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RESUMO 

 

 
Ortotanásia no Direito Penal brasileiro – Luis Felipe Grandi Massola 

 

O direito à vida é um direito fundamental constitucionalmente assegurado, mas que, 

excepcionalmente, pode ser relativizado. É o que se verifica da análise de alguns 

dispositivos que permeiam o ordenamento jurídico pátrio, tanto no plano constitucional, 

como infraconstitucional. Neste sentido, a presente dissertação procura demonstrar a 

necessidade imperiosa de que a ortotanásia seja positivada expressamente no Código 

Penal como nova causa excludente de ilicitude e, assim, considerada como nova espécie 

de relativização do direito à vida. É que o direito à morte digna representa a real e 

efetiva aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana àqueles gravemente 

enfermos que se encontram com quadro de morte iminente e inevitável, evitando 

sofrimento desnecessário da crueldade terapêutica. Sob este prisma é que são  

analisados dispositivos do Novo Código de Ética Médica que legitimam a adoção da 

ortotanásia do ponto de vista da ética médica e suas relações com o Anteprojeto da Parte 

Especial do Código Penal que confere à ortotanásia natureza jurídica de causa 

excludente de ilicitude. Ao final, considerações são tecidas sobre a necessidade da 

adoção dos chamados cuidados paliativos também sob a ótica penal, harmonizando os 

preceitos em destaque com a noção da humanização do processo de morte.              

 

Palavras-chave: ortotanásia – Direito Penal – nova causa excludente de ilicitude – 

humanização do processo de morte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 
Orthothanasia in the brazilian criminal law – Luis Felipe Grandi Massola 

 

The right to life is a fundamental right guaranteed by constitution, but, exceptionally, 

can be relativized. That can be seen from the analysis of some devices that permeate the 

legal parental rights, both constitutional and infra. In this sense, this paper seeks to 

demonstrate the urgent need for orthothanasia to be approved explicitly in the Penal 

Code as a new cause of unlawful exclusionary and thus treated as a new kind of relative 

right to life. The right to have a dignified death represents the real and effective 

application of the principle of human dignity to those who are severely ill with signs of 

imminent death, avoiding unnecessary suffering cruelty of therapy. From this 

perspective devices are analyzed in the New Code of Medical Ethics that legitimize the 

adoption of orthothanasia from the standpoint of medical ethics and its relations with 

the Draft of the Special Part of the Penal Code which gives the orthothanasia legal cause 

of unlawful exclusionary . Finally, considerations are made about the need to adopt the 

so-called palliative care also under criminal perspective, harmonizing the principles 

highlighted with the notion of humanizing the death process. 

 

Key-words: orthothanasia – criminal law - new cause of unlawful exclusionary – 

humanizing the death process. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida é um bem jurídico fundamental constitucionalmente assegurado que, 

em regra, faz transparecer um caráter absoluto de intangibilidade.  

Todavia, através de uma análise mais cautelosa, é possível deduzir que a 

própria Carta Constitucional, além de outros diplomas infraconstitucionais, possibilitam 

a relativização desse bem jurídico. 

Com efeito, o direito à vida está expressamente assegurado no art. 5º, 

“caput” 1, da Constituição Federal, encontrando amparo mais robusto pela previsão do 

princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito2, princípio maior que, conforme ensina José Afonso da Silva, na realidade  

caracteriza-se como “valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais do homem”3. 

Ocorre, que o próprio texto constitucional admite, em determinadas 

circunstâncias, a possibilidade de eliminação da vida, inexistindo, portanto, ilicitude. É 

o caso, por exemplo, da admissão da pena de morte aos desertores quando houver o 

estado de guerra declarado pelo Presidente da República, nos termos do art. 5º, XLVII, 

da Constituição Federal4.  

Da mesma forma, no plano infraconstitucional também é possível verificar a 

relativização do bem jurídico – vida -, na hipótese em que o Código Penal admite o 

aborto para salvar a vida da gestante ou quando a gravidez seja consequência de 

estupro. Neste passo, é importante destacar, ainda, outros dispositivos relevantes no 

                                                            
1 Art. 5º, Constituição Federal – “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)”.   
2 Art. 1º, Constituição Federal – “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III – a dignidade da pessoa humana”  
3 SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 23ª edição. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 105. 
4 Art. 5º, XLVII, Consituição Federal – “não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX.” 
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Código Penal como a eliminação da vida de outrem, desde que acobertada por 

excludente de ilicitude, e a não criminalização do suicídio. 

Nota-se, pois, que a relativização do bem jurídico – vida - está efetivamente 

presente no ordenamento jurídico brasileiro. Tal interpretação jurídica vem ao encontro 

do que já fora decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistirem 

direitos fundamentais que não possam ser relativizados. 

Entretanto, nesta conjuntura, há algumas questões que ainda estão longe de 

serem definidas, sobretudo sob o ponto de vista da legislação penal. É o que ocorre na 

hipótese de haver vida, mas em grau reduzido e latente, como a situação em que se 

encontram as pessoas com doença incurável e em estado terminal, circunstância que 

legitimaria para muitos a adoção da ortotanásia como o caminho mais indicado. Será 

isto uma realidade? 

Para responder é oportuno trazer desde logo, ainda que de forma breve, a 

conceituação de ortotanásia. Para Luciano de Freitas Santoro: 

[...] é o comportamento do médico que, frente a uma morte iminente e 
inevitável, suspende a realização de atos para prolongar a vida do 
paciente, que o levaram a um tratamento inútil e a um sofrimento 
desnecessário, e passa a emprestar-lhe os cuidados paliativos 
adequados para que venha a falecer com dignidade.5 

Pois bem, especificamente no que se refere à ortotanásia, tem-se que esta 

não está positivada expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, despertando, 

assim, inúmeras discussões jurídicas, seja sob a ótica constitucional, da bioética ou do 

Direito Penal. 

Importante frisar que a falta de consenso acerca sobre o tema reside no fato 

de que, dentre outros fatores, o que está em jogo quando se aborda a questão da 

ortotanásia, assim como se dá com a eutanásia, é a tênue relação da tríade de direitos 

fundamentais: vida, liberdade e dignidade, todos com grande repercussão no Direito 

Penal.   

                                                            
5 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte digna: o direito do paciente terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 133.  
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Neste sentido, o que se pretende com o presente trabalho é verificar se a 

ortotanásia, efetivamente, deve ou não ser consagrada pela legislação penal pátria.  

Serão buscadas respostas, possibilitando evidenciar as implicações jurídicas 

- no campo penal - que decorrem do vácuo legislativo quanto ao tema, bem como 

visualizar qual seria o benefício da previsão da ortotanásia numa lei penal.     

A partir desta questão central, a presente dissertação será desenvolvida, 

focando o estudo exclusivo da ortotanásia e suas inúmeras repercussões no Direito 

Penal brasileiro através de uma análise crítica do diploma que, embora não tenha 

entrado em vigor, pela primeira vez positivou a ortotanásia como figura relevante sob o 

aspecto penal, o Anteprojeto de Reforma da Parte Especial do Código Penal, de 1998, 

modificado em 1999. 

Da mesma forma, será sopesado o impacto da atual ausência de previsão 

explícita da ortotanásia na legislação penal, sobretudo no âmbito de sua relação com 

dispositivos de ordem ética e disciplinar, consolidados pelo novo Código de Ética 

Médica, em vigor desde 2010. 

Sob esta ótica, será possível também verificar se o Código Penal em vigor 

está ou não em harmonia com as recentes normas ligadas à ética médica, assim como 

constatar a necessidade ou não da adoção de um tipo penal autônomo mais moderno que 

verse, especificamente, sobre a ortotanásia e suas peculiaridades.  

Daí porque serão analisadas, sob o prisma da ciência penal, a relação entre 

ortotanásia e o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a vinculação do 

tema com o conceito dos chamados “cuidados paliativos”, no sentido de assegurar a 

legitimidade também na legislação penal – e não só em diplomas de ordem ética 

médica- , da “humanização do processo de morte”. 

O tema proposto será desenvolvido em 4 (quatro) capítulos, objetivando 

uma análise crítica, com maior profundidade e especificidade. 

No Capítulo 1, “Contextualização histórica da ortotanásia e aspectos 

conceituais relevantes”, far-se-á uma abordagem da conceituação do tema principal, 

analisando a ortotanásia não só sob o prisma jurídico, mas também médico. 
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Será, assim, delineada uma contextualização histórica do tema, 

possibilitando o traçado de uma linha evolutiva do que hoje se entende por ortotanásia.  

Buscar-se-á retratar como o tema era conduzido pelas civilizações mais 

antigas, verificando se houve, ou não, evolução quanto à compreensão da ortotanásia 

nos dias atuais. 

Serão também abordados conceitos de elementos que, embora adjacentes, 

são imprescindíveis ao bom desenvolvimento do tema, como: “eutanásia”, “distanásia”, 

“dor”, “sofrimento” e “morte”, exemplificativamente, propiciando um arcabouço 

conceitual mais preciso. 

A seguir no Capitulo 2, “Ortotanásia e legislação pátria”, um estudo será 

realizado desde as Ordenações do Reino - primeiros diplomas normativos que 

efetivamente vigoraram no Brasil – até as mais recentes espécies normativas, abordando 

as diversas concepções que possam se referir ao tema, ainda que de forma tangencial. 

Neste sentido, também serão compiladas informações relacionadas à ortotanásia 

extraídas de documentos não positivados, mas de grande relevo, como é o caso, por 

exemplo, do estudo que João Bernardino Gonzaga denominou de “Direito Penal 

Indígena”.6 

Da mesma forma, serão postos em evidência os importantes dispositivos 

previstos pelo Anteprojeto de Reforma da Parte Especial do Código Penal7, ainda em 

trâmite no Congresso Nacional, e também pelo Novo Código de Ética Médica8 já em 

vigor.      

Já o Capítulo 3, “A importância da previsão da ortotanásia na legislação 

penal pátria”, tratará de firmar considerações acerca dos reflexos decorrentes da não 

previsão da ortotanásia na legislação penal atual, bem como buscará tecer cuidadosa 

análise sobre o único dispositivo já elaborado que, embora ainda na condição de 

anteprojeto, consagra expressamente a ortotanásia como causa excludente de ilicitude. 

                                                            
6 GONZAGA, João Bernardino. O Direito Penal Indígena – À Época do Descobrimento do Brasil. São Paulo: Ed. 
Max Limonad (s/d).   
7 Portaria do Ministério da Justiça nº 232, de 24.03.1998. 
8 Resolução CFM nº 1.931, de 17 de Setembro de 2009 (em vigor a partir de 13/04/2010). 
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Pretende-se, assim, demonstrar que, já em 1998, havia um entendimento no 

sentido de ser necessária a positivação autônoma da figura da ortotanásia, estando o 

atual Código Penal defasado em relação às novas interpretações da medicina sobre os 

procedimentos médicos curativos dos pacientes em estado terminal e também em 

relação às normas ligadas à ética médica. 

Com efeito, o Anteprojeto além de tipificar autonomamente o crime de 

eutanásia, estabeleceu a ortotanásia como nova causa excludente de ilicitude em se 

tratando de paciente com diagnóstico médico de “morte iminente e inevitável”, nos 

termos da redação do art. 121, §§ 3º e 4º: 

“Homicídio 
 Art. 121. Matar alguém. 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 
[...] 
 
Eutanásia 
§ 3º Se o autor do crime agiu por compaixão, a pedido da vítima, 
imputável e maior, para abreviar - lhe sofrimento físico insuportável, 
em razão de doença grave: 
Pena - Reclusão, de 3(três) a 6 (seis) anos. 
 
Exclusão de ilicitude 
§ 4º Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por meio 
artificial, se previamente atestada por dois médicos, a morte como 
iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do paciente, ou 
na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, 
companheiro ou irmão.” 

 

Neste sentido, será traçada uma análise detalhada e crítica da redação do 

dispositivo acima, visando constatar se estaria em consonância com os modernos 

modelos principiológicos penais, tais como o sustentado por Jesus-Maria Silva Sanchez 

na construção da idéia de “formalização” do Direito Penal. 

Daí porque imprescindível o estudo do significado de determinadas  

expressões da definição de ortotanásia prevista pelo Anteprojeto, como “deixar de 

manter a vida de alguém por meio artificial” e “morte iminente e inevitável”, 
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verificando-se suas adequações dentro do contexto de legalidade e taxatividade do 

Direito Penal.       

Esse estudo compreende, também a análise da expressão “consentimento” 

relativa ao processo decisório para a autorização da ortotanásia, manifestado pelo 

paciente em estado pleno de consciência ou por seus familiares, quando inconsciente ou 

impossibilitado de se manifestar.  

Nesta vertente, serão explorados ensinamentos doutrinários relativos ao  

“consentimento” no âmbito do Direito Penal, objetivando uma conceituação mais  

precisa, seu alcance, limites e implicações.  

Por outro lado, ainda neste capítulo, será feita a interpretação sobre o  

descompasso existente entre recentes disposições normativas consagradas pelo Novo 

Código de Ética Médica e a legislação penal atual que não traz referência alguma à  

ortotanásia. 

