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RESUMO

A eutanásia está entre os temas geradores de grandes discussões no Brasil e no mundo. São vários os países que possuem regulamentação 
específica sobre a prática, não estando o Brasil entre estes. A abordagem do assunto entre os países do mundo é divergente, ao passo que em 
alguns a prática é permitida, outros proíbem tal possibilidade, como também há os que permitem ou não a sua realização a depender da 
circunstância. O Brasil é um dos países que mesmo não possuindo legislação própria, aborda o assunto de forma intransigente, descartando a 
possibilidade de sua permissão. Já a Franca pondera a ideia, onde por vezes, observados certos requisitos especificados em lei, o ato pode ser 
realizado. A grande questão que enseja posicionamentos antagônicos, reside no fato de a eutanásia versar sobre a possibilidade de decisão 
quanto a pôr fim ao bem mais precioso que é a vida, diante do direito de escolha dado pelo Estado ao indivíduo com fundamento no principio da 
liberdade. O Estado brasileiro ao impedir a pratica da eutanásia cerceia o direito supracitado, este que foi conquistado ao longo da história e 
garantido constitucionalmente, sendo reconhecido como um direito fundamental capaz de dar possibilidade ao ser humano de conduzir os seus 
atos de acordo com seus próprios preceitos. A partir deste contexto pretende-se analisar comparativamente de forma técnica e jurídica como é 
tratado o assunto no Brasil e na França, com enfoque no princípio constitucional brasileiro, da Liberdade, demonstrando os efeitos trazidos por 
este, que tenta permitir ser a escolha do ato subjetiva. A metodologia utilizada será bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e dialética, com 
predominância indutiva. Conclui-se que é viável a flexibilização do ordenamento jurídico brasileiro, a fim de adequá-lo ao princípio da liberdade, 
tendo em vista tal princípio restar consagrado na Constituição pátria. Observou-se como paradigma para tal flexibilização os critérios adotados 
pelo ordenamento jurídico francês, onde algumas das medidas procedimentais adotadas para lidar com a eutanásia devem ser: o médico ao 
constatar que o estado do paciente é terminal, grave e incurável, aplica um tratamento secundário que encurte a vida, sendo necessário o 
consentimento do paciente e, na falta deste, familiares ou pessoas responsáveis, como também a decisão deve ser tomada em colegiado nos 
termos do código de ética médica francesa. Conseguinte, após um prazo razoável o paciente precisa reiterar sua decisão. Por fim, o presente 
artigo sugere a elaboração de uma legislação nacional que regulamente de forma específica a pratica da eutanásia, com base nos critérios 
franceses abordados.
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