco do 

Direito brasileiro, por representar a primeira vez em que o Poder Judiciário pátrio ter se 

manifestado com clareza, acerca da dignidade da pessoa humana, a partir do reconhecimento 

explícito do direito dos indivíduos à autodeterminação. 

A Resolução nº 1.995/2012 também é enaltecida, mas as diretivas antecipadas ainda 

carecem de legislação específica, segundo Dadalto: 

Por fim, é importante ressaltar que a Resolução CFM 1.995/2012 representa um 
grande avanço nas discussões acerca das diretivas antecipadas no Brasil [...] 
É preciso, entretanto, ter em mente que a resolução não esgota o tema, pelo 
contrário, demonstra a necessidade de legislação específica sobre as diretivas 
antecipadas de vontade a fim de regulamentar questões afetas ao discernimento do 
outorgante, a uma exemplificação de cuidados e tratamento que podem ou não ser 
recusados, bem com quais são os critérios para aceitação e recusa dos mesmos, ao 
registro das diretivas antecipadas, e à extensão da participação do médico da feitura 
da diretivas (DADALTO, 2018, p. 98). 

 

No quadrante de comentários a alguns dispositivos da Resolução nº 1.995/2012, do 

CFM, tem-se que as diretivas são instruções escritas que o indivíduo previamente resolve 

preparar para ajudar a guiar os cuidados médicos que, outrora, vier a receber. 

Tais instruções se destinam a situações específicas, como uma doença terminal ou 

algum dano irreversível, que, provavelmente, retirará desse paciente a capacidade de se 

expressar ou de demonstrar pleno discernimento. 

Por isso, entende-se que as DAV vão produzir efeito quando o médico constatar que o 

paciente não é mais dotado e capacidade decisória quanto aos cuidados médicos que lhe sejam 

necessários e condizentes. 

A Resolução nº 1.995/2012, no seu artigo 1º, conceitua as DAV como “o conjunto de 

desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos 

que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e 

autonomamente, sua vontade”. 

Nos termos do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Resolução 1.995, pode ser cláusula das 

DAV a nomeação de um procurador para cuidados de saúde. Já o parágrafo 2º, do mesmo 

artigo refere-se à única hipótese em que o médico poderá deixar de seguir as DAV do 

paciente, qual seja, quando tais diretivas estiverem em desacordo com os preceitos ditados 

pelo Código de Ética da Medicina, dispositivo que pode ensejar eventuais conflitos 

interpretativos, a depender da aplicação prática e do preceito em si. 
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Um dispositivo marcante quanto à autonomia do paciente, no ambiente das diretivas 

antecipadas, é o artigo 2º, parágrafo 3º, da Resolução nº 1.995/2012, que é sonoro ao impor 

que “as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não 

médico, inclusive sobre os desejos dos familiares”.  

Nessa hierarquização de vontades, a do paciente ainda terá precedência sobre a do 

médico, desde que se aplique, na prática, o conteúdo do caput, do mesmo artigo 2º, cujo texto 

diz: “Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de 

comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico 

levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade”. 

Aqui, a vontade do médico deve se curvar à vontade do paciente, não pela 

incapacidade de comunicação ou de expressão verificada no momento propriamente da 

decisão a ser tomada, mas sim aquela vontade manifestada em ocasião quando o indivíduo 

firmou sua diretiva antecipada e durante a qual demonstrava capacidade para consentir. 

Conveniente que se diga sobre tal incapacidade, eis que, em termos de autonomia do 

paciente, na seara do consentimento livre e esclarecido, bem como no campo das diretivas 

antecipadas, a capacidade tem a ver com o discernimento desse enfermo, e não com 

capacidade civil, já que a diretiva será válida se quando firmada por indivíduo que esteja no 

pleno gozo de suas funções cognitivas (DADALTO, 2018, p. 27). 

As DAV têm, como um dos fundamentos centrais, portanto, o princípio bioético da 

autonomia, que exprime a ideia do respeito à pessoa do paciente, que confirma a necessidade 

de que as decisões sobre este não se dêem sem o filtro da autodeterminação do mesmo. 

Comentando acerca do princípio da autonomia, em relação às vontades antecipadas 

pelo paciente, Bermejo e Belda esclarecem: 

O princípio de respeito à autonomia é a essência do documento de instruções 
prévias. A formulação das vontades antecipadas requer um exercício de 
autogoverno, de liberdade, de decisão autônoma sobre a própria vida. 
Trata-se deste princípio quando falamos de capacidade de agir, como se expressa em 
alguns requisitos para ser pessoa outorgante das instruções prévias como equivalente 
ao conceito de competência (BERMEJO; BELDA, 2015, p. 57). 

 

Aqui, ao se destacar a questão do discernimento do indivíduo, quando da expressão de 

sua vontade antecipada, uma vez mais é importante ressaltar que tal capacidade corresponde 

ao conceito de competência, essencial para que se possa considerar a autonomia da pessoa. 

Bermejo e Belda (2015, p. 56) ainda afirmam que falar de autonomia é levar em conta 

duas condições essenciais: a “liberdade de agir”, independentemente de influências externas 

controladoras, mas também “ser agente”, isto é, ter capacidade de atuar intencionalmente. 
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Por isso, ao se referirem à competência, Beauchamp e Childress assim definem: 

Um indivíduo é competente para tomar uma decisão se é capaz de entender a 
informação material, de estabelecer um juízo sobre tal informação tendo por base 
seus valores pessoais, de pretender alcançar determinado objetivo e de expor seus 
desejos diante de seus cuidadores ou pesquisadores (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 
2002, p. 114). 

 

Um dos méritos das diretivas antecipadas de vontade é suprir a demanda por uma 

possível necessidade de “reconstrução” judicial da vontade do enfermo, nas hipóteses em que 

alguma decisão importante sobre sua pessoa deva ser tomada, mas ele não tenha mais 

condições de expressá-la. 

Nesses casos, caberia ao juiz, caso essa pendência chegue ao Poder Judiciário, buscar 

interpretar qual seria a vontade desse enfermo, por meio da análise do seu estilo de vida, 

personalidade, temperamento, comportamentos e outros perfis assumidos por ele, quando 

ainda estava com discernimento, a fim de buscar entender qual seria a vontade que ele mesmo 

exprimiria naquelas circunstâncias. 

No entanto, fazer essa “reconstrução”, além de trabalhosa e possivelmente vagarosa, 

tende a gerar um desgaste a mais a todos que estejam envolvidos no caso concreto, como os 

médicos, além dos próprios familiares e amigos, provavelmente já desgastados pelo 

sofrimento do enfermo, afora as eventuais opiniões controversas que possam existir entre eles 

quanto ao destino do enfermo e as incertezas e custos sociais gerados com a demora na 

definição da melhor decisão. 

O parágrafo 4º, do artigo 2º, da Resolução nº 1.995/2012, que já gerou controvérsia, 

orienta que “o médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes 

foram diretamente comunicadas pelo paciente”.  

No mundo dos fatos, o que pode acontecer é que o paciente já chegue ao hospital com 

a DAV pronta, devendo essa informação ser passada ao prontuário, para que haja efetividade, 

podendo ainda se cogitar de hipótese em que o paciente manifeste sua vontade de forma oral, 

quando de seu ingresso no ambiente hospitalar, devendo o médico fazer a anotação dessa 

vontade no respectivo prontuário. 

Importante de consignar que, tendo o indivíduo (posteriormente, paciente) expressado 

suas diretivas antecipadas de vontade, mesmo que passe a estar inconsciente e sua família vier 

a discordar daquelas DAV, o médico não poderá desrespeitá-las. 

Apesar de não estar consignado de forma expressa nas letras da Resolução CFM nº 

1.995/2012, e mesmo que venha dar margem a controvérsias, a depender do caso concreto, 

relevante a colocação de Dadalto (2013, p. 64), quando ela afirma “a manifestação de vontade 
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do paciente encontra limites na objeção de consciência do médico, na proibição de 

disposições contrárias ao ordenamento jurídico e disposições que já estejam superadas pela 

medicina”. 

Sá e Moureira (2015, p. 185), comentando sobre o conteúdo das diretivas antecipadas, 

observam que o médico deve ficar atento quanto à licitude ou ilicitude de certas 

determinações postas nas diretivas, esclarecendo que a “eutanásia ativa indireta (princípio do 

duplo efeito) e a eutanásia passiva ou ortotanásia109 são praticadas na rotina médica e 

interpretadas como exercício regular da Medicina, desde que respeitada a vontade do 

paciente”. 

Em breves passadas de Direito comparado, observa-se que a ideia de testamento vital 

teve origem nos Estados Unidos da América, em 1969, quando o advogado e ativista de 

Direitos Humanos Luis Kutner (1908-1993) propôs a adoção do living will  (conhecido entre 

nós como testamento vital), naquela concepção como sendo o documento hábil para que o 

indivíduo manifestasse sua recusa a ser submetido a tratamento médico, cujo objetivo fosse 

estritamente prolongar-lhe a vida, em estado clínico considerado irreversível, aplicando-se 

também aos casos em que o paciente estivesse em estado vegetativo persistente (DADALTO; 

TUPINAMBÁS; GRECO, 2013, p. 464). 

Afora os Estados Unidos, as DAV estão presentes nas legislações de diversos outros 

países como Austrália (em 1995, especificamente um de seus estados, denominado Austrália 

do Sul), Espanha (2002), Portugal (2012), França (2016), Itália (2017), Alemanha (2009), 

Argentina (2009), Uruguai (2009) e Porto Rico (2001) (DADALTO, 2018, p. 57-86). 

Mais detidamente, prefere-se aqui, fazer alguns comentários quanto às diretivas 

antecipadas de vontade na em Portugal e na Espanha. No caso português, vê-se que o 

testamento vital foi inserido no ordenamento jurídico, por meio da Lei nº 25/2012110, mesmo 

ano em que, no Brasil se dispôs sobre diretivas antecipadas, só que por meio de uma 

resolução do Conselho Federal de Medicina. 

No seu artigo 2º, a sobredita lei portuguesa, define o testamento vital como: 

O documento unilateral e livremente revogável a qualquer momento pelo próprio, no 
qual uma pessoa maior de idade e capaz, que não se encontre interdita ou inabilitada 
por anomalia psíquica, manifesta antecipadamente a sua vontade consciente, livre e 
esclarecida, no que concerne aos cuidados de saúde que deseja receber, ou não 

                                                           
109 Estes autores consideram ortotanásia como sinônimo de eutanásia passiva, opinião com a qual eu, 
particularmente, não concordo. 
110

 PORTUGAL. Lei nº 25/2012. Regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de 
testamento vital, e a nomeação de procurador de cuidados de saúde e cria o Registro Nacional do Testamento 
Vital (RENTEV). 
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deseja receber, no caso de, por qualquer razão, se encontrar incapaz de expressar a 
sua vontade pessoal e autonomamente. 

 

Além da definição jurídica para o testamento vital, a norma lusa especifica o que pode 

constar do documento, de modo a expressar a vontade clara e inequívoca do outorgante, como 

não vir a ser submetido a tratamento fútil, o recebimento adequado dos cuidados paliativos e 

não ser submetido a tratamentos experimentais. 

Parece bem evidente que a ortotanásia é bem acolhida pela lei portuguesa de diretivas 

antecipadas, por uma interpretação contrario senso, quando ela repudia as condutas médicas 

que “apenas visem retardar o processo natural de morte” 111, ou seja, aquilo que fizer parte 

desse processo natural de morrer, conforme propõe a ortotanásia, poderá constar do 

testamento vital. 