Adiante-se que a contradição é gritante. Enquanto de um lado o Conselho 

Federal de Medicina moderniza os preceitos de ordem ética médica com a 

permissividade da prática da ortotanásia, de outro, ainda vigora o arcaico Código Penal 

atual, permitindo a responsabilização criminal do médico que, eventualmente, venha a 

praticá-la. 

Neste aspecto, serão tecidas considerações sobre o disposto pelo art. 121, 

§4º, do mencionado Anteprojeto, indagando-se acerca da consecução de seu objetivo e  

alcance da caracterização do que se entende por ortotanásia. Estaria a redação do 

dispositivo em consonância com os entendimentos consagrados pela Medicina 

brasileira? 

Este estudo, como se vê, buscará estabelecer pontos de reflexão sobre a 

necessidade de aproximação e harmonia entre os dispostivos atinentes à ética médica e a 

legislação penal. 

Finalmente, no Capítulo 4, “Ortotanásia, ‘Morte Digna’ e ‘cuidados  

paliativos’ ”, objetiva-se o enfoque da ortotanásia diante do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, merecendo destaque a questão dos chamados “métodos 
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medicinais paliativos” como alternativa ideal e indicada, inclusive do ponto de vista 

penal, para a efetiva concretude à expressão “morte digna”.   

Serão abordados aspectos da dignidade da pessoa humana diretamente 

relacionados à problemática da ortotanásia, tendo em vista que os pacientes em estado 

terminal, ainda que já sem consciência, possuem, sim, dignidade. 

Para tanto, será sopesado, por exemplo, o entendimento de Ingo Wolfgang 

Sarlet acerca da dúplice dimensão da dignidade da pessoa humana, isto é, dignidade  

como manifestação da autonomia da pessoa humana e como necessidade de proteção 

por parte da comunidade e do Estado9.      

Outrossim, neste contexto em que se busca a real consagração do principio 

da dignidade da pessoa humana àqueles já no leito de morte serão analisados os 

chamados “métodos ou cuidados paliativos”, que surgiram do movimento hospice, 

filosofia ligada não ao conceito do curar, mas ao do cuidar, focado nas necessidades do 

binômio paciente-família10.  

O presente trabalho pretende, portanto, identificar a desejada relação entre 

ortotanásia e cuidados paliativos, firmando o entendimento de que são figuras 

interdependentes e que devem estar necessariamente presentes quando se objetiva 

realizar uma melhor abordagem do tema, sob a ótica da legislação penal. 

Por fim, concluindo o trabalho, serão lançadas considerações finais, visando 

novos pontos de reflexão para o enriquecimento do debate acerca da ortotanásia e sua 

repercussão no ramo do Direito Penal.  

 
 
 

                                                            
9 SARLET, Ingo Wolfgang.  Dimensões da Dignidade – ensaios de filosofia do Direito e Direito Constitucional. 2ª 
edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 30.   
10 MELO, Ana Georgia Cavalcanti de; FIGUEIREDO, Marco Tullio de Assis. “Cuidados Paliativos – conceitos 
básicos, histórico e realizações da Associação Brasileira de  Cuidados Paliativos e da Associação Internacional de 
Hospice e Cuidados Paliativos”. In: Dor e Cuidados Paliativos: enfermagem, medicina e psicologia. Cibele 
Andrucioli de Mattos Pimenta (org.). Barueri, SP: Manole, 2006, p. 16.   
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CAPÍTULO 1 
 

“Contextualização histórica da ortotanásia e 
aspectos conceituais relevantes” 

 
 
 
 
1.1 - Contextualização histórica da ortotanásia 

A conceituação do que hoje se conhece por ortotanásia está intimamente 

ligada ao conceito de eutanásia, tanto que, para muitos estudiosos do tema, ortotanásia 

seria verdadeiro sinônimo daquilo que se entende por “eutanásia passiva”. 

Fato é que, diante desta similaridade conceitual, é possível afirmar que 

ortotanásia e eutanásia tem a mesma contextualização histórica. 

A prática da eutanásia é tão antiga quanto a existência humana e esteve 

sempre em debate desde o momento em que o homem se conscientizou de sua finitude e 

da necessidade de tornar a morte o menos sofrida e dolorosa possível. 

Em determinadas épocas e sociedades, a eutanásia era recomendada por 

motivos sociais, mas por vezes era confundida com concepções políticas. É que, ao lado 

de se buscar a abreviação do sofrimento do doente terminal, objetivava-se da mesma 

forma “atingir o ápice na relação custo (manter o indivíduo vivo com dispêndios à 

comunidade) e benefício (vantagens auferidas com o fim da vida custosa, que já não 

oferecia contraprestação à sociedade), em face do aparato social”11. 

A atitude de sacrificar aqueles mais idosos, enfermos e débeis, já era prática 

corriqueira dentre os povos primitivos, como nas tribos dos massagetas, dos sardos, dos 

eslavos e dos escandinavos12. 

É o que se verificava entre os visigodos, conforme destacou Durkheim:  

En los limites de las tierras de los visigodos, había uma roca elevada, 
llamada de La Roca de los Abuelos, desde cuya altura se precipitaban 
los viejos cuando estaban cansados de la vida13 14.  

                                                            
11 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, p. 29. 
12 Idem, Ibidem, p. 31. 
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Esta moral utilitarista também era verificada em outros povos da 

antiguidade localizados geograficamente em regiões distantes entre si. Neste sentido, 

cabe observar que em Esparta, como ensina Flamínio Favero “os monstros, os 

deformados, os cacopléticos de tôda sorte eram arremessados do alto do monte 

Taijeto15”, enquanto que na “Índia antiga, os doentes incuráveis eram atirados ao rio 

Ganges, depois de receberem na bôca e no nariz um pouco de lama sagrada.16” 

A prática da eutanásia também já era observada na Roma antiga. No império 

romano, ainda de acordo com Flamínio Fávero citando Giuseppe Del Vecchio:  

o gesto dos Césares, voltando para baixo o polegar (pollice verso) nos 
circos romanos, equivalia à prática eutanásica. Os infelizes 
gladiadores, mortalmente feridos nos combates, viam assim 
abreviados os sofrimentos pela compaixão real17. 

Já em Atenas, na ilha de Cea, os habitantes que atingissem 60 (sessenta) 

anos de idade eram envenenados pois não mais representavam contribuição à guerra, 

sendo considerados como mera carga da Pólis. Em razão disso, muitos que estivessem 

cansados de sua existência e das obrigações do Estado procuravam a magistratura com o 

desejo de se envenenarem, sendo que invariavelmente eram concedidas autorizações 

fundadas de forma análoga ao envenenamento dos mais velhos.18   

Ainda na Grécia antiga, Platão defendeu a prática da eutanásia, sendo certo 

que no terceiro livro da República “patrocinou o homicídio dos anciãos, dos débeis e 

dos enfermos”19. 

Na própria Idade Média condutas eutanásicas eram práticas corriqueiras nos 

campos de batalha, sendo certo que os guerreiros carregavam juntamente com sua 

armadura um punhal em forma de folha de louro e de lâmina extremamente afiada, que 

se destinava a exterminar os que se ferissem em batalhas ou duelos de Giudizzi de Dio. 
                                                                                                                                                                              
13 Nos limites das terras dos visigodos, havia uma rocha elevada chamada A Rocha dos Avós, de onde se jogavam os 
velhos quando estavam cansados da vida (tradução livre). 
14 DURKHEIN, Émile. El suicídio. Trad. Mariano Ruiz Funes. Madrid: Reus, 1928, p. 225. 
15 FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal - vol. 3. 6ª edição. São Paulo: Livraria Martins Editôra, 1958, p. 85.  
16 Idem, Ibidem, p. 85. 
17 Idem, Ibidem, p. 85. 
18 RODRIGUES, Paulo Daher. Eutanásia. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 23. 
19 ÁSUA, Luis Jiménez de. Liberdade de Amar e Direito a Morrer – ensaios de um criminalista sobre eugenesia, 
eutanasia, endocrinologia. Trad. Benjamim do Couto. São Paulo: Saraiva, 1929, p. 187. 
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Referida lâmina era denominada Misericordiae e geralmente era introduzida pela falha 

da armadura, abaixo do gorjal20.  

Até mesmo Napoleão foi personagem de passagens históricas relativas às 

práticas eutanásicas. De acordo com relatos, durante a campanha do Egito, na ilha de 

Elba, certa vez Napoleão pediu ao médico de sua armada, Dr. Degenettes, que desse fim 

à vida de alguns de seus soldados contaminados pela peste, através da aplicação de 

fortes doses de ópio, o que foi recusado pelo citado cirurgião.21  

Também nossos índios revelavam o apreço pelas práticas semelhantes à 

eutanásia, uma vez que abandonavam à própria sorte os filhos enfermos e incuráveis. 

É o que ensina Cristina Gurgel ao estabelecer a relação entre a medicina 

indígena e européia nos tempos do Brasil colonial, demonstrando já àquela época, a 

prática do que hoje entendemos por eutanásia passiva (ou ortotanásia, para muitos): 

As discrepâncias entre a medicina indígena e européia estavam por 
conta de crenças sobre a origem das doenças. Se para o brasilíndio 
elas significavam que a vítima tivera sua alma roubada por alguma 
entidade maligna – o que permitira a instalação da moléstia -, para o 
colonizador essa alma era de um pecador que merecia castigo e 
redenção. Tais diferentes percepções resultaram em tratamentos 
divergentes para casos crônicos. Se o pajé não conseguisse devolver 
a alma ao doente em curto período de tempo, a vítima seria 
isolada do convívio com o restante do grupo. Jogados à própria 
sorte, não raro encontram-se relatos de nativos nessa 
circunstância à beira da inanição, sem cuidados básicos ou alento. 
Por outro lado, o cristianismo pregava perdoar aos pecadores e cuidar 
dos doentes – daí o aparecimento de instituições de amparo, de 
hospitais, que tinham antes a função caritativa de resguardar, de 
proteger e salvar almas, e só depois curar enfermos.22 [grifos nossos] 

Destaque-se, ainda, as lições de João Bernardino Gonzaga que, citando 

Gabriel Soares, ressaltou a indiferença do selvagem perante a dor daqueles severamente 

enfermos, para os quais naturalmente a prática da eutanásia passiva representava a 

solução: 
                                                            
20 RODRIGUES, Paulo Daher. Eutanásia. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 25.  
21 Idem, Ibidem, p. 26. 
22 GURGEL, Cristina. Doenças e curas: o Brasil nos primeiros séculos. São Paulo: Contexto, 2010, p. 171. 
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Daí o espanto de Gabriel Soares: ‘são tão desamoráveis os 
tupinambás, que quando alguém está doente, e a doença é comprida, 
logo aborrece a todos os seus, e curam dêle muito pouco; e como o 
doente chega a estar mal, é logo julgado por morto; e não trabalham os 
seus mais chegados por lhe dar a vida, antes o desamparam, dizendo 
que pois há de morrer, e não tem remédio, que para que é dar-lhe de 
comer, nem curar dêle; e tanto assim que morrem muitos ao 
desamparo, e levam a enterrar outros ainda vivos, porque como chega 
a perder a fala dão-no logo por morto’ (vol. II, p. 287)23  

Todavia, como primeiro e efetivo relato de eutanásia na história, destaca-se 

a passagem bíblica acerca da morte do Rei Saul, de Israel. De acordo com os escritos, o 

Rei Saul, gravemente ferido na guerra, para furtar-se ao sofrimento atroz e à 

possibilidade de cair vivo nas mãos dos filisteus, apressou a própria morte pedindo a um 

amalecita que o matasse24. 

É o que se observa a seguir, através dos seguintes trechos da versão católica 

da Bíblia: 

(A Bíblia, I Samuel, 31, 1-6) 

31 Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel; e os homens de Israel 
fugiram diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de 
Gilboa. 

2 E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos; e os filisteus 
mataram a Jônatas, e a Abinadabe, e a Malquisua, filhos de Saul. 

3 E a peleja se agravou contra Saul, e os frecheiros o alcançaram; e 
muito temeu por causa dos frecheiros. 

4 Então disse Saul ao seu pagem de armas: Arranca a tua espada, e 
atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes 
incircunsisos, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu 
pagem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a 
espada, e se lançou sobre ela. 

5 Vendo, pois, o seu pagem de armas que Saul já era morto, também 
ele se lançou sobre a sua espada, e morreu com ele. 

                                                            
23 GONZAGA, João Bernardino. O Direito Penal Indígena – À época do descobrimento do Brasil. São Paulo: Ed. 
Max Limonad (s/d), p. 90. 
24 GUIMARÃES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, p. 31. 
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6 Assim faleceu Saul, e seus três filhos, e o seu pagem de armas, e 
também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia.25     

 

(A Bíblia, II Samuel, 1, 1-10) 

1 E SUCEDEU, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota 
dos amalequitas, e ficando Davi dois dias em Ziclague, 

2 Sucedeu ao terceiro dia que, eis que um homem veio do arraial de 
Saul com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça; e sucedeu que, 
chegando ele a Davi, se lançou no chão, e se inclinou. 

3E Davi lhe disse: Donde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de 
Israel. 

4 E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-mo. E ele 
respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e 
morreram, assim como também Saul e Jônatas, seu filho, foram 
mortos. 

5 E disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: Como sabes tu que 
Saul e Jônatas, seu filho, são mortos? 

6 Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à 
montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre sua lança, 
e eis que carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. 

