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RESUMO

O objeto de estudo desta dissertação é a eutanásia, tema que provoca
debates sob o ponto de vista teórico e prático. Os objetivos são os seguintes: a)
analisar a Eutanásia em perspectiva multidisciplinar, precipuamente no que se
refere a aspectos éticos, morais e religiosos dominantes na cultura
contemporânea; b) examinar a evolução do conceito de Eutanásia, bem como
sua regulamentação legal no Brasil e no exterior, com ênfase a consensos e
dissensos doutrinários sob o enfoque do direito fundamental à vida, no contexto
de estudos de autores brasileiros e estrangeiros sobre contribuições e limites
do instituto; c) Examinar casos concretos referentes à prática da eutanásia em
diferentes países, identificando, ao mesmo tempo perspectivas da legislação
brasileira quanto à sua regulamentação. Ao final, apresentam-se conclusões e
sugestões principalmente

quanto

a

critérios norteadores do

eventual

reconhecimento da eutanásia pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Palavras chave: Eutanásia; Direito à morte digna; Casos concretos
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SUMMARY
In this dissertation we study euthanasia, which causes debates under
the theoretical and practical point of view. The objectives are the
following: a) analyze euthanasia in multidisciplinary perspective, with
regard to ethical, moral and religious aspects, in contemporary culture;
b) examine the evolution of the concept of Euthanasia, as well as its
legal regulations in Brazil and abroad, with emphasis on consensus and
dissent under the focus of doctrinal fundamental right to life, in the
context of studies of Brazilian and foreign authors; c) Examine specific
cases regarding the practice of euthanasia in different countries,
identifying, at the same time perspectives of Brazilian legislation
regarding its regulation. At the end, we present conclusions and
suggestions principally as the guiding criteria of eventual recognition of
euthanasia by the Brazilian legal system.
Key words: Euthanasia; Right to die dignified; Concrete cases

6

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO........................................................................................10
1- A

EUTANÁSIA

EM

PERSPECTIVA

MULTIDISCIPLINAR:

EMBASAMENTOS ETICOS, MORAIS E RELIGIOSOS..................13
1.1-

Os desafios da Ética em relação à dignidade na vida e na

morte.................................................................................................13
1.2-

Bases Culturais e Religiosas................................................35

2- A COMPLEXIDADE CONCEITUAL DE EUTANÁSIA......................46
2.1

Evolução e dilemas inerentes ao Conceito...................46

2.2

Visão Panorâmica do Direito Estrangeiro ....................56

2.3 A Eutanásia e o Ordenamento Brasileiro...............................67

3- A

PRÁTICA

DA

EUTANÁSIA:

EXAME

DE

CASOS

EMBLEMÁTICOS..............................................................................79
3.1- Nos EUA: Brittany Maynard, Terry Schiavo, Janet Atkins e a
Evolução da Jurisprudência Norte-americana..............................79
3.2- Na Itália: Eluana Englaro..........................................................89
3.3

Na França: Chantal Sébire e Vincent Humbert e Juan

Zinowsky ..........................................................................................90
3.4 - Na Bélgica: Processo de Liege..............................................90
3.5 - Na Inglaterra: Kelly Taylor......................................................91
3.6 Na Espanha: .............................................................................91
3.7 Perspectivas para o Brasil........................................................66

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................102

BIBLIOGRAFIA...............................................................................112