Já na Espanha, a regulamentação é ainda mais anterior, por meio da Lei nº 41, de 14 

de novembro de 2002112, reguladora básica da autonomia do paciente e dos direitos e 

obrigações em matérias de informação e documentação clínica. 

Um desses direitos que a lei espanhola assegura é da elaboração e respeito às 

instruções prévias do paciente, isto é, das suas diretivas antecipadas de vontade, conforme o 

artigo 11, daquela lei, cujo texto traduzido diz: 

Artigo 11: Instruções prévias 
1. Pelo documento de instruções prévias uma pessoa maior de idade capaz e livre 
manifesta antecipadamente a própria vontade, com o objetivo de que esta se cumpra 
no momento em que chegue a situação em cujas circunstâncias não será capaz de 
expressá-las pessoalmente, sobre os cuidados e o tratamento da sua saúde, ou, uma 
vez chegada morte, sobre o destino de corpo e de seus órgãos. O outorgante do 
documento pode também designar um representante para que, quando for o caso, 
seja seu interlocutor com o médico e a equipe de saúde, buscando o cumprimento 
das instruções prévias. 
2. Casa serviço de saúde regulamentará o procedimento de saúde adequado para que 
quando for o caso, se garanta o cumprimento das instruções prévias de cada pessoa, 
que deverão constar sempre por escrito113. 

 

O Brasil, em se tratando dos direitos do paciente, dentre os quais aqueles relacionados 

ao exercício de sua vontade, consoante especialmente o princípio da autonomia, ainda se 

mostra vacilante e moroso. 

No entanto, há que se comentar acerca do Projeto de Lei ordinária federal nº 5.559114, 

apresentado em 14 de junho de 2016, pelo ex-deputado federal Gilberto José Spier Vargas 

                                                           
111 Artigo 2º, nº 2, letra “b”, in fine, da Lei portuguesa nº 25, de 16 de julho de 2012 (PORTUGAL, 2012). 
112

 ESPANHA. Ley nº 41, de 14 de noviembre de 2002. Básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 
113 Artigo 11, números 1 e 2, da Lei espanhola nº 41, de 14 de novembro de 2002 (ESPANHA, 2002). 
114 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 5559/2016 
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conhecido como Pepe Vargas, médico, projeto esse que propõe a criação do Estatuto dos 

Direitos dos Pacientes, sendo que já tramitou pelas respectivas comissões da Câmara dos 

Deputados, mas até a presente data não foi para pauta de votação. 

O artigo 2º, inciso II, desse projeto de lei, contempla as diretivas antecipadas de 

vontade, como documento que contém expressamente a vontade do paciente quanto a receber 

ou não cuidados, procedimentos e tratamentos médicos, a ser respeitada quando ele não 

puder expressar, livre e autonomamente, a sua vontade. 

Ainda o mesmo artigo em projeto, traz no inciso III, a definição do representante do 

paciente, como a “pessoa designada pelo paciente, em suas diretivas antecipadas de vontade 

ou em qualquer outro registro escrito, para decidir por ele sobre os cuidados à sua saúde, 

nas situações em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua 

vontade”. 

Portanto, observa-se que o projeto do Estatuto dos Direitos do Paciente, pela data de 

sua propositura, já poderia ter sido o marco legislativo regulatório de tais direitos e também, 

mais especificamente, das diretivas antecipadas de vontade, eis que, até este momento, 

somente a Resolução CFM nº 1.995/2012 constitui uma norma posta sobre o assunto, fruto de 

regulamentação administrativa e de conteúdo essencialmente ético. 

Outros esforços legislativos foram iniciados no Brasil, para normatizar as diretivas 

antecipadas de vontade, como é o caso dos Projetos de Lei do Senado nº 149/2018 e 

267/2018, dentre os quais há algumas diferenças. 

O Projeto de Lei do Senado nº 149115 foi apresentado pelo Senador Lasier Martins 

(ainda em mandato), em abril de 2018, ainda em tramitação com o relator, tendo como ementa 

dispor sobre as diretivas antecipadas de vontade sobre tratamento de saúde. 

Já o Projeto de Lei do Senado nº 267116, que igualmente dispõe sobre diretivas 

antecipadas de vontade, foi apresentado pelo Senador Paulo Rocha (ainda em mandato), em 

maio de 2018, mas retirado em caráter definitivo, a requerimento do próprio Senador 

proponente, datado de 7 de agosto de 2018, em razão de versar sobre assunto para o qual já 

existe um outro projeto de lei tramitando (Projeto de Lei 149). 

Originalmente, o Projeto de Lei nº 149 apresentava algumas impropriedades, como por 

exemplo, não especificar os casos em que a manifestação de vontade seria inválida, em 

função da falta de competência (discernimento) do declarante. 

                                                           
115 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2018. 
116 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 267, de 2018. 
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Esse e outros necessários ajustes foram acrescentados, através do Substitutivo ao 

Projeto de Lei 149, em abril de 2018, sob a relatoria da Senadora Lídice da Mata (mandato 

encerrado em dezembro de 2018), tendo havido a redistribuição para outro relator, mas ainda 

sem deliberação. 

A vontade prospectiva do paciente, por meio das diretivas antecipadas, mesmo que 

ainda deficitária de uma norma legislativa específica no Brasil, vem ganhando reforço 

doutrinário e jurisprudencial. 

Provam essa realidade, três enunciados:  

Enunciado 528, da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: 
É válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, também 
chamado "testamento vital", em que a pessoa estabelece disposições sobre o tipo de 
tratamento de saúde, ou não tratamento, que deseja no caso de se encontrar sem 
condições de manifestar a sua vontade.117 
 
Enunciado 533, da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: 
O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes 
a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato ou mediato, 
salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos 
que não possam ser interrompidos.118 
 
Enunciado 37, da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: 
O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes 
a tratamento médico.119 

 

Em se tratando propriamente de jurisprudência relacionada ao tema, os comentários à 

Apelação Cível nº 70054988266, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, são 

devidos muito mais para esclarecer a distorção que houve no trato das diretivas antecipadas de 

vontade, que propriamente para servir de parâmetro do nosso Judiciário para o enfrentamento 

de demandas futuras sobre a mesma temática. 

O aludido recurso originou de ação judicial distribuída para a 3ª Vara Cível de 

Viamão/RS, como procedimento de jurisdição voluntária, proposto pelo Ministério 

Público/RS, em 11 de abril de 2003, tendo como requerido o Sr. João Carlos Ferreira. O 

parquet gaúcho ingressou com pedido de alvará judicial para suprir a vontade do Sr. João, 

idoso, cujo pé esquerdo estava em processo de necrose, resultante de lesão ocorrida em 

novembro de 2011. 

O requerido necessitava de que o membro inferior fosse amputado, sob risco de que 

lhe ocorresse a morte, por infecção generalizada, mas ele resistia, demonstrando ter desistido 

                                                           
117 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciados. Enunciado nº 528, V Jornada de Direito Civil. 2012. 
118 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciados. Enunciado nº 533, VI Jornada de Direito Civil. 2013. 
119 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Enunciados. Enunciado nº 37, I Jornada de Direito da Saúde. 
2014. 
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da própria vida e vendo a morte como alívio de seu sofrimento. As informações constantes 

dos autos davam conta de que o idoso não apresentava sinais de demência. 

A decisão de primeira instância foi no sentido de respeitar a manifestação de vontade 

do requerido e o Tribunal do Rio Grande do Sul confirmou a sentença, mencionando o 

princípio da dignidade humana e a Resolução nº 1.805, de 2006, do Conselho Federal de 

Medicina, dentre outros fundamentos normativos e doutrinários, para entender pela 

admissibilidade da ortotanásia naquele caso concreto, em acórdão datado de 20 de novembro 

de 2013, com os autos arquivados definitivamente em abril de 2018, sem que aquela decisão 

fosse modificada. 

Ao julgar a mencionada apelação cível, o TJ/RS de fato valorizou a expressão da 

autonomia da vontade do enfermo, como representação de sua dignidade, mas embasando a 

decisão no instituto da ortotanásia, através do desejo supostamente manifestado pelo paciente 

por um testamento vital, em consonância com a Resolução CFM nº 1.995/2012. 

A ementa do julgamento da Apelação Cível 70054988266 informa: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BIODIREITO. 
ORTOTANÁSIA. TESTAMENTO VITAL. 1. Se o paciente, com o pé esquerdo 
necrosado, se nega à amputação, preferindo, conforme laudo psicológico, morrer 
para "aliviar o sofrimento"; e, conforme laudo psiquiátrico, se encontra em pleno 
gozo das faculdades mentais, o Estado não pode invadir seu corpo e realizar a 
cirurgia mutilatória contra a sua vontade, mesmo que seja pelo motivo nobre de 
salvar sua vida. 2. O caso se insere no denominado biodireito, na dimensão da 
ortotanásia, que vem a ser a morte no seu devido tempo, sem prolongar a vida por 
meios artificiais, ou além do que seria o processo natural. 3. O direito à vida 
garantido no art. 5º, caput, deve ser combinado com o princípio da dignidade da 
pessoa, previsto no art. 2º, III, ambos da CF, isto é, vida com dignidade ou razoável 
qualidade. A Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida, razão pela 
qual não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a tratamento ou 
cirurgia, máxime quando mutilatória. Ademais, na esfera infraconstitucional, o fato 
de o art. 15 do CC proibir tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando há 
risco de vida, não quer dizer que, não havendo risco, ou mesmo quando para salvar a 
vida, a pessoa pode ser constrangida a tal. 4. Nas circunstâncias, a fim de preservar o 
médico de eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, pelo quanto consta 
nos autos, fez o denominado testamento vital, que figura na Resolução nº 
1995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 5. Apelação desprovida. (Apelação 
Cível Nº 70054988266, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Irineu Mariani, Julgado em 20/11/2013).120  

Sem dúvida que há uma importância histórica em tal julgamento, uma vez que, 

conforme Dadalto (2018, p. 98), foi o primeiro acórdão brasileiro que analisou a temática do 

testamento vital diante de um caso concreto. 

                                                           
120 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 70054988266. 27 nov. 2013.  
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Contudo, nota-se uma inconsistência entre os fundamentos de fato e a fundamentação 

jurídica que foi dada, quando do julgamento, eis que, no episódio em tela, o paciente fez 

manifestação de recusa de tratamento e não um testamento vital, considerando que ele não 

estava em situação de terminalidade (DADALTO, 2018, p. 98). 

Não obstante o pioneirismo do julgado quanto a se referir ao instituto do testamento 

vital, Dadalto fecha com a seguinte crítica: 

Portanto, a referida decisão nos parecer verdadeiro retrocesso no que diz respeito à 
implementação das DAV no Brasil, pois utiliza de forma inadequada o instituto e 
abre um precedente perigoso para que outras decisões judiciais justifiquem toda e 
qualquer recusa de tratamento com base no testamento vital (op. cit., p. 98). 

 

Outra impropriedade que se extrai da análise do dito julgado é que a manifestação de 

vontade do paciente, simplesmente anotada no seu prontuário, não pode constituir, por si só, o 

seu testamento vital, tal como foi considerado naquele julgamento. 