7 E, olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me; e eu 
disse: Eis-me aqui. 

8 E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe: Sou amalequita. 

9 Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim, e mata-me, 
porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda 
em mim. 

10 Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que 
não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça, 
e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor.26 

  

                                                            
25 BÍBLIA SAGRADA contendo O Antigo e o Novo Testamento. Traduzido em português por João Ferreira de 
Almeida. 87ª impressão, 1ª edição. São Paulo: Geográfica, 1998, p. 318. 
26 Idem, Ibidem, p. 318/319.  



22 
 

 

Importante frisar que, nesta passagem bíblica, a prática da eutanásia foi 

rechaçada por parte do Rei Davi, o qual, ao tomar conhecimento pelo amalecita que este 

havia aniquilado o Rei Saul por piedade, rasgou a roupa e o sentenciou à morte27. 

Neste sentido, não é demais se destacar que a eutanásia também foi refutada 

na Antiguidade por diversos estudiosos, dentre os quais se destacou Hipócrates, 

respeitado até hoje como o “pai da medicina”. Hipócrates28, sábio de Cós, ilha grega do 

Dodecaneso, atuou como pesquisador no campo da saúde por volta de 460 a.C. e no 

tocante à eutanásia firmou, em seu juramento, o seguinte posicionamento: “A ninguém 

darei, para agradar, remédio mortal, nem conselho que o induza à perdição29”.  

Entretanto, foi com a emergência do cristianismo que as práticas eutanásicas 

– dentre as quais se inclui, por óbvio, a eutanásia passiva ou ortotanásia – ganharam 

maior repercussão e polêmica.  

Com efeito, com o crescimento do cristianismo uma nova significação da 

vida surgiu, sendo dado direcionamento a duas crenças fundamentais: a crença na 

imortalidade da alma e a crença na indisponibilidade da vida. 

Em função da primeira crença (imortalidade da alma), a eliminação da vida 

humana significaria a condução da pessoa ao seu destino eterno; já em função da 

segunda (indisponibilidade da vida), a vida passou a ser tida como algo divino e da qual 

o ser humano não podia dispor30. 

Fato é que, tais crenças reforçaram determinadas posturas éticas que foram 

sendo sedimentadas na cultura européia, traçando-se uma nova definição dominante do 

valor da vida humana - agora revestida de sacralidade - razão pela qual passaram a ser 

fortemente contestadas as práticas eutanásicas. 

                                                            
27 FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal - vol. 3. 6ª edição. São Paulo: Livraria Martins Editôra, 1958, p. 87. 
28 Hipócrates estabeleceu, basicamente, quatro princípios fundamentais da Medicina: a) jamais prejudicar o enfermo; 
b) não buscar aquilo que não é possível oferecer ao paciente, os famosos milagres; c) lutar contra o que está 
provocando a enfermidade; d) acreditar no poder de cura da Natureza.  
Disponível em <http://www.infoescola.com/biografias/hipocrates/> Acesso em: 05 de jul. 2011. 
29 FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal - vol. 3. São Paulo: Livraria Martins Editôra, 1958, p. 85. 
30 OLIVEIRA, Plínio Pacheco C. de. Verdade, eutanásia e o valor intrínseco da vida. Considerações sobre a 
insuficiência das bases argumentativas para a justificação de sua proibição absoluta. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, 
n. 2914, 24 jun. 2011. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/19397>. Acesso em: 05 jul. 2011. 
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Neste contexto, passagem marcante a merecer destaque foi a ocorrida na 

crucificação de Jesus, ocasião em que este recusou ingerir “Moriam31” oferecido, por 

piedade, a mando dos romanos para que suas dores e sofrimentos fossem atenuados. 

Como se vê, as práticas eutanásicas são extremamente antigas e até hoje 

acompanham a raça humana envolvidas em conflitos de ordem moral, ética e religiosa. 

Oportuno ressaltar, ainda, que sob o ponto de vista da literatura científica 

estrangeira, de médicos e juristas, sobre os problemas da eutanásia, Luis Jiménez de 

Asúa em sua clássica obra Liberdade de Amar e Direito a Morrer destaca cinco 

importantes estudos históricos do final do século XIX e início do século XX, como se 

verá a seguir. 

Na segunda metade do século XIX, Enrique Ferri em L’Omicidio-suicidio 

(1884) abordou a problemática da responsabilidade jurídica daquele que mata por 

motivos altruistas e piedosos, que não deveria ser considerado delinquente32.  

H.Binet-Sanglé, em L’art de mourir, realizou um projeto de regulamentação 

da eutanásia, segundo o qual a pessoa seria submetida a prévio exame por especialistas 

da fisiologia e psicologia, sugerindo, ainda, que a “boa morte” fosse alcançada com 

aplicação de “protóxido de azote” para propiciar sensação de prazer ao paciente33. 

Já no início do século XX, Carlos Binding, penalista alemão, e Alfredo 

Hoche, psiquiatra friburguês, em 1920 escreveram a obra A autorização para 

exterminar as vidas sem valor vital, posicionando-se favoralvemente às mortes 

consentidas, as quais deveriam ocorrer em estabelecimento especial. Segundo Hoche, 

àquela época já seria possível afirmar que chegaria um dia em que se poderia considerar 

a eliminação do indivíduo de ‘espírito morto’, não como um crime, mas como um ato 

útil34. 

                                                            
31 Vinho de “Moriam” ou vinho da Morte, era uma mistura - de vinagre e fel - preparada com a destilação das raízes 
da mandrágora. Caracterizava-se pelo alto poder anestésico e geralmente era ministrado aos condenados à morte para 
que penassem menos tempo na execução. (Flamínio Fávero. “Medicina Legal - vol. 3”. 6ª edição. São Paulo: Livraria 
Martins Editôra, 1958, p. 87/88). 
32 ÁSUA, Luis Jiménez de. Liberdade de Amar e Direito a Morrer – ensaios de um criminalista sobre eugenesia, 
eutanasia, endocrinologia. Trad. Benjamim do Couto. São Paulo: Saraiva, 1929,  p. 191. 
33 Idem, Ibidem, p. 192/193. 
34 Idem, Ibidem, p. 195. 
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Enrique Morselli em L’Uccisione pietosa (l’Eutanasia) in raporto alla 

Medicina, alla Morale ed all’Eugenica (1923), contrário às práticas eutanásicas, revela 

em sua obra o duvidoso e inseguro dos dois conceitos de incurabilidade e inutilidade 

que embasam a eutanásia e a seleção, bem como o escasso valor psicológico e jurídico 

do consentimento e da piedade35. 

Finalmente, Giuseppe del Vecchio em Morte benefica (1926) circunscreveu 

os limites da Eutanásia, diferenciando-a da Eugenesia e considerando aceitável só a 

primeira como faculdade do agente eutanasista, em caso de estar presente a 

incurabilidade e o consentimento expresso do enfermo.36  

Aqui, é de se observar que na Alemanha nazista de meados do século XX a 

adoção da eutanásia confundia-se, também, com políticas eugênicas que visavam o 

alcance de uma suposta evolução e purificação da espécie humana. Isto foi sentido 

quando Adolf Hitler determinou um verdadeiro morticínio de judeus, pessoas 

portadoras de deficiência físicas ou mentais, dentre outras. 

Entretanto, foi apenas a partir da segunda metade do século XX - com o 

avanço das ciências biomédicas e com a melhor compreensão do limiar existente entre 

vida e morte – é que a expressão ‘ortotanásia’ ganhou ampla repercussão na sociedade 

moderna, ainda que seu conceito esteja de certa forma atrelado à noção de eutanásia por 

omissão. 

Com efeito, o avanço da noção de ‘ortotanásia’ se deu também em função 

dos crescentes limites etários de sobrevivência da população mundial, fato que 

desencadeia invariavelmente o acompanhamento das enfermidades física e 

emocionalmente dolorosas principalmente nas pessoas idosas. 

Na atualidade, um dos casos relevantes de ortotanásia ocorreu com uma 

jovem, Terri Schiavo, falecida em 31 de março de 2005. 

Theresa Marie Schindler-Schiavo tinha 27 anos quando foi vitimada por um 

ataque cardíaco, em 25 de fevereiro de 1990, decorrente da deficiência de potássio em 

seu corpo, causada pelas doenças anorexia e bulimia. Como consequência do ataque 

                                                            
35 Idem, Ibidem, p. 200/201.    
36 Idem, Ibidem, p. 202. 
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cardíaco, Terri teve severa lesão cerebral irreversível, permanecendo em estado 

vegetativo persistente durante os 15 anos seguintes37. 

Terri, então, por anos foi mantida viva por meio de um tubo inserido em seu 

estômago, até que seu marido Michael Schiavo inciou uma batalha judicial nos tribunais 

americanos. Michael pleiteva fosse assegurado o direito de morrer de sua mulher, 

sustentando que a mesma sempre lhe confidenciava, antes mesmo dos fatos, que não 

gostaria que sua vida fosse mantida artificialmente. 

Em sentido oposto, estavam os pais da paciente, Bob e Mary Schindler, que 

chegaram até a apelar para a Suprema Corte Americana contra o pedido de Michael, 

buscando a manutenção da vida de sua filha.  

Ao final, foi dado ganho de causa à pretensão de Michael e a sonda de 

alimentação retirada, acarretando a morte de Terri aproximadamente 13 dias após.38  

Da mesma forma, ao lado do “caso Terri Schiavo” também merece destaque 

histórico o polêmico caso de ortotanásia da jovem italiana Eluana Englaro, morta em 09 

de fevereiro de 2009. 

Eluana sofrera um acidente de automóvel em 1992 que a deixou em estado 

vegetativo por 17 anos. Diante deste quadro, a família da jovem, representada por seu 

pai Giuseppe, ganhou na justiça o direito de deixá-la morrer e após três dias sem receber 

alimentação ou hidratação ocorreu o óbito. 

O caso Eluana provocou uma polêmica sobre a ortotanásia na Itália, com a 

mobilização de grupos ligados à Igreja Católica e contrários à prática, provocando 

inclusive uma crise entre o premiê Silvio Berlusconi (contrário à eutanásia) e o 

presidente Giorgio Napolitano.39 

Entretanto, na atualidade, o caso mais conhecido de ortotanásia foi a 

praticada em 2005 no Papa João Paulo II, que optou em suspender todas as intervenções 

                                                            
37  Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u82109.shtml> Acesso: 27 de jul. 2011. 
38  Idem. 
39 Disponível em < http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL993961-5602,00.html > 
Acesso: 27 de jul. 2011. 
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alternativas para sua sobrevida e decidiu receber medicação que pudesse aliviar a sua 

dor e sofrimento, em sua residência no Vaticano40.      

Em terras brasileiras, o caso de ortotanásia mais conhecido e repercutido foi 

o do Governador Mário Covas, falecido em 06 de março de 2001. 

Ao saber que o câncer avançara e que o fim estava próximo, Mário Covas 

fez clara e expressa opção de não mais se submeter a tratamentos e que gostaria de 

morrer em sua casa junto a seus familiares.    

Antes de morrer, porém, Covas deixou importante contribuição para a 

sociedade, sancionando a Lei estadual n. 10.241/99 – conhecida como “Lei Mário 

Covas” – que permite a prática da ortotanásia pelos médicos aos pacientes terminais, 

mediante autorização da família.41  

Com se vê, a ortotanásia é um procedimento que teve sua origem ligada à 

evolução da própria eutanásia, mas que modernamente vem ganhando novos contornos 

em função da evolução científica da medicina e de outras áreas do conhecimento, 

impulsionando juristas e bioeticistas a alcançar novas respostas para a problematização 

de sua legitimação ou não na sociedade de risco. 

 

1.2 - Aspectos conceituais relevantes 

Antes de serem abordados aspectos particulares da ortotanásia, faz-se 

necessário traçar um panorama conceitual prévio de outros elementos intrinsecamente 

ligados ao tema central. 

Isto porque a idéia de ortotanásia faz remissão imediata a três históricos 

pontos de grande preocupação do homem, persistentes até os dias atuais, quais sejam: a 

dor, o sofrimento e a morte. 

                                                            
40 Disponível em < http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3734/Ortotanasia-decisao-polemica>  
Acesso em: 28 de set. 2011. 
41 Disponível em < http://oglobo.globo.com/pais/mat/2006/11/10/286601451.asp > 
Acesso em: 27 de jul. 2011. 
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Da mesma forma, o tema ortotanásia depende obrigatóriamente da 

compreensão de outras variáveis como a eutanásia e a distanásia, que também se 

referem a situações de séria debilidade do ser humano no limiar da vida. 

 

1.2.1 - Dor, sofrimento e morte 

Desde o início dos tempos o ser humano se vê às voltas com situações de 

dor, sofrimento e morte, seja de forma isolada ou concomitante, buscando, assim, a todo 

momento alcançar meios para minimizar as consequências negativas de tais processos. 

É o que se verifica cada vez mais na chamada “sociedade anestésica” em 

que, por exemplo, o fugir da dor representa o caminho racional preferível a todos os 

outros. Neste passo, na medida em que a dor e a morte são acolhidas pelas instituições 

médicas, verifica-se que a capacidade de enfrentar a dor, de inserí-la no ser e de vivê-la 

é retirada do ser humano.42   

Principalmente no campo da filosofia tais situações têm sido objeto de 

estudos, sobretudo no que tange ao processo de morte, vez que frequentemente o 

homem vive sem pensar na morte, até o momento em que se depara com alguma dor 

física ou psíquica. 

Modernamente, na comunidade científica, há a aceitação da distinção entre 

dor e sofrimento. Geralmente, a dor está relacionada à dimensão físico-orgânica-

corporal, e o sofrimento, à pessoa como um todo, sendo certo que enquanto a dor exige 

analgésicos para seu alívio, o sofrimento clama por um significado e um sentido43. 

Mas como se define “dor”?  

Dor, segundo o dicionário, tem significado ligado ao sofrimento: 

                                                            
42 PESSINI, Leo. Eutanásia: por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 67/68.  
43 PESSINI, Léo. Bioética e Cuidados Paliativos – alguns desafios do cotidiano aos grandes dilemas”. In: Dor e 
cuidados paliativos: enfermagem, medicina e psicologia. Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta (org.). Barueri, SP: 
Manole, 2006,  p. 58/59. 
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“sf (lat dolore) 1 Med Sensação desagradável ou penosa, causada por 
um estado anômalo do organismo ou parte dele; sofrimento físico. 2 
Sofrimento moral. 3 Dó; pena, compaixão. 4 Remorso.”44 

Ora, o fato é que a dor também pode ser considerada uma das experiências 

mais antigas vivenciadas pelo homem. 

De acordo com evidências científicas é possivel afirmar que a dor possui 

variáveis biológicas e psicológicas, embora nem sempre seja viável diagnosticá-las 

precisamente em função das características e condições peculiares da etiologia e 

manifestação das sindromes dolorosas nas pessoas45. 

Já os significados de dor para o médico e o paciente não estão no mesmo 

patamar. Os médicos não tem em seu currículo o tema dor e não são treinados sobre o 

assunto, todavia, é pela dor que se estabelece o primeiro contato entre médico e 

paciente. Já do ponto de vista do paciente, a dor é um mistério que precisa ser 

desvendado e interpretado, podendo, inclusive, ser considerado a representação de uma 

punição divina ou um ato de penitência ou expiação.  

Sob o ponto de vista psicológico, a dor, por mínima que seja, força a 

reflexão e os acontecimentos passam a ser interpretados em função dela, inclusive os 

futuros, como a proximidade da morte46. 

Acerca da imprecisão da proximidade da morte, cabe destacar a seguinte 

passagem da obra de Paulo Lúcio Nogueira:  

Se a natureza não dotou o homem de um instinto que o advertisse 
sobre a data e a hora exatas de sua morte – diz Bergson em ‘As duas 
fontes’ -, é que daí resultaria um sentimento totalmente deprimente, 
capaz de aniquilar qualquer vontade de ação e qualquer desejo 
elementar de viver. A natureza não nos deu um instante que nos 
permitisse adivinhar o momento preciso da morte. Daí resulta que a 

                                                            
44 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=dor> Acesso em: 18 de jul. 2011.  
45 ANGELOTTI, Gildo; JR. SARDÁ, Jamir João. “Avaliação psicológica da dor”. In: Dor e saúde mental. João 
Augusto Bertuol Figueiró, Gildo Angelotti, Cibele Andruciolli de Mattos Pimenta. São Paulo: Editora Atheneu, 2006, 
p. 52. 
46 NETO, Francisco Lotufo; SANTANA, Carmen Lucia Albuquerque; WANG, Yuan-Pang. “Dor e Cultura”. In: Dor 
e saúde mental. João Augusto Bertuol Figueiró, Gildo Angelotti, Cibele Andruciolli de Mattos Pimenta. São Paulo: 
Editora Atheneu, 2006, p. 73. 
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idéia da morte não é, para o homem, uma idéia precisa, mas um 
sentimento de ‘angústia’.47       

A idéia da morte, todavia, ainda que nos tempos mais remotos, nem sempre 

remetia o homem a sentimentos de tristeza ou angústia, tão presentes nas sociedades 

ocidentais. 

Na antiga civilização egípcia, por exemplo, a morte sempre esteve em 

primeiro plano e era interpretada como uma continuidade entre os mundos terrenos e 

celestes. Em função disso, os egípcios em todas as classes sociais cultuavam a morte até 

de forma exagerada, organizando, muitas vezes instintivamente, os preparativos para o 

alcance da eternidade.48     

O historiador Paul Johnson, traz rica contribuição para a compreensão desta 

forma de pensar a morte por parte antiga sociedade egípcia: 

Escrevendo a seu filho, o rei Amenemés I não se vangloriou de seu 
palácio, mas de sua tumba, construída com materiais mais suntuosos: 
Erigi para mim uma casa adornada com ouro, teto de lápis-lazúli, 
chãos de [palavra faltando], portas de cobre e ferrolhos de bronze, 
construída para a eternidade e preparada para durar para sempre.49 

Importante mencionar, ademais, que todos os preparativos que na sociedade 

egípcia cercavam o evento morte representaram inclusive grande alavanca para a 

economia, arquitetura e medicina da época. 

De outro turno, o temor pela morte também foi tratado pelo sábio Ibin Sena, 

ou Avicena como é conhecido no Ocidente. Foi ele um dos mais célebres filósofos e 

médico tanto do  Oriente como do Oriente, tendo nascido por volta do ano 980 na antiga 

Pérsia, atual Irã. 

Em uma de suas obras entitulada “A Cura” (“Al-Shifá”), Avicena afirma 

que o medo da morte é um dos mais vigorosos e severos sentimentos nas pessoas, mas 

                                                            
47 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em defesa da vida:aborto, eutanásia, pena de morte, suicídio, violência, linchamento. 
São Paulo: Saraiva, 1995, p. 39/40. 
48 JOHNSON, Paul. História Ilustrada do Egito Antigo. Tradução de Alberto Pucheu. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, 
p. 219/221.    
49 Idem, Ibidem, p. 220. 
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só tem medo aquele que ignora o destino da alma ou lamenta deixar sua riqueza no 

mundo terreno50. 

Ainda na citada obra, Avicena desvincula a dor da morte ao explicar que a 

morte é a separação da alma do corpo e nesta situação não há dor porque o corpo sente 

dor por intermédio da alma.51 

Bem antes de Avicena, ainda, Sócrates já se referia ao evento morte como a 

redução ao nada, o fim da consciência, ou então uma transmigração da alma deste para 

outro lugar, enquanto que para Platão a morte representava o desprendimento da alma, 

que reencarnaria em outro corpo.  

Com efeito, Platão tece considerações interessantes em República, Livro III, 

julgando ser necessário eliminar tudo aquilo que causa terror à morte52. Neste aspecto, a 

visão platônica abarcava: o cuidado com o corpo, a importância da ginástica, da 

alimentação e por fim a medicina, sendo esta última não necessária aos inválidos que 

deveriam ser simplesmente abandonados53.     

Nota-se, então, que o ser humano logo que iniciou a fase de racionalização 

acerca da sua existência, fase esta seguida da percepção embrionária de sua finitude e da 

irreversibilidade da morte – com a noção de transcurso de tempo relacionado ao 

declínio natural da energia vital – não mais cessaram as buscas pelas explicações para o 

fenômeno morte e para a efemeridade da existência. 

É certo, por outro lado, que tal inquietação do espírito humano, originada 

pela consciência da finitude do corpo, implica o fortalecimento do homem na luta pela 

vida. 

Marcello Ovidio Lopes Guimarães, na abordagem da conscientização 

humana do evento morte, afirma que há uma consolidação da noção de finitude através 

dos enfrentamentos das mais variadas formas: 

                                                            
50 ISKANDAR, Jamil Ibrahim. “A cura do medo da morte em Avicena”. In: Filósofos e Terapeutas: em torno da 
questão da cura. Daniel Omar Perez (org). São Paulo: Escuta, 2007, p. 55/56.  
51 Idem, Ibidem, p. 57. 
52 TANNERY, Paul Tannery. “A vida, a obra e doutrina de Platão”. In: Coleção a obra-prima de cada autor. Fedro. 
Platão. São Paulo: Martim Claret, 2005, p. 22. 
53 O que demonstrava ser compreensível e natural, já naquela época, a adoção de práticas eutanásicas.  
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Essa conscientização, pela experiência da finitude do semelhante, é 
trazida pelo enfrentamento da morte em todos os sentidos, seja ela a 
morte natural, seja a ocorrida por causa externa, advinda de violência 
ou acidente. 

A morte por acidente, no sentido posto, é tida como a acidental 
propriamente dita, advinda de caso fortuito ou de conduta imprudente, 
negligente ou imperita da própria vítima. A violência é a advinda de 
homicídio, doloso ou culposo, esta última figura também, por vezes, 
chamada acidental, porém não confundível com a morte acidental 
propriamente dita, ou ainda com a proveniente de suicídio. 

A morte causada por suicídio também é considerada advinda, por 
evidência, de causa externa, ou seja, não é definível como natural 
posto não emanar do corpo do indivíduo, de dentro para fora, como 
seria no caso de morte causada por enfermidade [...] Ao lado das 
noções de morte natural e de morte por causa externa (violência ou 
acidente), deve ser anotada a idéia da morte que, por um lado, não 
pode ser tida como natural, e de outro, não deve ser considerada, pura 
e simplesmente, como aquela causada por agente externo, ou seja, não 
pode ser reputada como provocada por violência propriamente dita ou 
acidente, a despeito de, faticamente, no seu sentido ordinário, advir, 
com efeito, de uma ação ou inação ‘externa’ (ou seja, de terceiro). É o 
caso da eutanásia e suas variações.54 

 

1.2.1.1 – A morte sob o enfoque jurídico 

Entretanto, como pode ser específica e cientificamente conceituada a morte? 

Como a morte pode ser definida do ponto de vista jurídico, inclusive para compreensão 

da problemática da ortotanásia? 

De início, há que se estabelecer um panorama acerca do próprio conceito de 

vida humana e a partir daí aferir o início e o término da proteção jurídica do bem da 

vida. 

Neste sentido, pode-se afirmar que sob a ótica jurídica, baseada em 

conhecimentos trazidos pelas ciências médica e biológicas, o início da vida se dá a 

                                                            
54 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, p. 24. 
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partir da concepção. É o posicionamento sustentado por Carolina Alves de Souza Lima, 

Antonio Carlos Lopes e Luciano de Freitas Santoro: 

A partir da fecundação, há um novo ser, com individualidade própria e 
com carga genética definida. [...] No âmbito jurídico, a proteção à vida 
humana dá-se a partir da concepção, em decorrência de o Estado 
brasileiro ser signatário da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, que tutela a vida desde aquele momento.55        

A proteção jurídica da vida humana abrange, pois, todo o ciclo da vida humana 

desde a concepção até a morte natural, que representa a forma esperada de interrupção do 

processo vital.56  

A morte, portanto, como fato jurídico relevante deve ser constatada da 

maneira mais precisa possível, sendo de suma importância a busca por sua definição  

prévia. 

Com efeito, muitos estudos e classificações foram traçados para a 

conceituação do evento morte, em que pese ser necessário frisar não ser a morte um 

fenômeno instantâneo, mas sim verdadeiro processo lento e progressivo.57  

Neste passo, muito se discute acerca das expressões “morte clínica” e a 

“morte biológica”, chegando-se à conclusão de que a morte clínica antecede a morte 

biológica, superando-a na relevância socialmente atribuída para o fim de caracterizar a 

extinção da vida.58 

A diferença entre morte clinica e morte biológica foi bem delineada por 

Maria Elisa Villas-Bôas: 

É possível falar, então, em uma ‘morte clínica’, diversa da ‘morte 
biológica’. A morte biológica se verifica nas células, tecidos e órgãos, 
individualmente, culminando na morte do organismo inteiro, em todos 
os seus componentes. A morte clínica, por seu turno, seria o critério 
macrobiológico adotado pela Medicina – e, por consequente, pelo 

                                                            
55 LOPES, A.C.; LIMA, C.A.S.; SANTORO, L.F., Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e jurídicos. 
São Paulo: Editora Atheneu, 2012, p. 41/42.  
56 Idem, Ibidem, p. 43.  
57 Idem, Ibidem, p. 47. 
58 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 19. 
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Direito – para definir quando se dá a morte do indivíduo humano, 
relacionando-se, segundo Vanrell, mais com o conceito habitual de 
fim da persona do que com a deterioração celular total, que ocorre 
bem mais tardiamente, com a autólise post mortem, pela qual células  
que persistam vivas após a morte clínica sofrem um processo de morte 
individualizada, por autodigestão enzimática.59  

A morte clínica, então, relevante para a Medicina e o Direito, já chegou a 

ser caracterizada na Antiguidade com a parada da atividade cardíaca, enquanto que na 

Idade Média, era adotado o critério respiratório, com o ‘último suspiro’. 

Todavia, modernamente, no século XX, com a evolução das manobras de 

reanimação cardiopulmonar, o surgimento das Unidades de Terapia Intensiva, da 

ventilação artificial, dos transplantes de órgãos e dos métodos diagnósticos que 

possibilitam melhor reconhecimento das condições do sistema nervoso central, fez-se 

necessário um novo referencial para que se considerasse um paciente como 

efetivamente morto. 