Dadalto (op.cit., p. 104) faz menção à necessidade que tais diretivas sejam 

formalizadas, seja por instrumento público, em cartório, ou ainda por instrumento particular, 

corroboradas por testemunhas, e ainda menciona a experiência de países como a Espanha, que 

instituiu um Registro Nacional de Instruções Prévias, justamente para servir de repositório 

para os que os testamentos vitais possam gerar seus efeitos jurídicos de forma inequívoca e 

transparente. 

A partir do registro é que se torna recomendável que o “testamento vital seja anexado 

ao prontuário, com o escopo de informar à equipe médica que o paciente possui este 

documento” (DADALTO, op.cit., p. 105). 

Nota-se, em outro julgado do mesmo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul (Agravo de Instrumento nº 70065995078; nº CNJ 0284885-31.2015.8.21.7000 – TJRS)121, 

equívoco semelhante a do julgamento anterior, na parte da fundamentação que se funda na 

Resolução nº 1.995/2012 e no instituto das diretivas antecipadas de vontade, para se referir a 

um caso de recusa de tratamento urgente (laparotomia exploratória), por parte de paciente que 

estava lúcido, orientado e consciente e que, por meio de sua madrasta, chancelou o termo de 

recusa à realização de tal procedimento. 

Nessa demanda judicial, a autora e agravante foi a Fundação Hospital Centenário, e 

réu e agravado, o senhor José Marcos Freitas de Souza, já falecido e que foi representado em 

alguns atos pela sua madrasta, senhor Jandira. Esta menção objetiva ressaltar que o embate 

                                                           
121

 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 70065995078. 03 set. 2015.  
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judicial foi sediado em torno da questão do direito à morte digna, onde os profissionais da 

Saúde se esforçaram judicialmente pela manutenção da vida, prevalecendo, no entanto, a 

vontade autônoma do próprio paciente pela recusa terapêutica. 

Portanto, nos dois julgados gaúchos, o primeiro em 2013 e o segundo em 2015, foi 

valorizada a autonomia do paciente, mas, em ambos notou-se que um dos fundamentos 

invocados e de forma errônea foram as diretivas antecipadas de vontade e a Resolução CFM 

nº 1.995/2012, o que não desmoraliza o instituto, porém aponta para a necessidade de um 

aprofundamento maior, inclusive através de legislação a ser construída em nosso país. 

Mas a confusão entre a vontade prospectiva do indivíduo (diretivas antecipadas de 

vontade) e a simples recusa de tratamento também foi observada na sentença proferida nos 

autos da Ação de Interdição com antecipação de tutela nº 201700242266, ajuizada em 30 de 

janeiro de 2017, perante a Justiça estadual de Goiás (DADALTO; PIMENTEL, 2018). 

A ação foi ajuizada por Edina Maria Alves Borges em face de seu filho José Humberto 

Pires de Campos, de 22 anos de idade, doente renal crônico, que passou a recusar o tratamento 

de hemodiálise, sendo que o esse jovem padecia de transtorno psiquiátrico grave. 

Foi deferida liminar na mencionada ação judicial interditória, determinando que José 

Humberto fosse obrigado a comparecer às sessões de hemodiálise, conquanto que não fosse 

compelido fisicamente, por entender que a vontade do jovem não deveria ser tomada como 

plenamente autônoma, por “imaturidade emocional”. 

Dadalto e Pimentel (2018, p. 169-170), ao analisarem o julgado goiano, esclarecem 

que houve descompasso entre os fatos concretos, que apontavam para recusa de um 

tratamento médico em situação que não envolvia terminalidade, e a referência feita às 

diretivas antecipadas de vontade, instrumentos que têm íntima relação com a ortotanásia (e 

não com a recusa de tratamento médico). 

Em palavras mais exatas, Dadalto e Pimentel afirmam: 

Ocorre que a falta de norma federal sobre as DAV e o testamento vital tem gerado 
utilização errônea dos termos pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. Isso 
porque, após a Resolução CFM nº 1995/2012, tornou-se comum nomear de DAV 
e/ou testamento vital toda e qualquer recusa de tratamento médico, ainda que o 
estado clínico do paciente não seja ameaçado da continuidade da vida. Tal fato 
demonstra a ignorância acerca da aplicação específica do testamento à situação de 
fim de vida e o reduz a um documento de recusa de tratamentos, o que não é 
verdade, uma vez que, como já visto, trata-se de manifestação de vontade que, como 
qualquer outra, pode ser positiva ou negativa (DADALTO; PIMENTEL, 2018, p. 
169-170). 

De fato, a inexistência, até o presente momento, de uma norma legislada para regular 

as diretivas antecipadas de vontade no Brasil vai deixando um rastro de dúvidas e 
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impropriedades, não somente constadas em decisões judiciais, como também nas próprias 

pretensões dos indivíduos. 

A má interpretação do instituto do testamento vital, por parte do pretenso declarante, 

ficou evidenciada exatamente pelo desnecessário ajuizamento da Ação Declaratória de 

jurisdição voluntária, proposta pela senhora Elca Rubinstein, com 68 anos de idade à época da 

distribuição do feito (19 de agosto de 2015), pleiteando o reconhecimento judicial da validade 

de sua manifestação de vontade acerca de recusa de tratamentos médicos fúteis, quando 

estivesse no fim de sua vida, de modo a optar pela ortotanásia. 

A ação mencionada foi distribuída para a 14ª Vara Cível da Capital paulista, 

originando o processo de nº 1084405-21.2015.8.26.0100122, quando a requerente não estava 

acometida de qualquer doença grave, incurável ou terminal. Todavia, sua preocupação era 

que, futuramente e em estando em condição clínica grave, viesse a ser submetida a quaisquer 

condutas de obstinação terapêutica. 

Diante desse temor, a requerente solicitou que o Poder Judiciário de São Paulo 

reconhecesse esse direito a seu favor, estando indicados, em sua inicial, os nomes de quatro 

médicos de sua confiança para que atestassem o seu estado clínico, pedido esse que foi 

negado na primeira instância, sob o principal fundamento de que a declaração do Judiciário 

seria desnecessária para tanto uma vez que as diretivas antecipadas podem ser traçadas pelo 

interessado, independentemente de reconhecimento judicial. 

A autora recorreu e a Apelação Cível123 ficou a cargo da 2ª Câmara de Direito Privado, 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que por acórdão datado de 14 de março de 

2017, deu provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à 

primeira instância, a fim de que o pedido fosse enfrentado, com base no direito constitucional 

de acesso ao Judiciário. 

Entretanto, quando do enfrentamento do mérito em si, o juízo a quo, por nova 

sentença, datada de 2 de março de 2018, entendeu que não seria possível acatar o pedido de 

nomeação dos quatro médicos listados na exordial, uma vez que inexistia o aceite dessa tarefa 

pelos mesmos e que, ainda assim, essa obrigação não poderia ser imposta por uma decisão 

judicial. 

                                                           
122

 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Autos nº 1084405-21.2015.8.26.0100. 14ª Vara Cível da Comarca de São 
Paulo. Ajuizamento. 19 ago. 2015. 
123

 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 1084405-21.2015.8.26.0100. Relator: Desembargador 
Giffoni Ferreira. São Paulo, 14 mar. 2017. 
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A sentença, no entanto, homologou a vontade da autora “quanto do desejo de não ser 

submetida a tratamentos médicos fúteis ou cruéis, a partir do fim da vida funcional cognitiva, 

desde que atestado por dois médicos, ainda que não especificados na inicial”, ficando claro 

que aquela homologação seria apenas um ato formal. 

A devida crítica a ser tecida a essa decisão judicial está centrada na descaracterização 

das diretivas antecipadas de vontade, no instante em que se aceite, por exemplo, a 

judicilialização de um testamento vital, colocando o Poder Judiciário com o “direito” de 

declarar uma intenção que é própria do indivíduo, e que não carece da intervenção estatal para 

tanto. 

Nesse diapasão, Dadalto (2018b, p. 14) é categórica ao expor que a vontade 

manifestada em testamento vital tem validade no ordenamento jurídico brasileiro, apesar da 

falta de uma lei reguladora para as diretivas antecipadas, e que é incabível que haja a 

necessidade da declaração pelo Poder Judiciário para validar esse tipo de manifestação de 

vontade. 

Nunes realça a conveniência quanto à legalização do testamento vital: 

Em síntese, a legalização do testamento vital não é apenas um importante passo no 
sentido da afirmação do direito inalienável à autodeterminação das pessoas. É uma 
vitória das sociedades democráticas e plurais que defendem o ideal de que a 
cidadania se exerce com um profundo sentido ético de responsabilidade. É, portanto, 
uma conquista civilizacional (NUNES, 2018, p. 611). 

 

Portanto, urge que as diretivas antecipadas de vontade sejam objeto de legislação em 

nosso país, a fim de evitar mais interpretações desastrosas, inibir conflitos desnecessários 

entre as vontades do enfermo, familiares e médicos, dar maior respaldo jurídico aos 

profissionais da Saúde, e acima de tudo, permitir que seja construído um atalho humanitário 

entre o sofrimento do paciente e sua morte digna, dentro dos contornos de tolerância 

estipulados pelo ordenamento jurídico brasileiro, a partir de um paradigma, que é a expressão 

formal da liberdade de escolha e da autonomia da vontade de como esse indivíduo deseja 

encerrar sua trajetória de vida. 

 
 
4.4 A VONTADE AMENIZADORA – ORTOTANÁSIA, CUIDADOS PALIATIVOS E 
RECUSA TERAPÊUTICA 

 
 
Ao se falar da efetividade do direito de morrer no Brasil atual, Dadalto (2018, p. 35) 

afirma que tal direito está adstrito à implementação do direito à ortotanásia e à manifestação 

de vontade do paciente por meio das diretivas antecipadas. 
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 Seguindo esse entendimento, quanto ao estudo da vontade humana pelo morrer digno, 

preferiu-se estudar, separadamente, a vontade antecipada do indivíduo (como uma expressão 

de sua vontade prospectiva, instrumentalizada pelas diretivas antecipadas de vontade) para, 

em seguida, abordar-se os mais relevantes aspectos da expressão da vontade humana pelas 

condutas amenizadoras ao sofrimento no cenário da terminalidade. 

Por isso, entendeu-se como feliz a estruturação doutrinária apresentada pela obra 

Autonomia para morrer (SÁ; MOUREIRA, 2015, p. 176-190), em suas considerações sobre a 

autonomia para morrer dignamente, na qual o estudo da vontade pela morte digna possibilita 

reflexões jurídicas a partir dessas duas frentes. 

Uma primeira frente, sob a epígrafe de “vontade prospectiva”, refere-se às 

oportunidades jurídicas que o indivíduo tem para expressar, proativamente, sua vontade 

quanto às condutas médicas que aceitará (ou não) quando de sua terminalidade, através das 

diretivas antecipadas de vontade. 

A segunda, relacionada à autonomia privada e à demanda por cuidados paliativos, 

relaciona-se à perspectiva do conforto desejável para o paciente terminal, doravante designada 

como “vontade amenizadora”, dentro da qual se discorre não só acerca dos cuidados 

paliativos em si, como também sobre a importância da adoção da ortotanásia, e ainda sobre 

outros temas correlatos, como a necessidade da normatização legislativa dos direitos dos 

pacientes, as hipóteses de recusa terapêutica e a evolução jurisprudencial brasileira atinente a 

esses institutos. 

Conforme já expresso, a expressão “vontade amenizadora” aglutina a conduta da 

ortotanásia, eis que se coaduna com os cuidados paliativos, mostrando-se ainda como a 

postura mais adequada eticamente, no contexto do paciente terminal, a se comparar com 

outros institutos de morte interventiva, como a eutanásia, o suicídio assistido, a distanásia ou 

a mistanásia. 

 Essa proximidade entre a ortotanásia e os cuidados paliativos é enxergada por muitos, 

como Pessini (1990), quando este considera que, na prática, os cuidados paliativos, buscam se 

engendrar na visão da ortotanásia, por tentar promover o morrer com dignidade, cercado de 

ternura e amor, sem abreviação da vida, nem o prolongamento artificial da mesma. 

 Nesse mesmo sentido, Dadalto explica: 

Assim, a ortotanásia é o instituto que guarda relação íntima com os cuidados 
paliativos, uma vez que se refere à conduta de não abreviar e nem prolongar a vida 
do paciente com uma doença grave, incurável e terminal, mas, sim, dar conforto e 
alívio de sintomas para o paciente, afim de que a doença tenha seu curso natural 
(DADALTO, 2019, p. 5). 
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Gallo (2018, p. 415) escreveu que a “ortotanásia é a morte correta e os cuidados 

paliativos constituem o cabedal de instrumentos que devem proporcionar o alívio para os 

sofrimentos e as incertezas do presente e do porvir”. 

 Portanto, no ambiente da pesquisa, análise e proposições sobre o direito de morrer, 

observa-se que a vontade autônoma do paciente, nesse viés de comportamentos que o mesmo 

ou seu representante legal decidam adotar para minimizar a dor física e/ou psíquica, causada 

pelas situações de terminalidade, pode se materializar pela recusa às condutas terapêuticas 

abusivas, de modo a proporcionar que o processo de morte se dê o tanto quanto mais natural 

possível, concepção central da ortotanásia, aliada à aceitação de medidas proporcionais que 

visam minimizar o sofrimento e com isso melhorar a qualidade da vida restante desse paciente 

que não conta mais com a chance de cura, medidas tais caracterizadas como cuidados 

paliativos.  

Tem-se, então, que a ortotanásia pode ser compreendida como o conjunto de práticas e 

terapias apropriadas a manter o paciente vivo e com qualidade de vida, todavia dentro de 

limites razoáveis de intervenção, exatamente no sentido de não promover mais dor que 

conforto a esse enfermo, até que a morte sobrevenha da maneira mais natural possível. 

Goldim (2004) entende que a ortotanásia é a atuação correta frente à morte, a 

abordagem adequada diante de um paciente que está morrendo e que, por isso, não deve ser 

confundida com a conduta tipificada como crime no Brasil e em boa parte do Ocidente, 

denominada eutanásia. 

Leite (2018, p. 142-143) frisa que a ortotanásia estaria no centro, entre a eutanásia e a 

distanásia, pois é “a morte em seu tempo certo”, “a morte correta”, diferenciando-se da 

eutanásia, que antecipa a morte, e da distanásia, que prolonga o processo de morrer de 

maneira penosa e artificial. 

Em tom conclusivo, Leite explica: 

Do exposto, resulta que a ortotanásia nada mais é do que a morte alcançando o seu 
curso natural, sendo a pessoa acompanhada por médicos ou agentes de saúde cujo 
intuito consiste em atenuar a dor e o sofrimento decorrente deste processo de 
falecimento, posto ser a morte inevitável (LEITE, 2018, p. 147). 

 

Nas palavras de Barroso e Martel (2010, p. 268), “torna-se mais importante a busca 

do consenso em torno da ortotanásia, que inclui a limitação consentida de tratamento, o 

cuidado paliativo e as intervenções de duplo efeito” 124. 

                                                           
124 Diz-se “duplo efeito” quando, por exemplo, o uso de algumas substâncias para controlar a dor e a angústia 
aproxima o momento da morte. Nesses casos, a diminuição do tempo de vida é um efeito previsível, mesmo sem 
ser desejado. 
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Importante realçar que a mentalidade que orienta a ortotanásia e os cuidados paliativos 

é o da ética da atenção ao paciente, especialmente por deslocar o centro das decisões sobre o 

enfermo terminal dos médicos para as mãos do próprio doente ou, se não, dos seus familiares 

ou representantes, o que permite, inclusive, imaginar os casos em que mesmo os cuidados 

paliativos, como a nutrição e hidratação, ou mesmo a sedação, sejam legitimamente rejeitados 

pelo doente, e essa vontade seja respeitada. 

Quanto aos cuidados paliativos, Dadalto (2018, p. 35) os define como aqueles 

oferecidos ao paciente com o objetivo de melhorar a qualidade da vida dele e de sua família, 

diante de uma doença ameaçadora da vida, até que sobrevenha a morte, objetivando que essa 

transição se dê de forma digna e atingir o menor sofrimento possível ao enfermo. 

Não é demais reiterar o conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS) para os 

cuidados paliativos:  

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 
familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 
do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento 
de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (INSTITUTO 
NACIONAL DO CÂNCER, 2018). 

 

Os cuidados paliativos, que já foram conhecidos como “tratamentos ordinários”, 

diferem dos “tratamentos extraordinários”, que compreendem aqueles considerados fúteis ou 

abusivos, que são os procedimentos incapazes de oferecer um benefício real ao paciente, 

normalmente caracterizadores da obstinação terapêutica ou distanásia, além de outros termos. 

A avaliação do que seja útil ou fútil, paliativo ou abusivo, deve ser feita no caso 

concreto, havendo algum consenso de que determinadas condutas serão normalmente tidas 

como fúteis em pacientes que estejam vivendo a terminalidade. 

No entanto, segundo Dadalto (2018, p. 39), há “alguns procedimentos e tratamentos 

que despertam intensa discussão na literatura, como a suspensão de nutrição e hidratação 

artificial, a extubação e a sedação paliativa”. 

Observa-se que, pela essência da Medicina paliativa, a ênfase está no “cuidar”, visto 

que o “curar” já não se afigura mais como uma possibilidade (ou se ainda o é, tornou-se 

extremamente remota). Diante disso, a prioridade passa a estar naquilo que seja “eticamente 

justificável” e o foco absoluto se desloca para o respeito à dignidade e à autonomia desse 

paciente. 

Questões éticas essenciais, relacionadas aos cuidados paliativos, são apresentadas por 

Pessini e Barchifontaine (2014, p. 394-395), como o reconhecimento de que o paciente 
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incurável ou em fase terminal não é um “resíduo biológico”, e sim uma pessoa, digna de 

vivenciar experiências de crescimento e plenitude até o momento final do seu relacionamento 

com outros indivíduos. 

Pessini e Barchifontaine também destacam que, com base na Bioética principialista e 

nos cuidados paliativos, os médicos e os outros profissionais da Saúde devem respeitar a 

autonomia do paciente, concordarem com suas prioridades e objetivos, não esconderem as 

informações por ele desejadas e acatarem as opções que o enfermo tenha quanto a não ser 

tratado. 

Quanto à recusa de tratamento, no contexto dos cuidados paliativos, Pessini e 

Barchifontaine esclarecem: 

A recusa de tratamento deve ser mantida especialmente quando um tratamento 
médico não fará nada ante a morte prevista. A recusa de tratamento não deve 
influenciar na qualidade dos cuidados paliativos. Mais importante, os pacientes em 
cuidados paliativos têm o direito ao grau máximo de respeito pela sua dignidade, ao 
melhor analgésico de dor disponível e à redução do sofrimento (PESSINI; 
BARCHIFONTAINE, 2014, p. 395). 

 

Cabe reiterar que o escopo da presente pesquisa é discorrer sobre os contornos e os 

limites da vontade humana para a tomada de decisão pela chamada morte digna e para o 

exercício do pretenso direito de morrer que, no contexto da vontade amenizadora, traduzem-

se pela análise dos aspectos que circundam as escolhas que o paciente ou os seus 

representantes legais venham a fazer, quanto a exigirem, permitirem ou recusarem 

determinadas condutas médicas, de sorte que institutos como a ortotanásia, os cuidados 

paliativos e outros correlatos atuarão como vetores determinantes nesses cenários de 

terminalidade da vida humana. 

No Brasil, os institutos da ortotanásia e dos cuidados paliativos ganharam projeção 

exatamente por força de normativas editadas pelo Conselho Federal de Medicina (e replicadas 

pelos respectivos conselhos estaduais), considerando o déficit legislativo em nosso país acerca 

dessas temáticas. 

Nesse sentido, o atual Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 

2.217, de 27 de setembro de 2018125, embora não empregue literalmente a palavra 

“ortotanásia” em quaisquer de seus dispositivos, consagra essa conduta ao se referir aos 

“cuidados paliativos” apropriados àqueles pacientes que se vejam em situações clínicas 

                                                           
125

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética 
Médica. 27 set. 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.2226/2019. 
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irreversíveis e terminais, quando o médico, então, deverá evitar procedimentos desnecessários 

e proporcionará a esse paciente as terapias suavizadoras para o respectivo sofrimento. 

O Código de Ética Médica brasileiro assim dispõe sobre os cuidados paliativos:  

Capítulo I – Princípios fundamentais 
[...] 
XXII – Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização 
de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos 
pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. 
 
Art 36 [...] 
§2º Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não 
o abandonará por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a 
propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os paliativos. 
 
Art 41 [...] 
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer 
todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou 
terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade 
expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de se representante legal. 

 

O CFM deu outro passo importante, em se tratando da autonomia dos pacientes, ao 

editar a Resolução nº 1.805, de 9 de novembro de 2006126, cuja ementa traz a seguinte 

redação: 

Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar 
ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, 
garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao 
sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do 
paciente ou de seu representante legal. 

 

A Resolução CFM nº 1.805/2006 alavancou o enfrentamento de uma temática 

polêmica, pois passou a conferir aos médicos brasileiros permissão para limitar ou suspender, 

na fase terminal de enfermidades graves, tratamentos que visassem apenas prolongar a vida 

do doente, devendo, entretanto, serem mantidos, nesses casos, os cuidados paliativos, 

considerando a vontade do paciente ou de seu representante legal. 

Tal resolução foi vanguardista, pois consagra, em nosso país, a figura do médico que 

também ter o dever de “cuidar”, mesmo quando não tenha mais as chances de “curar” o seu 

paciente. E, mais vanguardista ainda, por sobrelevar a vontade do paciente (ou representante 

legal) a um patamar decisório digno e autônomo. 

                                                           
126

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 1.805/2006. Na fase terminal de 
enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamento que 
prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao 
sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de sue representante 
legal.  
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Todavia, a Resolução nº 1.805/2016 teve que enfrentar a Ação Civil Pública nº 

2007.34.00.014809-3127, ajuizada pelo Ministério Público Federal e distribuída para a 14ª 

Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, com pedido de liminar, requerendo que fosse 

revogada imediatamente aquela resolução, constando como o réu o próprio CFM. 

O parquet chegou a obter a antecipação da tutela requerida, graças ao entendimento do 

juiz de primeiro grau de que estaria configurado um “aparente conflito entre a resolução 

questionada e o Código Penal”, que a resolução não poderia dispor de matéria penal e que 

tanto a eutanásia, quanto a ortotanásia deveriam tipificar o crime de homicídio, previsto no 

artigo 121, do Código Penal brasileiro. Foi, então, determinada a prévia suspensão da 

mencionada resolução, por decisão de 23 de outubro de 2007. 