Daí surgiu a noção de morte encefálica como novo critério possível para a 

morte clínica. A morte encefálica, pois, é o critério que passou a ser adotado pela 

Tanatologia Médico-Legal na identificação do momento em que seria possível a 

utilização de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins terapêuticos e 

humanitários. Tal conceito substituiu, como já dito, o conceito de morte circulatória, 

constatada com a parada irreversível das atividades do coração.60 

Do ponto de vista jurídico, o conceito até então mais comum de morte, qual 

seja a cessação total e permanente das funções vitais, foi deixado para trás com o 

advento da  Lei n.9.434, de 4 de fevereiro de 1997  (“Dispõe sobre a remoção de órgãos, 

tecidos e partes do corpo humano pata fins de transplante e tratamento e dá outras 

providências”), que positivou o conceito de morte encefálica no Brasil, nos seguintes 

termos: 

“Art. 3º, Lei n. 9.434/97 - 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 

                                                            
59 Idem, Ibidem, p. 18. 
60 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. 5ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998, p.  281. 
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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”. 

Ocorre que muito se tem debatido acerca do grau de precisão deste conceito 

para a efetiva constatação da morte, já que a não se trata simplesmente de um momento, 

um instante, mas verdadeiro processo, conforme já destacado.61 

Neste sentido, vale destacar o pensamento de Genival Veloso de França 

acerca do aprimoramento e padronização do conceito de morte que se faz necessário em 

nosso país: 

Mesmo admitindo certas dificuldades para estabelecer normas de 
definição simples, inequívocas e objetivas para a prova de morte, 
propomos, para qualquer finalidade, um único padrão, baseado nos 
seguintes critérios: 

1.Ausência total de resposta cerebral, como perda absoluta de 
consciência. Nos casos de coma irreversível, presença de um 
eletroencefalogramo plano (tendo cada registro a duração mínima de 
30 minutos), separados por um intervalo nunca inferior a 24 horas. 
Esse dado não deve prevalecer para crianças, ou em situações de 
hipotermia induzida artificialmente, de administração de drogas 
depressivas do sistema nervoso central, de encefalites e de distúrbios 
metabólicos ou endócrinos. 

2. Abolição dos reflexos cefálicos, como hipotonia muscular e pupilas 
fixas e indiferentes ao estímulo luminoso. 

3.Ausência da respiração espontânea por 5 minutos, após 
hiperventilação com oxigênio 100%, seguida da introdução de um 
cateter na traquéia, com fluxo de 6 litros de oxigênio por minuto. 

                                                            
61 O Comitê de ressuscitação e transplante de órgãos, da Sociedade Alemã de Cirurgia, em 1968 estabeleceu que 
existem três condições para precisar a morte: “I.O cérebro está morto quando : a) observam-se os sinais clássicos de 
morte ou b) depressão circulatória tenha provocado uma parada respiratória ou cardíaca que não responde ao 
tratamento no final da doença incurável e progressiva ou no curso de uma perda gradual das funçãos vitais; II. A 
morte cerebral pode produzir-se antes de que cessem os batimentos cardíacos (traumatismos cerebrais); considerar-
se-á que o cérebro está morto depois de 12h de inconsciência com a falta de respiração espontânea, midríase bilateral 
e EEG isoelétrico, ou quando o angiograma revela cessação da circulação intracraniana durante 30 minutos; III. Pode 
ocorrer que o coração pare e o sistema nervoso central esteja intacto ou com possibilidades de se recuperar. Convém, 
então, iniciar a ressuscitação: se os batimentos cardíacos não reaparecerem, pode-se dar como morto o paciente, 
porém, se reaparecerem, inclusive sem se restabelecer a consciência ou respiração espontânea, deve-se seguir 
aplicando-se as normas usuais de assistência intensiva até que fique demonstrada a morte encefálica.” (FRANÇA, 
Genival Veloso de. Medicina Legal, ob. cit., p. 282).   
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4.Causa do coma conhecida. 

5.Estruturas viais do encéfalo lesadas irreversivelmente. 

Um diagnóstico de morte, de acordo com tais critérios clínicos e 
instrumentais, justifica a suspensão dos meios extraordinários de 
suporte, assim como a intervenção para obter órgãos para 
transplante.62  

 

Importante frisar que a citada Lei n. 9.434/97 utilizou subsídios técnicos 

trazidos pela Resolução n. 1.480/97 do Conselho Federal de Medicina, que decorreu dos 

trabalhos da “Comissão Técnica de Morte Encefálica” organizada pelo Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) no ano de 1996. Naquela 

oportunidade, a referida Comissão estabeleceu como critérios para o diagnóstico de 

morte encefálica a realização de anamnese, exame neurológico e ainda a realização do 

eletroencefalograma (EEG), a fim de que haja maior segurança na constatação da morte 

encefálica63.   

Por fim, é importante frisar a distinção entre morte encefálica e morte 

cerebral, que antigamente eram tratadas como sinônimos. 

A morte cerebral ou descerebração seria a cessação irreversível da atividade 

da porção superior do sistema nervoso central, cuja cobertura externa chamada córtex 

concentra as funções nobres e definidoras da espécie humana. Atualmente, porém, a 

expressão morte cerebral foi substitída pela expressão morte cortical, vez que se verifica 

quando há a destruição completa do cortex. 

Já morte encefálica, critério embasador da morte clínica autorizadora da 

doação e transplantes de órgãos, como já dito, define-se como a paralisação completa 

não só do córtex, mas de todo tronco encefálico e cerebelo, que sediam os controles 

vegetativos e primários para a subsistência do organismo64. 

                                                            
62 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal, ob. cit., p. 283. 
63 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 24. 
64 Idem, Ibidem, p. 23. 
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Destarte, diante destas considerações, verifica-se que a dor, o sofrimento e a 

morte são elementos inerentes à própria existência humana, mais particularmente ao seu 

fim. 

A ortotanásia, neste aspecto, apresenta-se como suposta alternativa àqueles 

enfermos que na iminência da morte não mais desejam a dor e o sofrimento, buscando a 

dignidade no direito de morrer.      

 

1.2.2 - Conceito de eutanásia 

A eutanásia é também chamada de homicídio piedoso, homicídio 

compassivo, homicídio médico, homicídio misericordioso ou caritivo, homicídio 

consensual ou ajuda para morrer, benemortásia ou sanicídio65. 

A expressão “eutanásia” foi cunhada no final do século XVII pelo filósofo 

inglês Fancis Bacon66, valendo-se dos radicais gregos eu que significa “bom”, “belo”, 

“verdadeiro”, “tranquilo”, e thanatos que significa “morte”, designando, assim, a ação 

do médico que fornece ao doente em estado terminal uma doce e pacífica morte67.  

Todavia, o conceito de eutanásia não deve se restringir apenas à etimologia 

da palavra, já que a eutanásia em si é a abreviação do sofrimento de uma pessoa, 

geralmente enferma, e poderia ser imposta tanto por meios suaves, como violentos. 

Para Paulo Lúcio Nogueira, “o que se deve entender, portanto, por eutanásia 

é a atenuação dos sofrimentos do moribundo ou sua abreviação através de 

medicamentos que representem um alívio.”68 

                                                            
65 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, p. 91. 
66 Francis Bacon, Barão de Verulamio e Chanceler inglês, em suas obras ‘Da dignidade e do progresso das ciencias’ e 
‘Novo órgão’ expôs suas idéias e classificou os avanços e conhecimentos do saber humano, destacando capítulo ao 
tratamento das enfermidades incuráveis que denominou de eutanásia. (RODRIGUES, Paulo Daher. Eutanásia. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p. 47/48).   
67 VILLAS-BÔAS, Maria Ellisa. Da Eutanásia ao prolongamento artificial – Aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final da vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 7.  
68 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em defesa da vida: aborto, eutanásia, pena de morte, suicídio, violência, linchamento. 
São Paulo: Saraiva, 1995, p. 42. 
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Nelson Hungria, por sua vez, preleciona que o “homicídio eutanásico deve 

ser entendido como aquele que é praticado para abreviar piedosamente o irremediável 

sofrimento da vítima, e a pedido ou com o assentimento desta69”. 

Na visão de E. Magalhães Noronha, eutanásia ou homicídio piedoso seria: 

“a morte dada a pedido ou com o consentimento da vítima, que padece de enfermidade 

incurável ou muito penosa, tendo o fim de lhe abreviar a agonia dolorosa ou 

prolongada70.”   

Já Claus Roxin, introduzindo a questão da dignidade da pessoa humana, 

define eutanásia como “a ajuda que é prestada a uma pessoa gravemente doente, a seu 

pedido ou pelo menos em consideração à sua vontade presumida, no intuito de lhe 

possibilitar uma morte compatível com a sua concepção da dignidade humana”71. 

Quanto a sua classificação, a eutanásia terapêutica pode ser dividida, de 

forma simplificada72, em duas espécies: a eutanásia ativa ou própria em sentido estrito e 

a eutanásia passiva. 

Para a caracterização da eutanásia própria em sentido estrito (ativa) são 

necessários os seguintes requisitos elencados por Marcello Ovidio Lopes Guimarães:  

[...] que a morte seja provocada, entendendo-se que seja essa 
provocação havida por ação positiva de terceiro; que a provocação da 
morte se dê por piedade ou compaixão; que o sujeito passivo da 
eutanásia esteja acometido de doença incurável (irreversibilidade do 
mal com a consequente ausência de esperança de cura); que o mal 

                                                            
69 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, volume V, arts. 121 a 136.  6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
1981, p. 127. 
70 NORONHA, E.Magalhães. Direito Penal – Volume 2: Dos Crimes Contra a Pessoa. Dos Crimes Contra o 
Patrimônio. 28ª edição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 22. 
71 ROXIN, Claus. “A apreciação jurídico penal da Eutanásia”. Tradução de Luis Greco. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 8, n. 32, out.-dez. de 2000, p. 10. 
72 Isto porque a eutanásia pode ser classificada de várias outras formas, como bem ressaltado por Marcello Olvidio 
Lopes Guimarães, que indica haver dentre outras a chamada “eutanásia imprópria”, referindo-se à todas as outras 
situações em que não haja presença dos requisitos prara configuração da eutanásia propriamente dita, como são 
exemplos: a “eutanásia eugênica” (aplicação social da eutanásia terapêutica, em que se provoca a morte doce e sem 
sofrimento por meio de anestésicos àquelas pessoas nascidas com deformidade ou enfermidade incurável, 
caracterizando eventual degenerescência racial), a “eutanásia economicista ou econômica” (em que há antecipação da 
morte daqueles que representam fardo social, isto é, que são a carga inútil para a sociedade como os indivíduos em 
estado vegetativo, os portadores de doença mental ou os inválidos para o trabalho) e a “eutanásia social ou 
mistanásia” ( que remete à idéia de morte miserável, do indivíduo que não conta com o serviço médico minimamente 
adequado ou que simplesmente não recebe atendimento médico, em razão da sua não inserção no sistema de 
acolhimento do Estado). (GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: 
J.H. Mizuno, 2011, p. 111/117).  
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incurável tenha dirigido o doente a um estado terminal ; que este 
estado terminal da doença incurável faça com que o indivíduo padeça 
de profundo sofrimento (nele compreendendo-se a dor intolerável e o 
estado agônico em geral); e que a ação provoque encurtamento do 
período natural de vida.73 

Outrossim, na visão do referido autor, poder-se-ia tratar como requisito 

extrínseco da figura eutanásica, o consentimento do interessado74, em que pese não ser 

consenso na doutrina, já que a ausência de consentimento e a presença dos demais 

requisitos não desnaturam de pronto o homicídio piedoso. 

Já a chamada “eutanásia passiva” ou “eutanásia por omissão” é aquela que 

para muitos seria verdadeiro sinônimo de ortotanásia. 

Eutanásia passiva seria o “deixar morrer naturalmente, sem o uso de 

aparelhos que prolonguem a vida artificialmente e proporcionem vida puramente 

vegetativa75”. 

Consiste, portanto, na “abstenção deliberada da prestação de tratamentos 

médicos ordinários ou proporcionados – úteis – que poderiam prolongar a vida do 

paciente e cuja ausência antecipa sua morte”.76 

Maria Elisa Villas-Bôas, por sua vez, define eutanásia passiva como a 

suspensão ou omissão arbitrárias das condutas que ainda eram indicadas, proporcionais 

e poderiam beneficiar o paciente77. 

Destarte, como se observa, o traço marcante da eutanásia passiva é o ato 

omissivo que gera a morte do paciente.78  

                                                            
73 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais, ob. cit., p. 94. 
74 Idem, Ibidem, p. 95. 
75 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em defesa da vida:aborto, eutanásia, pena de morte, suicídio, violência, linchamento. 
São Paulo: Saraiva, 1995, p. 45. 
76 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001,  p.  24. 
77 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 80. 
78 ROBATTO, Waldo. Eutanásia: Sim ou Não – Aspectos Bioéticos. Curitiba: Instituto Memória, 2008, p. 37.  
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Como se verá a seguir, em função da proximidade conceitual, há séria 

divergência na doutrina em se adotar eutanásia passiva e ortotanásia como condutas 

sinônimas. 