Conforme Barroso e Martel (2010, p. 259), a visão do MP, ao intentar a referida ação 

judicial, foi de entender a dignidade como heteronomia, isto é, calcada em outros parâmetros, 

como os valores comunitários, e não na autonomia em si do paciente terminal ou de seus 

familiares, quanto a esse tipo de decisões, que envolvem tratamentos médicos que serão ou 

não realizados, considerando, assim, que a dignidade pode limitar a liberdade. 

Dadalto (2018, p. 92) esclarece que após o ajuizamento daquela Ação Civil Pública, o 

Conselho Federal de Medicina editou novo Código de Ética128, onde “nas situações clínicas 

irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados 

paliativos apropriados” 129. 

Conclui Dadalto (op. cit.) que, após a aprovação do novo Código de Ética 

mencionado, o mesmo Ministério Público impetrante apresentou alegações finais favoráveis à 

tese defendida pelo CFM, a partir do que o juiz da causa julgou improcedente o pedido, por 

decisão datada de 1º de dezembro de 2010, de modo a ser mantida a eficácia da Resolução 

CFM nº 1.805/2006, pautando sua decisão em algumas premissas, uma das quais (e, 

provavelmente a mais importante) a de que a ortotanásia não constitui crime de homicídio, 

por interpretação do Código Penal brasileiro à luz da Constituição republicana de 1988. 
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 BRASIL. Tribunal Regional Federal /1ª Região. Processo nº 2007.34.00.014809-3. 
128 O atual Código de Ética Médica foi aprovado pela Resolução nº 2.217/2018, de 27 de setembro de 2018, com 
alterações promovidas pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.2226/2019 [CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética Médica. 27 set. 2018, modificada 
pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.2226/2019]. 
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 Capítulo I, inciso XXII, do Código de Ética Médica brasileiro [CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
(Brasil). Resolução nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética Médica. 27 set. 2018, modificada pelas 
Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019]. 
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Na seara da vontade amenizadora, expressão adotada por esta pesquisa, conforme já 

esclarecido, ainda é relevante a análise do instituto da recusa terapêutica, especialmente a 

partir de recente resolução do Conselho Federal de Medicina do Brasil. 

Leite (2018, p. 261) define a recusa terapêutica ou recusa a tratamento médico como o 

“direito de toda pessoa livre e racional recusar a receber tratamento médico, com 

fundamento no princípio da autonomia”. 

O jurista e especialista em Direito Biomédico português João Vaz Rodrigues 

denomina a recusa terapêutica de “dissentimento informado”, em contraposição com o 

conceito de “consentimento informado”, podendo ser manifestado como reação às 

informações médicas prestadas ao paciente, ou mesmo na forma de uma revogação ao 

consentimento outrora conferido por esse mesmo paciente (RODRIGUES, 2001, p. 354). 

Ligiera escreve acerca de limites à recusa terapêutica: 

O direito à recusa de um procedimento médico só encontra um limite: os direitos de 
terceiro. Assim, o ser humano pode recusar um tratamento que afete apenas a sua 
saúde, mas não uma intervenção que seja imprescindível para salvaguardar a saúde 
da população como um todo. Nesse sentido, não é lícito a pessoa recusar, por 
exemplo, uma vacina cuja falta pode desencadear uma epidemia, atingindo direitos 
de terceiros (LIGIERA, 2009, p. 253). 

 

A bem da verdade, a recusa de tratamento está positivada no artigo 15, do Código 

Civil brasileiro, não obstante as críticas já pronunciadas quanto à sua redação inadequada. 

Porém, faltava uma regulamentação mais completa e atual, eis que já estava antiga e defasada 

a normativa anterior, a Resolução nº 1.021/1980130, expedida pelo mesmo CFM, que 

concentrava sua atenção aos casos de recusa, pelo paciente, de transfusão de sangue, por 

motivos religiosos. 

Suprindo essa demanda regulamentar, o CFM aprovou a Resolução nº 2.232, de 17 de 

julho de 2019131, que entrou em vigor em 16 de setembro de 2019, estabelecendo a recusa 

terapêutica como um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que o 

profissional informe ao seu paciente quanto aos riscos e as consequências previsíveis daquela 

decisão. 

Interpretando alguns pontos importantes da Resolução nº 2.232/2019, que 

ontologicamente tem a ver diretamente com autonomia do paciente, nota-se que tal resolução 

não revogou a Resolução CFM nº 1.805/2006 (que trata fundamentalmente da ortotanásia), 
                                                           
130

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 1.021/1980. Adota os fundamentos do 
parecer no processo CFM nº 21/80, como interpretação autêntica dos dispositivos deontológicos referentes à 
recusa em permitir a transfusão de sangue, em casos de iminente perigo de vida. 26 set. 1980. 
131

 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 2.232/2019. Estabelece normas éticas para a 
recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente. 17 jul. 2019. 
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nem a Resolução CFM nº 1.995/2012 (que disciplina as diretivas antecipadas de vontade), 

donde se pode inferir que a recusa terapêutica, disciplinada pela Resolução nº 2.232/209 pode 

ser manifestada no âmbito da terminalidade e o médico deve acatar, mesmo diante do 

iminente risco de morte. 

Inclusive, nas considerandas da mencionada Resolução, dois fundamentos chamam à 

atenção. O primeiro, o Código Civil brasileiro132, no que tange à capacidade civil, à autonomia 

do paciente e ao abuso de direito. O outro embasamento é a Resolução n° 1.995, do Conselho 

Federal de Medicina133, que dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade. 

A recusa terapêutica, nos limites propostos pela Resolução n° 2.232/2019, como 

representação da autonomia do paciente, representante ou assistente legal ou familiar, aplica-

se a situações contemporâneas à indicação médica, diante do caso concreto que esteja 

ocorrendo com determinado enfermo, mas pode, por uma lógica razoável, constar de diretivas 

antecipadas de vontade, por meio de uma combinação com a normatização contida na 

Resolução n° 1.995, do próprio Conselho Federal de Medicina. 

Importante frisar que, nos termos da Resolução nº 2.232/2019, a recusa terapêutica, 

mesmo que prospectiva, é legítima enquanto fruto da manifestação de vontade de indivíduo 

“maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente, no momento da decisão”, conforme o 

artigo 2º, daquela Resolução. 

Nos moldes da Resolução n° 2.232/2019, a recusa terapêutica não deverá ser aceita 

pelo médico quando proveniente de paciente menor de idade ou adulto que não esteja no 

pleno uso de suas faculdades mentais, em situações de risco relevante à saúde (artigo 3º, da 

resolução), assim como em hipóteses de abuso de direito, previstas no artigo 5º, da Resolução 

2.232, hipóteses essas que se dão quando a recusa coloca em risco a saúde de terceiros ou 

quando for contrária ao tratamento de doença transmissível ou de qualquer outra condição 

semelhante que exponha a população a risco de contaminação. 

Há pontos que ainda precisam ser esclarecidos para a efetiva aplicação da Resolução 

CFM 2.232/2019 e um dos principais diz respeito ao seu artigo 11 (“Em situações de urgência 

e emergência que caracterizarem iminente perigo de morte, o médico deve adotar todas as 

medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independentemente 

da recusa terapêutica”). 

                                                           
132 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
133 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Resolução nº 1.995/2012. Dispõe sobre as diretivas 
antecipadas de vontade dos pacientes. 09 ago. 2012.  
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De fato, esse artigo 11 parece, num primeiro momento, estar em confronto com o 

restante da resolução, pois coloca a vontade do médico acima da vontade do paciente, 

demonstrando conflito, por exemplo, com o artigo 12, da mesma resolução, que trata da 

formalização da recusa terapêutica, quando houver exposição do paciente a perigo de morte.  

Em outras palavras, o artigo 11 nega a recusa terapêutica quando houver perigo de 

morte ao paciente, ao mesmo tempo em que o artigo 12 flexibiliza, preocupando-se apenas em 

eximir o médico da responsabilidade, diante da escolha feita pelo próprio paciente. 

Nos casos de terminalidade, tal artigo 11 também poderá suscitar dúvida quanto ao 

médico permitir a recusa terapêutica de seu paciente, ou impor a sua vontade profissional. E, 

também no cenário da recusa terapêutica, consignada por um indivíduo em sua diretiva 

antecipada de vontade, o enigmático artigo 11 poderia ser uma barreira à diretiva por essa 

recusa? Há que se haver esclarecimentos futuros. 

Diga-se de passagem, a Resolução nº 2.232 foi atacada por meio da Ação Civil 

Pública nº 5021263-50.2019.4.03.6100134, impetrada em novembro de 2019, pelo Ministério 

Público Federal atuante junto à Justiça Federal de São Paulo, em face do Conselho Federal de 

Medicina, sendo o pleito distribuído para a 8ª Vara Cível Federal de São Paulo, exatamente 

para suspender os efeitos de alguns dispositivos135 daquela Resolução, pelo entendimento de 

que seria ilegal a restrição da liberdade de escolha terapêutica da gestante em relação ao parto. 

Os mencionados dispositivos permitem que o médico não aceite a recusa da gestante 

em se submeter a determinadas intervenções, e ainda que o respectivo profissional da saúde 

venha adotar medidas no sentido de coagir a paciente a receber tratamentos que não desejasse 

de sorte a afetar a autonomia dessas mulheres. 

Por decisão datada de 17 de dezembro de 2019, da Justiça Federal paulista, foi 

deferido o pedido de liminar para suspender a eficácia do § 2º, do artigo 5º, da Resolução 

CFM nº 2.232/2019 e, ainda, suspendendo parcialmente a eficácia dos artigos 6º e 10º da 

mesma resolução, esses somente em relação à assistência e atendimento ao parto, 

determinando que somente o risco efetivo à vida ou saúde da gestante e/ou do feto deverá ser 

considerado como justificativa legal para afastar a escolha terapêutica da gestante em relação 

ao parto. 

Em termos de produção jurisdicional sobre o direito à morte digna, mais 

especificamente sob a perspectiva da nomeada vontade amenizadora, poucos são os julgados 

que merecem ser colacionados, dos quais alguns, inclusive, demonstram certa imprecisão na 
                                                           
134 BRASIL. Tribunal Regional Federal /3ª Região. Ação Civil Pública 5021263-50.2019.4,03.6100.  
135 Esses dispositivos são o parágrafo 2º, do artigo 5º bem como os artigos 6º e 10, da Resolução nº 2.232/2019. 
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exposição dos institutos, segundo os estudiosos do tema, o que se deve, grandemente, pela já 

mencionada carência de regulamentação mais consistente, especialmente, de norma legislada. 

Com base no primado da dignidade humana e invocando a autonomia da vontade do 

paciente, no contexto da ortotanásia e da recusa terapêutica, houve uma primeira decisão 

judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que se inclinou 

por reconhecer o direito de morrer, fazendo inclusive referências a resoluções do Conselho 

Federal de Medicina nesse sentido. 

Essa primeira decisão se deu em 2011, na Apelação Cível nº 70042509562136, cuja 

ementa segue abaixo: 

CONSTITUCIONAL. MANTENÇA ARTIFICIAL DE VIDA. DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. PACIENTE, ATUALMENTE, SEM CONDIÇÕES DE 
MANIFESTAR SUA VONTADE. RESPEITO AO DESEJO ANTES 
MANIFESTADO. Há de se dar valor ao enunciado constitucional da dignidade 
humana, que, aliás, sobrepõe-se, até, aos textos normativos, seja qual for sua 
hierarquia. O desejo de ter a "morte no seu tempo certo", evitados sofrimentos 
inúteis, não pode ser ignorado, notadamente em face de meros interesses 
econômicos atrelados a eventual responsabilidade indenizatória. No caso dos autos, 
a vontade do paciente em não se submeter à hemodiálise, de resultados altamente 
duvidosos, afora o sofrimento que impõe, traduzida na declaração do filho, há de ser 
respeitada, notadamente quando a ela se contrapõe a já referida preocupação 
patrimonial da entidade hospitalar que, assim se colocando, não dispõe nem de 
legitimação, muito menos de interesse de agir. (Apelação Cível Nº 70042509562, 
Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José 
Abreu Lima da Rosa, Julgado em 01/06/2011) (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 

 

Esse processo judicial acima originou-se de ação cautelar distribuída para a 16ª Vara 

Cível de Porto Alegre/RS, proposta em 21 de dezembro de 2010, pela Associação dos 

Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (AFPERGS), em face de Guilherme 

da Silva Benites e Gilberto de Oliveira, neto e filho, respectivamente de Irene Oliveira de 

Freitas, esta internada em 5 de dezembro de 2010, com quadro de descompensação secundária 

a insuficiência renal e indicação expressa dos médicos quanto à realização de hemodiálise, 

apresentando-se como responsável o neto Guilherme. 

No caso em tela, o filho Gilberto, que também invocou a condição de responsável pela 

mãe, não autorizou o tratamento, em razão de riscos à vida da paciente, argumentando ainda 

que estaria cumprindo o desejo materno. 

A mencionada Associação, mantenedora do Hospital Ernesto Dornelles, onde estava 

internada a Sra. Irene, ingressou com a ação, pretendendo que fosse suprida a vontade do Sr. 

                                                           
136 RIO GRANDE DO SUL. TJ/RS. Apelação Cível nº 70042509562. Apelante: Associação dos Funcionários 
Públicos do ERGS – AFPERGS. Apelado: Gilberto da Silva Benites. Relator: Desembargador Armínio José 
Abreu Lima da Rosa. Porto Alegre, 22 jun. 2011. 
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Gilberto, de modo que os médicos fossem autorizados a procederem ao tratamento 

indispensável. 

Dessa divergência entre os parentes da Sra. Irene, a primeira instância decidiu por dar 

razão ao filho, ao argumento de que ele melhor representava a vontade da enferma, que era 

pela negativa do tratamento médico, sentença essa confirmada pelo tribunal gaúcho em sede 

da sobredita apelação civil. Chegou a ser interposto Recurso Extraordinário, que foi 

inadmitido, tendo os autos definitivamente arquivados em novembro de 2015. 

Uma segunda decisão, do mesmo Tribunal de Justiça, datada de 2013, na Apelação 

Cível nº 70054988266137, seguiu idêntico fundamento, ao valorizar a expressão da autonomia 

da vontade do enfermo, como representação de sua dignidade, aludindo mais uma vez à 

ortotanásia, bem como declarando a vida como um direito, e não como um dever, na forma da 

ementa infra: 

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BIODIREITO. 
ORTOTANÁSIA. TESTAMENTO VITAL. 1. Se o paciente, com o pé esquerdo 
necrosado, se nega à amputação, preferindo, conforme laudo psicológico, morrer 
para "aliviar o sofrimento"; e, conforme laudo psiquiátrico, se encontra em pleno 
gozo das faculdades mentais, o Estado não pode invadir seu corpo e realizar a 
cirurgia mutilatória contra a sua vontade, mesmo que seja pelo motivo nobre de 
salvar sua vida. 2. O caso se insere no denominado biodireito, na dimensão da 
ortotanásia, que vem a ser a morte no seu devido tempo, sem prolongar a vida por 
meios artificiais, ou além do que seria o processo natural. 3. O direito à vida 
garantido no art. 5º, caput, deve ser combinado com o princípio da dignidade da 
pessoa, previsto no art. 2º, III, ambos da CF, isto é, vida com dignidade ou razoável 
qualidade. A Constituição institui o direito à vida, não o dever à vida, razão pela 
qual não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a tratamento ou 
cirurgia, máxime quando mutilatória. Ademais, na esfera infraconstitucional, o fato 
de o art. 15 do CC proibir tratamento médico ou intervenção cirúrgica quando há 
risco de vida, não quer dizer que, não havendo risco, ou mesmo quando para salvar a 
vida, a pessoa pode ser constrangida a tal. 4. Nas circunstâncias, a fim de preservar o 
médico de eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, pelo quanto consta 
nos autos, fez o denominado testamento vital, que figura na Resolução nº 
1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina. 5. Apelação desprovida. (Apelação 
Cível Nº 70054988266, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Irineu Mariani, Julgado em 20/11/2013) (RIO GRANDE DO SUL, 2013). 

 
Esse processo se originou na 3ª Vara Cível de Viamão/RS, como procedimento de 

jurisdição voluntária, proposto pelo Ministério Público/RS, em 11 de abril de 2003, tendo 

como requerido o Sr. João Carlos Ferreira. O parquet gaúcho ingressou com pedido de alvará 

judicial para suprir a vontade do Sr. João, idoso, cujo pé esquerdo estava em processo de 

necrose, resultante de lesão ocorrida em novembro de 2011. 

O requerido necessitava de que o membro inferior fosse amputado, sob risco de que 

lhe ocorresse a morte, por infecção generalizada, mas ele resistia, demonstrando ter desistido 

                                                           
137 RIO GRANDE DO SUL. TJ/RS. Apelação Cível nº 70054988266. Apelante: Ministério Público/RS. 
Apelado: João Carlos Ferreira. Relator: Desembargador Irineu Mariani. Porto Alegre, 27 nov. 2013. 
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da própria vida e vendo a morte como alívio de seu sofrimento. As informações constantes 

dos autos davam conta de que o idoso não apresentava sinais de demência. 

A decisão de primeira instância foi no sentido de respeitar a manifestação de vontade 

do requerido e o Tribunal do Rio Grande do Sul confirmou a sentença, mencionando o 

princípio da dignidade humana e a Resolução nº 1.805, de 2006, do Conselho Federal de 

Medicina, dentre outros fundamentos normativos e doutrinários, para entender pela 

admissibilidade da ortotanásia naquele caso concreto, em acórdão datado de 20 de novembro 

de 2013, com os autos arquivados definitivamente em abril de 2018, sem que aquela decisão 

fosse modificada. 

Uma terceira decisão que deve ser citada é a proferida no Agravo de Instrumento nº 

70065995078138, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já comentada anteriormente e 

que, não obstante ter apresentado, em sua fundamentação, erroneamente, menção às diretivas 

antecipadas de vontade, trata da questão dos cuidados paliativos e da recusa terapêutica. 

O caso envolvia a recusa de paciente lúcido, orientado e consciente em ser submetido 

ao tratamento urgente de laparotomia exploratória, sendo que tal enfermo estava assistido por 

sua madrasta, que apresentou o termo de recusa manifestado pelo enteado. 

A agravante foi a Fundação Hospital Centenário, sendo agravado o paciente, José 

Marcos Freitas de Souza, conforme ementa abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DO 
PACIENTE. NECESSIDADE DE SER RESPEITADA A VONTADE DO 
PACIENTE. 
1. O direito à vida previsto no artigo 5º da Constituição Federal não é 
absoluto, razão por que ninguém pode ser obrigado a se submeter a 
tratamento médico ou intervenção cirúrgica contra a sua vontade, não 
cabendo ao Poder Judiciário intervir contra esta decisão, mesmo para 
assegurar direito garantido constitucionalmente. 
2. Ademais, considerando que “não se justifica prolongar um sofrimento 
desnecessário, em detrimento à qualidade de vida do ser humano”, o 
Conselho Federal de Medicina (CFM), publicou a Resolução nº 1.995/2012, 
ao efeito de dispor sobre as diretivas antecipadas de vontade do paciente, 
devendo sempre ser considerada a sua autonomia no contexto da relação 
médico-paciente. 
3. Hipótese em que o paciente está lúcido, orientado e consciente, e mesmo 
após lhe ser explicado os riscos da não realização do procedimento cirúrgico, 
este se nega a realizar o procedimento, tendo a madrasta do paciente, a seu 
pedido, assinado termo de recusa de realização do procedimento em questão, 
embora sua esposa concorde com a indicação médica.  
4. Por essas razões, deve ser respeitada a vontade consciente do paciente, 
assegurando-lhe o direito de modificar o seu posicionamento a qualquer 

                                                           
138 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 70065995078. Agravante: 
Fundação Hospital Centenário. Agravado: José Marcos Freitas de Souza. Relator: Desembargador Sérgio Luiz 
Grassi Beck. Porto Alegre, 03 set. 2015. 
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tempo, sendo totalmente responsável pelas consequências que esta decisão 
pode lhe causar. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO (RIO GRANDE 
DO SUL, 2015). 

 

A discussão sobre ortotanásia e recusa terapêutica também foi objeto da Ação 

Declaratória de jurisdição voluntária, distribuída em agosto de 2015 e tombada sob o nº 

1084405-21.2015.8.26.0100139, perante a 14ª Vara Cível da Capital/SP, em que uma idosa 

requereu o reconhecimento judicial da validade de sua manifestação de vontade quanto à 

recusa de futuros tratamentos médicos fúteis, por ocasião de sua terminalidade, pleiteando que 

seja praticada a ortotanásia, se for o caso. 

Na primeira instância, o pedido autoral foi denegado, sob o argumento de que o Poder 

Judiciário não deveria ser acionado para esse fim, havendo, no entanto, apelação para o 

Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo acórdão de 14 de março de 2017, determinou o 

regresso à vara cível em tela que, por nova sentença, de 2 de março de 2018, homologou a 

vontade da autora quanto à recusa de ser submetida a tratamentos fúteis ou cruéis. 

Segue abaixo um trecho da sentença, com grifos, demonstrando a referência imprópria 

às diretivas, em ação judicial em que se discutia ortotanásia e recusa terapêutica: 

Dessa forma, considerando que no caso em tela a autora manifestou em Juízo o 
propósito de ver reconhecida a vontade expressada, ainda que sem força de coisa 
julgada material, bem como expressou o desejo de que dois médicos não 
especificados atestem seu estado de saúde, para os fins da ortotanásia, mostra-se 
possível, na forma do citado artigo 723 do CPC, a homologação de sua declaração, 
com as ressalvas acima pontuadas acerca do caráter estritamente formal do ato. 
Nesse diapasão, anoto que, no debate sobre o direito da requerente em declarar a 
vontade de não se ver submetida a tratamentos fúteis, com o único propósito de 
mantê-la viva, quando já não tenha mais possibilidade de se recuperar, devem ser 
ponderados os direitos fundamentais envolvidos: direito à vida, dignidade da pessoa 
humana e autonomia da vontade, sendo que no caso da autora, os últimos devem 
prevalecer, ao menos no que toca à possibilidade desta registrar em seu prontuário as 
diretivas de tratamento que manifestou em Juízo. 
Isso porque o que pretende a requerente nada mais é do que a manutenção da sua 
dignidade, na visão pessoal e particular que possui deste conceito, sendo esse o 
propósito da elevação constitucional de tal direito, assegurando-se ao indivíduo que 
possa autodeterminar-se, nos limites legais, prevalecendo, assim, a autonomia da 
vontade, quanto às diretivas de tratamento médico (SÃO PAULO, 2017). 