 

1.2.3 - Conceito de Distanásia 

Ainda sob este prisma, é importante tecer comentários a respeito do que se 

entende por “distanásia”, método que se contrapõe frontalmente à eutanásia. 

Distanásia, portanto, pode ser entendida como o prolongamento artificial da 

vida que, naturalmente, já atingira seu declínio e que, sem as manobras médicas, estaria 

finda79. 

A expressão distanásia é composta pelo prefixo “dys” (ato defeituoso) e 

“thanatos” (morte), sendo também como conhecida como “futilidade médica” (medical 

futility) ou “obstinação terapêutica” (l’acharnement thérapeutique). 

Isto porque representa a manutenção de tratamentos invasivos aos pacientes 

irrecuperáveis do ponto de vista da clínica médica, gerando uma morte mais lenta, 

dolorosa e com aumento de sofrimento. 

Aqui cabe destacar que há meios ordinários e extraordinários para o 

prolongamento artificial das funções vitais de um paciente em estado terminal. 

Por meios ordinários podem ser caracterizados aqueles disponíveis para um 

grande número de casos, econômicos, clinicamente aceitos, comumente utilizados, mas 

de aplicação temporária. São meios de utilização obrigatória. 

Já meios extraordinários, dizem respeito aqueles restritos a apenas alguns 

casos, de alto custo e quase sempre em estado de experimentação, mas caracterizando-

se sobretudo pelo caráter agressivo e aplicação permanente. São meios de utilização 

facultativa. 

                                                            
79 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, 
p. 134. 
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A distanásia, portanto, encontra-se na esteira da utilização de meios 

extraordinários e desproporcionais para o prolongamento, a todo custo, da vida do 

paciente gravemente enfermo. Por tal razão, Maria Elisa Villas-Bôas entende que a 

distanásia pode ser entendida como “encarniçamento terapêutico”80. 

Frise-se que a distanásia não se confunde com a chamada eutanásia solutiva, 

já que nesta inexiste limitação, muito menos prolongamento da vida humana. Na 

eutanásia solutiva a finalidade é procurar tornar a vida mais tolerável ao paciente, 

enquanto que na distanásia o objetivo é prolongar a vida vegetativa de um indivíduo, 

através de meios extremos de reanimação disponíveis na medicina moderna.81 

 

1.2.4 - Conceito de ortotanásia 

Já estabelecidos o panorama histórico e os conceitos iniciais, torna-se 

possível agora traçar considerações específicas sobre a ortotanásia. 

A expressão “ortotanásia” deriva do grego, sendo a junção dos radicais 

“orthos” (correto, normal, reto) e “thanatos” (morte), fazendo surgir a idéia de morte a 

seu tempo. 

Tal terminologia foi utilizada pela primeira vez pelo professor Roskam, da 

Universidade de Liège (França), no ano de 1950. Naquele ano, Roskan valeu-se da 

expressão ortotanásia ao abordar a indagação se haveria, diante da impossibilidade de se 

apressar a chegada da morte, um dever de prestar aos enfermos - cuja existência é uma 

sobrevivência dolorosa ou puramente vegetativa – cuidados médicos que prolongassem 

a existência odiada até mesmo pelos próprios pacientes82.   

Em princípio, poder-se-ia conceituar a ortotanásia como prática médica 

destinada aos pacientes terminais em que já há a constatação de um natural processo de 

morte iminente, que não será interrompido para a adoção de medidas terapêuticas fúteis 

e/ou dolorosas. 

                                                            
80 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa.  Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 74. 
81 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 26. 
82 Idem, Ibidem, p. 27. 
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Todavia, há que se atentar, logo de ínicio, para o fato de que há séria 

divergência conceitual na doutrina quanto a uma conceituação autonôma e própria da 

ortotanásia, uma vez que muitos estudiosos a entendem como verdadeiro sinônimo da já 

abordada eutanásia passiva ou por omissão. Isto porque em ambas há omissão médica 

no tratamento do paciente e o resultado morte do doente terminal.  

É imprescindível destacar que o foco central da divergência reside na 

problemática da omissão médica diante da insuportabilidade da dor ou não de um 

paciente, bem como na caracterização ou não do estado terminal do enfermo.  

Da mesma forma, exige-se que a análise dos fatores acima mencionados 

deva ser feita com base na viabilidade e eficácia terapêutica dos recursos médicos 

disponíveis para o tratamento do paciente. 

Neste sentido, então, seria possível diferenciar cientificamente a ortotanásia 

da eutanásia passiva da seguinte forma: a) havendo a constatação do estado terminal de 

um doente - com dor insuportável - e que seriam inócuos e dolorosos os tratamentos 

médicos possíveis, a omissão médica, neste caso, acarretando a morte natural 

caracterizaria a ortotanásia; b) no caso de se verificar a viabilidade de manobras 

médicas terapêuticas, que não gerassem alongamento artificial da vida, mas ao mesmo 

tempo prolongassem sofrimento do doente terminal - ainda com certo tempo de vida até 

seu fim natural - havendo omissão médica e morte, restaria configurada a eutanásia 

passiva.83 

Marcello Olvidio Lopes Guimarães, sob este aspecto, classifica eutanásia 

passiva e ortotanásia como situações distintas. Para o citado autor, eutanásia passiva 

seria  

[...] a deliberada suspensão ou omissão de medidas indicadas no caso 
concreto, antecipando-se a morte” e a ortotanásia seria “a omissão ou 
suspensão de medidas cuja indicação, por se mostrarem inúteis na 
situação, já se mostraram perdidas, não se abreviando o período 
vital.84 

                                                            
83 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, 
p. 132. 
84 Idem, Ibidem, p. 130. 
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Na mesma esteira deste pensamento mais atual, Gisele Mendes de Carvalho 

entende que a ortotanásia deve ser conceituada autônomamente em consonância com o 

sentido etimológico da expressão (morte natural, correta), isto é, deve ser entendida 

como o direito de morrer dignamente, ou a exigência ética de auxiliar a quem procura 

exercitar esse direito. Senão vejamos: 

É a ‘morte correta’, mediante a abstenção, supressão ou limitação de 
todo tratamento fútil, extraordinário ou desproporcional, ante a 
iminência da morte do paciente, morte esta a que não se busca (pois o 
que se pretende aqui é humanizar o processo de morrer, sem prolongá-
lo abusivamente), nem se provoca (já que resultará da própria 
enfermidade da qual o sujeito padece).85 

Ainda de acordo com citada autora, o grande questionamento que propicia a 

distinção entre ortotanásia e eutanásia passiva reside na legitimidade de se continuar ou 

não o tratamento que mantém artificialmente ativas as funções vitais do paciente. É que 

na eutanásia por omissão a questão gira em torno da licitude do abandono das técnicas 

médicas cuja abstenção acelera a morte, já na ortotanásia discute-se a obrigação de 

atuar, dando continuidade a um tratamento que gera inúmeros inconvenientes e maiores 

prejuízos que o próprio prolongamento de uma vida precária.86 

Neste passo, Maria Elisa Villas-Bôas pontua que: 

 A ortotanásia se efetiva mediante as condutas restritivas, em que se 
limita o uso de certos recursos, por serem medicamente inadequados e 
não indicados in casu. Mais do que uma atitude, a ortotanásia é um 
ideal a ser buscado pela Medicina e pelo Direito, dentro da 
inegabilidade da condição humana de mortalidade.87 

Luciano de Freitas Santoro, por sua vez, entendendo ser inadmissível a 

confusão entre ortotanásia e eutanásia passiva, pontua que embora ambos os 

comportamentos sejam motivados por compaixão, a divergência se dá no início do 

processo de morte: 

                                                            
85 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 28. 
86 Idem, Ibidem, p. 29. 
87 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 74. 
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De fato ambos os comportamentos convergem no sentido de agirem 
por compaixão ao próximo, propiciando uma morte sem dor ou 
sofrimento através da omissão na prestação ou na continuidade do 
serviço. 

Entretanto, divergem no ponto fulcral: no início do processo mortal. 
Enquanto na ortotanásia a causa do evento morte já se iniciou, na 
eutanásia passiva esta omissão é que será a causa do resultado.88    

 

Em sentido oposto, todavia, representando o pensamento de outra grande 

parte da doutrina, Paulo Daher Rodrigues ensina que ortotanásia e eutanásia passiva são 

sinônimos de uma mesma prática, que se opõem à distanásia: “Ortotanásia é a eutanásia 

passiva, isto é, é a morte natural decorrente da interrupção de tratamento terapêutico, 

cuja permanência seria inútil, em se tratando de quadro clínico irreversível”89.  

Frise-se, ademais, que para o mencionado autor não há relevância para a 

ortotanásia as distinções conceituais feitas entre recursos ordinários e extraordinários de 

tratamento médico, devendo, em verdade, atentar-se à abstenção de tais recursos.  Senão 

vejamos: 

Torna-se difícil estabelecer uma distinção absoluta entre recursos 
ordinários e extraordinários, porque, tendo em vista o progresso da 
medicina, os extraordinários sempre tendem a se transformar em 
ordinários. 

Entendemos não haver relevância no tocante às distinções conceituais 
entre tais recursos. A abstenção de meios, quer sejam ordinários, quer 
sejam extraordinários, cuja função seria o prolongamento dos 
momentos agônicos, sem quaisquer probabilidades de cura, daria lugar 
a ortotanásia como única solução.90 

 

Apenas por curiosidade, interessante ressaltar que em meados do século 

XX, o papa Pio XII já abordava a distinção supramencionada entre “meios ordinários” e 

“meios extraordinários” em relação ao direito e ao dever de empregar os cuidados 

                                                            
88 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: o direito do paciente terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 138. 
89 RODRIGUES, Paulo Daher. Eutanásia. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 79. 
90 Idem, Ibidem, p. 78. 
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necessários para conservar a vida e a saúde, demonstrando sua preocupação em 

humanizar a situação do paciente terminal.91 

A bioética, por sua vez, enquanto “exame moral interdisciplinar e ético das 

dimensões da conduta humana nas áreas das ciências da vida e da saúde”92, vem 

estabelecendo que a ortotanásia seria a arte de bem morrer e, portanto, via éticamente  

aconselhável para os pacientes considerados em estado terminal. 

Neste sentido, Leo Pessini afirma: “Nossa tese final será que a ortotanásia, 

que procura respeitar o bem-estar global da pessoa, abre pistas para as pessoas de boa 

vontade garantir para todos dignidade em seu viver e em seu morrer.”93 

E vai além: “A ortonásia permite ao doente que já entrou na fase final e 

àqueles que o cercam enfrentar a morte com certa tranquilidade, porque, nessa 

perspectiva, a morte não é uma doença a curar, mas sim algo que faz parte da vida.”94 

Ademais, importante destacar que o conceito de ortotanásia deveria também 

levar em conta aquilo que hoje se compreende por “cuidados paliativos”95, essenciais 

para a amenização do sofrimento e dor do paciente, conferindo maior dignidade e 

respeito ao enfermo, o que mais adiante será abordado.  

Este é exatamente o entendimento de Luciano de Freitas Santoro, segundo o qual: 

[...] a ortotanásia pode ser considerada como a conduta correta frente à 
morte, a qual será realizada a seu tempo e modo, já que não a 
antecipará ou a retardará, mas sim, aceitará que, tendo iniciado o 
processo mortal, deve-se continuar a respeitar a dignidade do ser 
humano, não submetendo o paciente a uma verdadeira tortura 
terapêutica. 

Este mesmo respeito à dignidade impõe ao médico o dever de 
ministrar os cuidados paliativos, propiciando ao paciente que venha a 

                                                            
91 PESSINI, Leo. Eutanásia – por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 223. 
92 PESSINI, Leo. Bioética: das origens à prospecção de alguns desafios contemporâneos. In: Bioética e longevidade 
humana. Leocir Pessini, Christian de Paul de Barchifontaine (org.). São Paulo: Centro Universitário São Camilo: 
Edições Loyola, 2006, p. 29. 
93 PESSINI, Leo. Eutanásia – por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 224. 
94 Idem, Ibidem, p. 225. 
95 Cuidado ativo numa abordagem holística da pessoa com doença grave, evolutiva ou terminal, que tem por objetivo 
aliviar a dor física bem como os outros sintomas e cuidar do desconforto psicológico e espiritual (PESSINI, Leo. 
Eutanásia – por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 94). 
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falecer de forma tranquila, com o máximo de bem-estar global sem, 
no entanto, inteferir no processo mortal.96 

Ainda sob este enfoque, vale também destacar o entendimento de Arnaldo 

Pineschi de Azeredo Coutinho, segundo o qual a ortotanásia representa a aplicação do 

princípio bioético da beneficência (causar o bem) pois, claramente, afasta o paciente da 

futilidade terapêutica (distanásia). O autor referiu-se à ortotanásia da seguinte forma: 

Esta pode ser vista como uma aplicação do princípio bioético de não-
maleficência (não causar danos ou prejuízos), principalmente quando o 
paciente já se encontra naquela situação de não mais se beneficiar com o 
tratamento, acha-se em sofrimento e sem prognóstico de bom resultado 
com as medidas tomadas. Isso vem configurar um caso de tratamento fútil, 
caracterizando a obstinação terapêutica. A futilidade terapêutica se dá 
quando todas as medidas propostas como tratamento já não proporcionam 
o resultado esperado. Esse seria o momento de perceber a incapacidade de 
se lutar contra um processo que se mostra inexorável, à luz do que se 
dispõe de mais atual no campo médico. Não é uma derrota para a morte, 
mas sim a compreensão do momento de parar.97 

 Entretanto, ainda sob o ponto de vista bioético, há também aqueles que 

consideram a ortotanásia como expressão que se presta a camuflar, por meio da 

humanização do termo, a própria eutanásia. 