 

Conforme explanado, há carência de leis no Brasil que versem sobre o direito de 

morrer dignamente, que sirvam até mesmo para dirimir algumas controvérsias que persistem, 

e que só vem a gerar insegurança jurídica e prejuízos aos pacientes, não apenas aqueles que se 

encontram em fase de terminalidade, mas a todos de um modo geral, notadamente no que 

tange à manifestação autônoma da vontade. 

                                                           
139 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 1084405-21.2015.8.26.0100. Apelante: Elca 
Rubinstein. Relator: Desembargador Giffoni Ferreira. São Paulo, 14 mar. 2017. 
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Como tentativa de cobrir essa lacuna, foi apresentado em 14 de junho de 2016, o 

Projeto de Lei ordinária federal nº 5.559140, pelo ex-deputado federal Pepe Vargas, cuja 

proposta foi de instituir o Estatuto dos Direitos dos Pacientes, projeto esse que até agora não 

foi votado. 

O projeto contempla não apenas a instrumentalização da vontade prospectiva, ao 

buscar disciplinar as diretivas antecipadas de vontade, como também dispõe sobre 

autodeterminação do paciente, consentimento informado, cuidados paliativos e recusa 

genérica de tratamentos, que são institutos correspondentes à ideia de vontade amenizadora, 

desenvolvida até aqui. 

As informações sobre o mencionado projeto de lei, prestadas pelo portal da própria 

Câmara dos Deputados, mostram a relevância da iniciativa, no sentido de “garantir a 

dignidade e autonomia do cidadão que precisa dos serviços de saúde de qualquer natureza, 

em hospitais públicos e privados” (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019). 

Nas palavras do relator na Comissão de Seguridade, deputado Odorico Monteiro, fica 

latente a necessidade da proposta: 

É exatamente, também, criar os conceitos, as definições que estão relacionadas à 
questão do direito do paciente. A questão da autodeterminação, ou seja, a capacidade 
do paciente de se autodeterminar, segundo sua vontade, suas escolhas. Diretiva 
antecipada de vontade, ou seja, o paciente também poder, já previamente, dizer que 
tipo de cuidado ele quer, o que ele não quer. Trabalhar o consentimento informado 
do paciente, ou seja, trabalhar com a dignidade do paciente. 
O Brasil é o país que mais vai envelhecer nos próximos quinze anos. Nós vamos 
envelhecer em quinze anos o que a Europa levou 100 anos para envelhecer. O que 
aumenta muito a responsabilidade, não só do SUS, do ponto de vista do Sistema 
Único de Saúde, mas sobre a assistência integral à saúde e de equipes 
multidisciplinar por paciente, por exemplo, nos cuidados paliativos. (...) A 
necessidade, por exemplo, que a gente tenha política de cuidados paliativos para 
garantir uma morte digna, sem sofrimentos, é fundamental (BRASIL. CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2019). 

 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) chegou a se pronunciar com relação ao 

projeto de lei supracitado, referindo-se a ele como um “importante instrumento para 

fortalecer o direito à dignidade e à autonomia das pessoas em tratamento de saúde, 

promovendo o cuidado humanizado” [CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 

(Brasil), 2017]. 

Apesar de inexistir, até o presente momento, um estatuto nacional dos direitos dos 

pacientes, há normatizações sobre direitos e deveres dos usuários dos serviços de saúde que, 

                                                           
140 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 5559/2016. 
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de alguma forma, homenageiam aspectos da dignidade e da autonomia do paciente, 

aplicáveis, da mesma forma, aos episódios de terminalidade. 

Nessa esteira, a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, do 

Ministério da Saúde141, ao dispor de vários assuntos, dentre os quais os direitos e deveres dos 

usuários dos serviços de saúde. Muitos dos dispositivos dessa portaria de 2017 apontam para 

a Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 (já revogada), que dispunha especificamente 

sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde e que, em sua época de vigência, trouxe 

importantes inovações, em termos de reconhecimento da autonomia dos pacientes e 

preocupação com o direito destes às informações concernentes ao recebimento de tais 

serviços. 

Comprovam essas perspectivas da Portaria nº 1, de 2017 do Ministério da Saúde, 

dispositivos como: 

Art 5º Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado 
por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. 
[...] 
 IX – a informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas de acordo 
com sua condição clínica, baseado nas evidências científicas e a relação custo-
benefício das alternativas de tratamento com direito à recusa, atestado na presença 
de testemunha. 
X – a escolha do local de morte. 
XI – o direito à escolha de alternativa de tratamento quando houver, e à 
consideração da recusa de tratamento proposto. 
 
Art 6º Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação 
com os serviços de saúde, garantindo-lhe: 
[...] 
V – o consentimento livre, voluntário e esclarecido, a quaisquer procedimentos 
diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à 
saúde pública, considerando que o consentimento anteriormente dado poderá ser 
revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, sem que sejam 
imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais. 
VI – a não-submissão a nenhum exame de saúde pré-admissional, periódico ou 
demissional, sem conhecimento e consentimento, exceto nos casos de risco coletivo. 
VII – a indicação de sua livre escolha, a quem confiará a tomada de decisões para a 
eventualidade de tornar-se incapaz de exercer sua autonomia (BRASIL. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 
 
 

Ainda que contendo somente eficácia territorial restrita ao Estado de São Paulo, a Lei 

ordinária paulista nº 10.241, de 17 de março de 1999142, que ficou conhecida como a Lei 

Mário Covas, representa, pelo ano de sua publicação, significativo avanço, pois já nessa 

                                                           
141 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 1, de 28 set. 2017. Publicada no Diário Oficial 
da União, Suplemento 190, Seção 1, de 03 out 2017, p. 1-192 (Disponível em: 
https://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/viewPublic.xhtml. Acesso em 10 mar. 2020). 
142 SÃO PAULO. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lei nº 10.241, de 17 mar. 1999. 
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ocasião, tratou de temas como consentimento livre e esclarecido, recusa terapêutica (inclusive 

por procedimentos meramente protelatórios da morte), direito à informação e cuidados 

paliativos, realçando princípios como a dignidade e autonomia do paciente.  

Abaixo, alguns artigos da aludida lei paulista 

Art 2º São direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de São Paulo: 
[...] 
VI - receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre: 
a) hipóteses diagnósticas; 
b) diagnósticos realizados; 
c) exames solicitados; 
d) ações terapêuticas; 
e) riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas 
propostas; 
f) duração prevista do tratamento proposto; 
g) no caso de procedimentos de diagnósticos e terapêuticos invasivos, a necessidade 
ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicada, o instrumental a ser utilizado, 
as partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e conseqüências 
indesejáveis e a duração esperada do procedimento; 
h) exames e condutas a que será submetido; 
i) a finalidade dos materiais coletados para exame; 
j) alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes, no serviço de atendimento 
ou em outros serviços; e 
l) o que julgar necessário; 
 
VII - consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, com adequada 
informação, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados; 
 
VIII - acessar, a qualquer momento, o seu prontuário médico, nos termos do artigo 
3º, da Lei Complementar n. 791, de 9 de março de 1995; 
 
IX - receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a identificação 
do nome do profissional e o seu número de registro no órgão de regulamentação e 
controle da profissão; 
[...] 
XIV - ter assegurado, durante as consultas, internações, procedimentos diagnósticos 
e terapêuticos e na satisfação de suas necessidades fisiológicas: 
a) a sua integridade física; 
b) a privacidade; 
c) a individualidade; 
d) o respeito aos seus valores éticos e culturais; 
e) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal; e 
f) a segurança do procedimento; 
[...] 
XVIII - receber do profissional adequado, presente no local, auxílio imediato e 
oportuno para a melhoria do conforto e bem estar; 
[...] 
XVIII - receber do profissional adequado, presente no local, auxílio imediato e 
oportuno para a melhoria do conforto e bem estar; 
[...] 
XX - receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou religiosa; 
XXI - ser prévia e expressamente informado quando o tratamento proposto for 
experimental ou fizer parte de pesquisa; 
XXII - receber anestesia em todas as situações indicadas; 
XXIII - recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a 
vida; e 
XXIV - optar pelo local de morte. 
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Keinert, Keinert e Dias (2010, p. 264) afirmam que o “reconhecimento da autonomia 

do paciente teve sua explicitação cabal na Lei nº 10.241, de 1999, do Estado de São Paulo”, 

lei essa batizada como Lei Covas, em homenagem ao falecido governador de São Paulo que, à 

época, preferiu se recolher em sua própria casa, quando da terminalidade de doença incurável 

que o acometeu e que o levou a óbito. 

Seguindo essa mesma linha, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei nº 3.613, de 18 de 

julho de 2001143, que também dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de 

saúde no Estado fluminense, a qual repete a estrutura da lei paulista. 

Keinert, Keinert e Dias comentam o crescente reconhecimento do direito à morte 

digna no Brasil:  

A recuperação da “boa morte” ou morte digna, como é conhecida hoje, está se dando 
por meio da criação de um corpo de leis que protegem o direito de morrer sem estar 
ligado a um turbilhão de aparelhos, isolado em um compartimento, distante da 
família, amigos e orientadores espirituais. No plano internacional, a questão foi 
colocada há aproximadamente duas décadas e houve considerável avanço. No 
Brasil, ainda que toda a tipologia de lei não tenha sido completada, já se pode dizer 
que há condições para se exercitar a autodeterminação do paciente na escolha do 
modo de terminar a vida (KEINERT; KEINERT; DIAS, 2010, p. 264). 

 

 Portanto, por tudo que foi apresentado, observa-se que a ortotanásia, os cuidados 

paliativos e a recusa terapêutica, todos obviamente dentro dos limites jurídicos e com a 

observância daquilo que constitui a pedra de toque desta pesquisa, ou seja, a vontade 

autônoma do paciente, seja esta expressa diretamente por ele ou por pessoa ou documento que 

legitimamente represente suas escolhas diante da terminalidade da vida, mostram-se como 

instrumentos eficazes para amenizar o sofrimento humano, diante de tais fatalidades, 

institutos esses que, apesar da normatização ainda deficitária em nosso país, mostram-se como 

absolutamente necessários para o reconhecimento e a efetividade do direito à morte digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
143 RIO DE JANEIRO. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lei nº 3.613, de 18 jul. 2001. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao final desta pesquisa, chega-se a algumas conclusões que, seguramente, clarificam 

importantes aspectos relacionados aos razoáveis limites demarcatórios da vontade humana, no 

escopo do reconhecimento do direito à morte digna no Brasil, na categoria de um indiscutível 

direito novo, consoante as regras e aos princípios e valores éticos e jurídicos que a sociedade e 

o Estado brasileiro pretendem considerar na atualidade. 

Cumpre ressaltar que as conclusões ora pautadas não foram construídas de forma 

insensível às peculiaridades culturais de nosso país, eminentemente plural e complexamente 

compartimentado em diversos tipos de realidades sociais, econômicas, religiosas, dentre 

outras especificidades. 

Assim, arvorar-se, mesmo que no ambiente de um trabalho acadêmico, a apontar 

soluções peremptórias para questionamentos tão controversos, como os típicos desta temática, 

em uma sociedade pós-contemporânea, como a brasileira, pode soar como uma pretensão 

descabida e até mesmo irresponsável da parte deste pesquisador. 