É o que entende Waldo Robatto: 

Considero, entretanto, que no caso em apreço da criação da nova 
palavra ortotanásia houve – ponto de vista pessoal sujeito à críticas 
portanto – simplesmente um eufemismo, isto é, um ato de suavizar a 
expressão eutanásia ativa indireta por outra mais disfarçada, 
dissimulável. [...] ações médicas que usam opióides potentes, por 
exemplo, poupando o paciente de sofrimento inútil em fase terminal 
da doença representam eutanásia ativa indireta, Sim! Antálgicos em 
doses terapêuticas! Querendo ou não, há eutanásia! 98 

                                                            
96 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: o direito do paciente terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 133. 
97 COUTINHO, Arnaldo Pineschi de Azeredo.  “A eutanásia, a ortotanásia e seus conflitos”. In: Células-tronco e 
eutanásia: potencialidades e limites. Elvira Carvajal, Patrícia F.C. de Moraes, Olinto A. Pegoraro. Rio de Janeiro: Ed 
UERJ, 2009, p. 148. 
98 ROBATTO, Waldo. Eutanásia: Sim ou Não – Aspectos Bioéticos. Curitiba: Instituto Memória, 2008, p. 39/40. 
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Como se vê, as diferenças ou semelhanças conceituais entre ortotanásia e 

eutanásia passiva residem na extrema dificuldade de se precisar o grau de iminência da 

morte do enfermo em estado grave, bem como de se estabelecer um critério ético-

médico que garanta maior certeza na decisão da suspensão dos tratamentos médicos que 

certamente implicarão, de forma mais rápida ou não, o fim da vida. 

Importante destacar, neste ponto, que até mesmo no direito comparado não é 

uníssona a conceituação autônoma de ortotanásia, como se pode verificar, por exemplo, 

no Direito Penal Alemão que trata a situação como espécie de eutanásia. 

Com efeito, a doutrina alemã divide o tema eutanásia em duas grandes 

espécies: a eutanásia em sentido estrito e a eutanásia em sentido amplo. Não há, pois, 

menção à expressão ortotanásia. 

Segundo Claus Roxin: 

[...] tem-se a eutanásia em sentido estrito quando a ajuda é prestada 
após o início do processo da morte, em casos, portanto, em que a 
morte, com ou sem ajuda, é iminente. Em sentido amplo, pode-se falar 
em eutanásia também quando se contribui para a morte de outra 
pessoa que, apesar de poder viver mais tempo, pretende – real ou 
presumidamente – pôr fim à sua vida, já tida como insuportável por 
causa do sofrimento causado pela doença.99   

Para os alemães, portanto, não há falar-se em ortotanásia, mas sim eutanásia 

passiva, espécie de eutanásia em sentido estrito, na qual “uma pessoa de confiança – em 

regra o médico e seus ajudantes, mas também, por ex., um parente – se omite em 

prolongar a vida que se aproxima de seu fim”. 100 

Frise-se, ademais, que não há dispositivo legal no Código Penal Alemão 

(Strafgesetzbuch) que trate do tema, havendo tipificação apenas do chamado “homicídio 

a pedido da vítima” (§ 216 do StGB)101 que regula apenas em parte as questões. Isto 

porque, segundo Roxin, 

                                                            
99 ROXIN, Claus. A apreciação jurídico penal da Eutanásia. Tradução de Luis Greco. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 8, n. 32, out.-dez. de 2000, p. 10/11. 
100 Idem, Ibidem, p. 18. 
101 § 216, StGB. Homicidio a pedido (Tötung auf Verlangen). (1) Se o autor foi determinado a realizar o homicídio 
por pedido expresso e sério de quem foi morto, será imposta pena privativa de liberdade de seis meses a cinco anos. 
(2) A tentativa é punível. 
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[...] os problemas existenciais que surgem em decisões sobre a vida e 
morte dificilmente podem ser regulados através de normas abstratas; 
pois o direito vive de situações cotidianas tipificáveis, nem sempre 
conseguindo, em sua necessária conceituação generalizante, dar um 
tratamento adequado ao processo individual e irrepetível da morte.102      

Em nossa opinião, o que fica claro é que a ortotanásia efetivamente não se 

confunde com eutanásia passiva, muito embora haja um embaraço no plano conceitual- 

prático, acarretando a aproximação do significado das condutas quando não há a certeza  

sobre o estado da terminalidade do paciente. 

É que, na prática, a omissão na prestação de serviços médicos representa 

ponto decisivo para a produção do evento morte do enfermo, ainda que em estado 

terminal e sem consciência, como no coma.  

Neste sentido, para muitos, a ortotanásia, poderia ser então tomada como 

espécie das práticas eutanásicas103, o que foi destacado por Maria Celeste Cordeiro 

Leite dos Santos: 

[...] para indicar a omissão voluntária dos meios terapêuticos com o 
fim eutanásico, usam-se os termos: eutanásia por omissão, ortotanásia, 
paraeutanásia, enquanto a palavra distanásia significa o contrário, isto 
é, o resultado do emprego de todos os meios terapêuticos possíveis no 
doente agonizante;104  

Na mesma esteira, Lia Felberg, conceitua ortotanásia como sinônimo de 

eutanásia passiva, ou seja, forma de manifestação da “boa morte” produzida por meio 

de ato omissivo:  

 

 

                                                            
102 ROXIN, Claus. A apreciação jurídico penal da Eutanásia. Tradução de Luis Greco. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 8, n. 32, out.-dez. de 2000, p. 11. 
103 Em sentido contrário, Marcello Ovidio Lopes Guimarães entende que a ortotanásia deriva de uma conduta própria, 
qual seja a “conduta ortotanásica”, tendo em vista haver diferença conceitual entre a ortotanásia e a eutanásia passiva, 
assim, não poderia ser entendida como forma de prática eutanásica. (GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. 
Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, p. 69). 
104 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e responsabilidade: 
abordagem filosófica, religiosa e penal, limites éticos jurídicos da experimentação humana, responsabilidade penal 
dos médicos, eutanásia, ortotanásia e distanásia, aborto eugênico e ética médica. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 211. 
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[...] Ortotanásia também seria a manifestação da morte boa, desejável. 

Na busca da precisão conceitual, existem muitos bioeticistas, entre os 
quais GAFO (Espanha), que utilizam o termo ortotanásia para falar da 
‘morte no seu tempo certo’.105 

 

Compartilhando deste mesmo entendimento está Raquel Elias Ferreira 

Dodge, que também se refere à ortotanásia por meio das expressões “eutanásia por 

omissão” ou “ paraeutanásia”: “Ortotanásia ou paraeutanásia - conhecida por eutanásia 

por omissão - indica a omissão voluntária, pelo médico, dos meios terapêuticos, visando 

deixar o paciente que sofre doença incurável e terrível agonia encontrar a morte”106. 

Também Maria Auxiliadora Minahim ressalta a possibilidade de 

visualização da identidade de significados entre as expressões ortotanásia e eutanásia 

passiva, destacando o já mencionado entendimento de Claus Roxin.107 

Já Renato Marcão, por sua vez, caracteriza a ortotanásia como espécie, ao 

lado da eutanásia, do gênero “homicídio eutanásico”, que deve ser rechaçado em 

qualquer modalidade.108 

Vê-se, pois, que não há consenso doutrinário sobre a conceituação 

autônoma e mais precisa de ortotanásia. 

O mesmo ocorre, sob o ponto de vista legal, uma vez que também o Direito 

pátrio não logrou obter até o momento uma definição pacífica do que efetivamente se 

entende por ortotanásia, fato que tem causado desconfortável situação de insegurança 

jurídica em torno do tema, conforme será estudado a seguir.  

 

                                                            
105 FELBERG, Lia. A ortotanásia no projeto do Código Penal.  
Disponível em <http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/lia_felberg_01.pdf>. Acesso em: 03 
Jul. 2011.  
106 DODGE, R. “Eutanásia - Aspectos Jurídicos”. Revista Bioética, Brasília, v.7, n.1, nov. 2009. Disponível em: 
<http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/299/438.> Acesso em: 03 Jul. 2011. 
107 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia, 2005, p. 173. Disponível em: 
http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/1459/Maria%20Auxiliadora%20Minahim.pdf?sequence
=1> Acesso em: 03 jul. 2011. 
108 MARCÃO, Renato. Eutanásia e Ortotanásia no Anteprojeto de Codigo Penal Brasileiro.  
Disponível em: < http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1997/Eutanasia-e-ortotanasia-no-anteprojeto-de-
Codigo-Penal-brasileiro> Acesso em: 27 Jul. 2011. 
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CAPÍTULO 2 
 

“Ortotanásia e legislação pátria” 
 
 
 

Antes mesmo da chegada dos portugueses, condutas eutanásicas já eram 

praticadas nas terras brasileiras por parte das tribos indígenas que aqui habitavam. 

Com efeito, era comum e cultural nas populações indígenas daquela época 

as práticas do que hoje se conhece por eutanásia e ortotanásia, principalmente se esta 

última for compreendida como sinônimo de eutanásia passiva, em que a morte deriva do 

ato de não prestar auxílio àquele que se encontra gravemente enfermo. 

Tais práticas adotadas pelos índios encontravam-se amparadas em regras 

consuetudinárias advindas do espectro cultural de cada tribo, bem como de seu 

misticismo. 

Não havia, naquele tempo e naquela civilização, qualquer traço indicativo 

da existência, ainda que embrionária, de instituições como órgãos judiciários, nem de 

um Direito como conjunto de normas racionalmente organizadas por um Poder superior, 

para assegurar a justiça e a disciplina social. 

Todavia, pode-se afirmar que já havia alguma noção de direito entre nossos 

indígenas, em que pese não estivesse escrito. Daí porque importante ressaltar as 

palavras de José Henrique Pierangeli: “o direito, como um todo, e também o direito 

penal, era encontrável na consciência dos índios, e que, forjado nos costumes e 

tradições, era sempre religiosamente respeitado”109.   

Frise-se, aqui, que para Oswaldo Henrique Duek Marques a organização 

jurídica primitiva estava calcada nos “vínculos de sangue”. Senão vejamos: 

O homem primitivo encontrava-se muito ligado à sua comunidade, 
pois fora dela sentia-se desprotegido, à mercê dos perigos imaginários. 
Essa ligação refletia-se na organização jurídica primitiva, baseada no 

                                                            
109 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2ª edição. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 42. 
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chamado vínculo de sangue, representado pela recíproca tutela 
daqueles que possuíam descendência comum.110 

De fato, o que se encontrava era algo mais modesto, calcado em meros 

costumes e tradições oralmente conservadas de natureza mística, assim como a 

existência de simples regras de convivência, fruto das necessidades naturais de todo 

agregado humano.  

Neste sentido, vale destacar a seguinte contextualização de João Bernardino 

Gonzaga: 

São tradições, convencionalismos, tabus, que têm como pano de fundo 
concepções místicas. Tansformam-se em mores, que, sob a forma de 
usos e ideologias prescritias, impregnam a consciência geral e aos 
quais todos prestam natural e inconsciente obediência. A 
regulamentação da vida, assim, se estabelece com independência de 
diretrizes criadas pelo Poder central ou, para que existam, prescindem 
de qualquer expressa declaração da coletividade.111  

Era costumeiro, portanto, entre os nativos que aqui viviam, o abandono dos 

doentes que se demonstrassem incuráveis, conforme demonstra o testemunho do Frei 

Vicente do Salvador destacado por Bernardino Gonzaga: “Se a enfermidade é 

prolongada e incurável, não há mais quem os cure e os deixam ao desamparo112. 

Esta situação é a comprovação de que a ortotanásia – se considerarmos a 

conceituação mais antiga, isto é, forma de abreviação da vida de doentes terminais por 

meio de conduta omissiva - estava sempre muito presente no regramento costumeiro das 

sociedades indígenas no Brasil pré-colonial.  

Frise-se, ademais, que poucas não eram as vezes em que após a prática 

eutanásica, seguia-se, inclusive, o canibalismo. Senão vejamos: 

                                                            
110 DUEK MARQUES, Oswaldo Henrique. Fundamentos da pena. 2a ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, 
p. 9/10. 
111 GONZAGA, João Bernardino. O Direito Penal Indígena – À época do descobrimento do Brasil. São Paulo: Ed. 
Max Limonad (s/d), p. 56. 
112 Idem, Ibidem, p. 91. 
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Igualmente Gandavo, falando de certos índios da nação Aimoré: ‘Têm 
outro rito muito mais feio e diabólico, contra a natureza, e digno de 
maior espanto. E hé que quando algum chega a estar doente de 
maneira que se descofia de sua vida, seu pai, ou mãe, irmãos ou irmãs, 
ou quaesquer outros parentes mais chegados o acabam de matar com 
suas próprias mãos, havendo que usam assim com êle de mais 
piedade, que consentirem que a morte o esteja senhoreando e 
consumido por têrmos tão vagarosos. E o peor hé que depois disso o 
assam e cozem, e lhe comem tôda a carne, e dizem que nam hão de 
sofrer que cousa tam baixa e vil como hé a terra lhes coma o corpo de 
quem êles tanto amam. 113 

Desta forma, nitidamente se verifica que nas sociedades primitivas pré-

coloniais localizadas em solo brasileiro, em que pese inexistirem normas bem definidas 

sobre o que hoje chamamos de ortotanásia, esta já era tradicionalmente praticada com 

fundamento nos usos e costumes da época. 