Bastaria dizer, por exemplo, que discutir o direito à morte digna em um país 

predominantemente cristão e que não possui, até hoje, em seu ordenamento jurídico, leis que 

efetivamente reconheçam esse direito, já seria por si só, um desiderato e receberia, de muitos, 

até mesmo a rejeição deste tema como algo a ser explorado numa pesquisa de mestrado. 

Todavia, o que não se pode esquecer é que o Direito é mesmo o “último vagão” de um 

trem que se desloca em alta velocidade, mas com a eterna pretensão de ser a “locomotiva” 

dessa mesma composição. Em palavras mais técnicas, o Direito deve dar respostas à 

sociedade, quanto às demandas que lhe são apresentadas e, preferencialmente, de forma 

proativa, mesmo sabendo que estará sempre em déficit aos novos e cada vez mais complexos 

casos que surgem. 

Tratar do direito à morte digna, embora não seja esse “último vagão”, ao contrário, 

mostra-se como discussão já iniciada e bastante visitada pela doutrina e pela academia, vem 

sendo tratado, frequentemente em nosso país como assunto que “pode ser deixado para 

depois”, especialmente quando os esforços venham a ser legislativos. 

A constante confusão na interpretação do que seja o direito de morrer, aliado ao 

sempre presente preconceito sobre palavras e expressões como “eutanásia”, “suicídio” e 

“matar o paciente”, rendem naturais antipatias, perda de votos em eleições, repulsas 
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religiosas, superstições, enfim, desencorajam muitos que se lançam na tentativa de 

regulamentar tal direito. 

Da falta de legislação específica, imaginável que a jurisprudência no Brasil, escassa, 

venha a ser também conturbada, conforme se demonstrou ao longo do trabalho, o que gerou 

um surpreendente quadro fático: vieram do próprio Conselho Federal de Medicina brasileira, 

ainda que através de normas deontológicas, que são jurídicas sim, porém não forjadas pela 

atividade legislativa estatal, os principais avanços normativos, de sorte que sua coercibilidade 

não dão a amplitude regulamentar necessária para um autêntico reconhecimento dos institutos 

das quais tratam. 

A surpresa referida no parágrafo acima se dá pelo fato de que são os próprios médicos 

brasileiros, representados pelo seu órgão de classe nacional, que resolveram se lançar na 

vanguarda por estabelecerem os contornos mínimos para institutos como a ortotanásia, os 

cuidados paliativos, a recusa terapêutica e as diretivas antecipadas de vontade, reescrevendo a 

relação médico-paciente, antes apenas paternalista, para um novo tempo, onde a autonomia do 

paciente e o direito à informação deste passam a ser parâmetros inafastáveis. 

Repita-se, surpresa, pois aqueles profissionais, categoricamente acusados de serem 

“ditadores” no trato com os seus pacientes, por imporem unilateralmente o que deveria 

acontecer com os mesmos, em termos de tratamentos e terapias, assim como serem 

estigmatizados pelo que determina o Juramento Hipocrático quanto a lutarem pela 

manutenção da vida incondicionalmente, parecem mandar uma mensagem clara aos 

legisladores e aos diversos operadores do Direito de nosso país: “é necessário reconhecer o 

direito à morte digna!”. 

Na busca de uma análise mais madura dos principais contornos e limites da vontade 

humana, tomando por bússola os princípios da autonomia e da dignidade humana, e por 

referencial teórico a doutrina corajosa de Ronald Dworkin, notadamente a sua obra Domínio 

da vida, a pretensão inicialmente fixada por este pesquisador e materializada nesta 

dissertação, foi equalizar a relação entre a manifestação da vontade humana pela morte digna 

diante de tantas construções doutrinárias e de tantas opiniões em geral que, de maneira rasa, 

propagam um “vale tudo”, a partir de concepções precipitadas quanto à autonomia da vontade 

das pessoas de um modo geral. 

Em outras palavras, a pesquisa expôs a necessidade de não se fugir, ou ao menos, 

recolocou no debate, a premência quanto ao reconhecimento do direito à morte digna no 

Brasil, mas, concomitantemente, esclareceu, ao comentar diversos posicionamentos 
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filosóficos e jurídicos, que essa “autonomia da vontade” que, muitas vezes é comemorada 

como um “cheque em branco” para se fazer o que se queira ou fundar um direito novo, deve 

ser interpretada à luz de tudo o que foi construído, paulatinamente, por grandes pensadores e 

juristas, ao longo dos séculos, mais localizadamente no Ocidente. 

A título de exemplo, homenagear Immanuel Kant como o “fundador da autonomia da 

vontade” não deve, injustificadamente, atribuir ao filósofo prussiano que sua posição pessoal 

fosse de defesa da morte interventiva, muito menos afirmar que o seu pensamento sirva de 

confirmação inquestionável para que um paciente terminal possa escolher livremente pela 

própria morte. 

Ficou evidenciado pela pesquisa que existem relevantes dicotomias na abrangência do 

tema, como “sacralidade” versus “qualidade” da vida, “disponibilidade” versus 

“indisponibilidade” do direito à vida, “vontade do paciente” versus “opinião do médico”, 

“avanço biotecnológico” versus “biopoder”, “cuidados paliativos” versus “obstinação 

terapêutica”, conflitos diversos na aplicação dos princípios bioéticos aos casos concretos, e 

outras tantas pelejas conceituais, institucionais, dogmáticas, jurídicas e políticas. 

Todavia, o que não pode mais haver é a inércia quanto ao enfrentamento do tema no 

Brasil. Projetos, como o Estatuto dos Direitos dos Pacientes, ajustes no Código Civil e 

alterações no Código Penal, são exemplos de medidas legislativas essencialmente 

indispensáveis, para dar maior segurança jurídica não somente aos profissionais da Saúde, 

como também a todos os atores das páginas dramáticas que descrevem a terminalidade de um 

ser humano em nosso país. 

A pesquisa, aliás, fez questão de buscar desmitificar a morte, tão combatida e renegada 

como se fosse algo alheio à existência humana, quando, nada mais é, que uma simples e 

inexorável etapa da vida. Reinserir a morte no conceito da vida do homem talvez seja uma das 

mais urgentes atitudes a serem adotadas pelo inconsciente coletivo e, mais ainda, por todos os 

que tenham a missão de regular esse direito, por parte do Estado, seja por meio da atividade 

legislativa, do exercício jurisdicional, como também de eventuais políticas públicas que 

venham a ser inauguradas nesse sentido. 

Esperar que o próprio paciente ou seus familiares, em ocasiões de sofrimento terminal 

ou em estados vegetativos tenham que se lançar a discutir o que pode ou não pode ser feito, já 

é uma crueldade, uma tortura, ao qual o Estado brasileiro se compromete a combater, 

conforme a sua Carta constitucional. 
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Tratou-se que os conceitos de “liberdade”, “livre-arbítrio”, “vontade”, “autonomia da 

vontade”, “autonomia privada”, “autodeterminação”, dentre outros, devem ser entendidos 

dentro do contexto histórico e epistemológico onde foram construídos e desenvolvidos, afora 

a questão das traduções de um idioma para outro, que podem gerar perdas ou acréscimos 

semânticos indesejáveis e prejudiciais. 

Deve-se reverenciar, igualmente, o esforço e a coragem de estudiosos, como o 

utilitarista Peter Singer que, mesmo sob críticas, escreveu e ainda continua a escrever, suas 

considerações acerca do direito de morrer, mesmo que algumas delas sejam mais extremadas 

e mereçam ser aparadas com base em outros argumentos e fundamentos. 

Apontando para a resposta ao problema central desta pesquisa e na forma de uma 

conclusão geral a tudo que foi levantado e escrito, ao se questionar quais seriam os principais 

contornos e limites da vontade humana, no escopo do reconhecimento do direito à morte 

digna no Brasil, considerando a autonomia e a dignidade do próprio indivíduo, consigno que é 

absolutamente inafastável que a manifestação de vontade dessa pessoa seja feita por meio de 

consentimento válido e que o contexto seja o de grave sofrimento físico e/ou psíquico ou 

ainda os estados vegetativos, em que a irreversibilidade do quadro clínico é inconteste. 

Quanto ao consentimento em si, dependendo exatamente das circunstâncias, deve ser 

feito pelo próprio indivíduo, de forma prospectiva, por meio de diretivas antecipadas de 

vontade, ou contemporaneamente ao cenário de penúria ou degradação causado pela 

enfermidade irreversível ou incurável, onde estariam presentes institutos como a ortotanásia, 

os cuidados paliativos e a recusa terapêutica. 

Sobre a forma da manifestação da vontade pelo morrer digno, conforme já exposto, ou 

deve se dar por meio da manifestação válida e inequívoca do próprio enfermo ou através de 

seu representante legal (quando a sua expressão não for possível) ou ainda por meio de 

documento que formalize antecipadamente o seu desejo de não padecer de forma indigna, 

sistemática esta, própria das diretivas antecipadas de vontade, especialmente, do testamento 

vital. 

Portanto, os paradigmas básicos são a consciência e a competência da própria pessoa, 

a legimitidade da atuação de seu representante nesse sentido ou ainda a formalização da sua 

autonomia prospectiva, como no caso das diretivas antecipadas de vontade. 

Tais parâmetros vão servir para se evitar que se tenha, por exemplo, a necessidade de 

se reconstruir judicialmente a vontade do paciente terminal ou vegetativo, nos caos em que ele 

não tenha exprimido ou não tenha mais como evidenciar a sua vontade quanto a continuar ou 
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não nesse quadro de sofrimento, quando então um juiz teria a incumbência de fazer a escolha 

que deveria ser apenas e tão-somente do próprio indivíduo. 

Afora isso, nas hipóteses de litigação de uma demanda dessa natureza, além de todo o 

desgaste emocional que envolve os entes queridos do enfermo, pode restar a dúvida ou algum 

conflito de opiniões, além da certeza de que tudo isso poderia ser evitado com a devida 

normatização e o reconhecimento do direito à morte digna. 

Finalizando, pode-se afirmar que, hoje, no Brasil, a efetividade do direito à morte 

digna é muito tímida, ficando limitada, numa perspectiva amenizadora, praticamente, às 

práticas da ortotanásia, à ministração de cuidados paliativos e a aceitação de recusa 

terapêutica, e assim mesmo sob controvérsias, dúvidas e receios, entre parentes, profissionais 

da Saúde e intérpretes do Direito.  

Já sob o viés da autonomia prospectiva, a concretude ainda incipiente do direito de 

morrer estaria adstrita às manifestações de vontade através das diretivas antecipadas, também 

modestamente praticadas no Brasil. 

Contudo, duas conclusões derradeiras: a primeira é a de que a falta de legislação 

específica, de uma doutrina mais consistente e de jurisprudência mais robusta e lúcida não 

podem ser motivos para que o direito à morte digna deixe de ser reconhecido e praticado em 

nosso país.  

E segunda e última conclusão é de que o Estado e a sociedade brasileira devem se unir 

para compor uma pauta de prioridade, para discussão, reconhecimento e efetivação do direito 

à morte digna no Brasil, não apenas pelos prejuízos causados por essa lacuna para as 

demandas futuras, como também para atender aos casos correntes, tratados na marginalidade, 

como se crime fossem ou mediante preconceito, como se não pudesse acontecer com qualquer 

pessoa ou mesmo repudiados como pecaminosos, como se adoecer, padecer e morrer fossem 

castigos merecidos a homens e mulheres indignos. 
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