Diga-se, ademais, que tampouco estavam sujeitos à sanções os responsáveis 

pela omissão no dever de cuidado dos enfermos tidos como incuráveis, abandonados à 

própria sorte.   

Constata-se, então, que tal conduta não implicava qualquer tipo de afronta a 

preceitos morais ou éticos daqueles determinados grupos tribais, diferentemente do que 

ocorria com outras condutas reprováveis e que, inclusive, eram consideradas crimes e 

punidas com rigor. 

A este respeito Pierangeli destaca que, naquela sociedade, a atualmente 

denominada “eutanásia eugência” era considerada um indiferente penal dentre as 

demais condutas severamente punidas: 

Entre os indígenas brasileiros, havia uma série de crimes que eram 
punidos exemplarmente, e entre eles podemos alinhar o homicídio, as 
lesões corporais, o furto, o rapto, o adultério da mulher, a deserção. 
[...] Também o infanticídio se constituía indiferente penal. Se nascesse 
um ser monstruoso, era ele imediatamente morto pelo pai, e, se a 

                                                            
113 Idem, Ibidem, p. 90. 
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criança fosse fruto do adultério, era inapelavelmente enterrada logo ao 
nascer, considerada ‘mestiça de duas sementes’ 114.   

Com a chegada dos portugueses, vigoraram no Brasil as Ordenações do 

Reino, sendo certo que as Ordenações Afonsinas (1446) pouco contribuíram do ponto 

de vista jurídico, já que rapidamente revisadas e substituídas pelas Ordenações 

Manuelinas (1521), as quais serviram para certo regramento das capitanias herditárias, 

nas quais, todavia, o exercício da justiça era marcado pela subjetividade e arbitrariedade 

dos donatários115. 

Foi com as Ordenações Filipinas (1603), entretanto, que durante o período 

colonial se verificou a instalação efetiva de um sistema legal, jurídico mais organizado e 

respeitado.  

Principalmente no contexto penal é que se nota a importância das 

Ordenações Filipinas que vigoraram em nosso país por mais de 2 (dois) séculos até o 

advento do Código Criminal do Império em 1830. 

As Ordenações Filipinas tinham por fonte os textos normativos das 

Ordenações Manuelinas e a chamada Compilação de Duarte Nunes Leão. Seus traços 

marcantes estavam no combate à justiça privada (que deveria ser substituída pela justiça 

pública), no rigor das punições previstas no Livro V, na arbitrariedade e falta de 

proporcionalidade116.     

Poder-se-ia, então, cogitar que a origem daquilo que hoje se entende por 

ortotanásia - principalmente para aqueles que a consideram sinônimo de eutanásia 

passiva - estaria prevista no ordenamento jurídico brasileiro, desde as Ordenações 

Filipinas, através da figura do chamado “homicidio piedoso”.    

O Título XXXV, do Livro V, das Ordenações do Reino, apesar de extenso e 

com redação confusa traz a tipificação da conduta de homicídio, indicando os primeiros 

contornos da morte alcançada “sem malicia, ou vontade de matar”. Senão vejamos: 

                                                            
114 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2ª edição. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 43. 
115 Idem, Ibidem, p.53/54. 
116 Idem, Ibidem, p. 58/59. 
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“Título XXXV – Dos que matão, ou ferem, ou tirão com Arcabuz, ou 
Bésta 

Qualquer pessoa, que matar outra, ou mandar matar, morra por ello 
morte natural. 

Porém se a morte fôr em sua necessária defensão, não haverá pena 
alguma, salvo se nella excedeo a temperança, que devêra, o poderá 
ter, porque então será punido segundo a qualidade do excesso. 

E se a morte fôr por algum caso sem malicia, ou vontade de matar, 
será punido, ou revelado segundo sua culpa, ou innocencia do 
excesso. [...]”117 (grifos nossos)  

 

Nota-se, pois, que a expressão “sem malicia, ou vontade de matar” dá 

conotação de um delito praticado com motivações diferenciadas e que de certa forma 

tinham o condão de atenuar a responsabilização do agente, que respondia conforme sua 

culpabilidade – como ocorre com o chamado homicidio piedoso, em se incluem as 

condutas eutanásicas em sentido amplo. 

Tal análise foi bem detalhada por Marcello Ovidio Lopes Guimarães: 

[...] Em sendo assim, este homicídio sem malícia poderia, de algum 
modo, e sem pretender abusar-se da arte interpretativa, abranger a 
figura do homicidio piedoso, ligada indelevelmente à prática da 
eutanásia. 

Demais disso, a norma fala, com efeito, em possibilidade de inocentar, 
em certos casos, quem mata sem malícia. Ora, se malícia significa má-
fé, astúcia, ardil, o agir com plena consciência do mal e do dano 
causado a outrem, tendo como antônimos a candura e a ingenuidade, e 
se maléfico é tudo o que provoca dano e prejuízo, sendo o contrário de 
benéfico, pode se pressupor, em dispondo a lei acerca da não punição 
do homicídio praticado sem malícia, que a norma admite, de alguma 
maneira, a provocação da morte ‘cândida’, isto é, da morte ‘benéfica’ 
ou ‘benemerente’, o que certamente poderia abarcar a figura da 
eutanásia. 

                                                            
117 Idem, Ibidem, p. 120. 
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Segue, portanto, que bem poderia o aplicador da lei, à época, deixar de 
punir, por exemplo, uma prática eutanásica, baseando-se na 
interpretação do conteúdo da norma em comento.118     

 

O mesmo raciocínio pode ser verificado no Código Criminal do Império de 

1830, isto é, em que pese inexistir expressa tipificação do homicídio piedoso, seus 

traços podiam ser sentidos no texto legal. 

É que o homicídio previsto nos arts. 192 e ss, do mencionado diploma legal, 

poderia ser interpretado em conjunto com o disposto pelo art. 14, §1º que tratava dos 

“crimes justificáveis”, deixando eventualmente impune o homicídio praticado “para 

evitar mal maior” quando presentes certos requisitos. Senão vejamos: 

“Código Criminal do Império. 

Art. 192 (Homicidio) 

Matar alguem com qualquer das circumstancias aggravantes 
mencionadas no artigo dezaseis, numero dous, sete, dez, onze, doze, 
treze, quatorze e dezasete. 

Penas – de morte no gráo maximo; galés perpetuas no médio; e de 
prisão com trabalho por vinte annos no minimo. 

[...] 

Art. 14 (Dos crimes justificaveis). 

Será o crime justificavel, e não terá lugar à punição delle: 

1º Quando fôr feito pelo delinquente para evitar mal maior. 

Para que o crime seja justificável, neste caso, deverão intervir 
conjunctamente a favor do delinquente os seguintes requisitos: 1º , 
certeza do mal que se propôs evitar; 2º falta absoluta de outro meio 
menos prejudicial; 3º probabilidade da efficacia do que se empregou. 
[...]”119  

 
                                                            
118 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, 
p. 71. 
119 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2ª edição. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 16; 259.  
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Ademais, importante atentar para o fato de que o Código Criminal de 1830 

tipificou o auxílio ao suicídio no art. 196, figura ainda atrelada ao texto legal do crime 

de homicídio, mas que servia à época como paradigma para qualquer julgamento que 

envolvesse alguma espécie de conduta eutanásica, como por exemplo a eutanásia por 

omissão – para muitos a ortotanásia. 

Rezava o artigo 196: 

“Ajudar alguem a suicidar-se, ou fornecer-lhe meios para esse fim 
com conhecimento de causa. 

Penas – de prisão por dous a seis anos.”120   

 

Em 1890 surge o Código Penal da República, influenciado pelo Código 

italiano de 1889 (“Código Zanardelli”), que não trouxe grandes alterações em relação ao 

diploma anterior, tendo sido mantidos os mesmos rigores do homicídio simples em 

relação ao homicídio eutanásico. 

De se destacar, por outro lado, a previsão da circunstância atenuante relativa 

à prática de delito para se “evitar mal maior” (art. 42, § 6º), podendo ser também  

intepretado o dito “mal maior” como sofrimento intenso de um moribundo. Daí porque 

plenamente aplicável tal circunstância atenuante nos homicídios eutanásicos.   

De outro turno, interessante proposta do Código Penal da República foi a de 

conferir tipificação autônoma ao crime de auxilio ao suicídio, conforme previsão do 

artigo 299 abaixo transcrito: 

“Art. 299. Induzir, ou ajudar alguem a suicidar-se, ou para esse fim 
fornecer-lhe meios, com conhecimento de causa: 

Pena – de prisão cellular por dous a quatro annos.”121    

 

Vê-se, então, que tanto no Código Criminal de 1830, como no Código de 

1890, embora não houvesse menção expressa às condutas eutanásicas, o tratamento 

                                                            
120 Idem, Ibidem, p. 259. 
121 Idem, Ibidem, p. 307. 
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penal dado à participação em suicídio representava paradigma para a punição daquele 

que desse a morte a outrem, atendendo a solicitação da vítima122. 

Para Paulo Daher Rodrigues: “De uma forma ou de outra (suicídio ou a 

pedido), vê-se claramente que já se podia prever o homicídio consensual, como muitos 

teimam em denominar a eutanásia.”123    

A Consolidação das Leis Penais de 1932, por sua vez, trouxe uma repetição 

das idéias e tipos penais previstos nos Códigos passados, mas nada tratando de forma 

expressa sobre o homicídio piedoso.124  

Entretanto, importante tecer algumas considerações sobre o Projeto Sá 

Pereira, que apesar de não lograr aprovação trazia previsão expressa sobre o dito 

“homicídio eutanásico”. 

O Projeto Sá Pereira foi apresentado em 23 de dezembro de 1928 e 

desenvolvido pelo Desembargador Sá Pereira a partir de determinação expressa do 

Governo Arthur Bernardes (1922-1926). 

Merece destaque, então, o art. 130, IV, do citado projeto, abordado da 

seguinte forma por Nelson Hungria: 

[...] O primitivo Projeto Sá Pereira, no art. 130, IV, incluía entre as 
atenuantes genéricas a circunstância de haver o delinquente cedido ‘ à 
piedade, provocada por situação irremediável de sofrimento em que 
estivesse a vítima, e às súplicas’ e no art. 189, dispunha que ‘àquele 
que matou alguém nas condições precisas do art.130, n. IV, descontar-
se-á por metade a pena de prisão em que incorrer, podendo o juiz 
convertê-la em detenção...’ .125  

Como se vê, embora não acolhida a previsão expressa do homicídio 

eutanásico, a atenuante prevista pelo mencionado art. 130, IV, do Projeto Sá Pereira de 

certa forma foi repercutida nos Códigos seguintes. 
                                                            
122 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final da vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 175. 
123 RODRIGUES, Paulo Daher. Eutanásia. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 125. 
124 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, 
p. 75. 
125 HUNGRIA, Nelson. Comentário ao Código Penal, volume V, arts 121 a 136. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
1981, p. 126. 
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De outro lado, importante trazer à colação o Projeto Alcântara Machado – 

antecedeu, ao lado do citado Projeto Sá Pereira, o Código Penal de 1940 – que somente 

admitia o consentimento do ofendido no caso de bens disponíveis, caracterizando-se por 

afastar a punibilidade do delito, conforme previsão do art. 14, I: “não será também 

punível aquele que praticar a ação ou omissão: I- com o consentimento de quem possa 

validamente dispor do direito violado ou ameaçado”.126  

Quanto ao Código Penal de 1940, que vigora até os dias atuais, pode-se 

dizer que houve uma inviabilização da possibilidade de se justificar qualquer tipo de 

conduta eutanásica, da qual é uma espécie a ortotanásia. 

Isto porque, na época em que entrou em vigor, não havia como se antever a 

revolução tecnológica que seria sentida na área da Medicina e das ciências em geral. 

No âmbito da biomedicina, constatava-se uma transição entre os 

conhecimentos tradicionais do século anterior e o surgimento de uma ciência 

interventiva, que marcaria o século XX. Apenas em meados da década de 40 surgiria a 

penicilina, revolucionando o tratamento das doenças infecciosas, e só após as décadas 

de 50 e 60 ganharam corpo as técnicas de reanimação cardiorrespiratória e as Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI).127 

Não havia, assim, como a legislação penal pátria posicionar-se frente aos 

novos dilemas provenientes desta evolução, como o tratamento conferido aos pacientes 

terminais. 

Mesmo com a alteração promovida pela Lei n. 7.209/84, o Código Penal de 

1940 nada dispôs acerca do homicidio eutanásico, muito menos da ortotanásia como 

conduta autônoma. 

Na realidade, a morte de um paciente em estado terminal ocasionada 

mediante conduta omissiva do médico que deixa de adotar qualquer tipo de medida 

terapêutica por entendê-la inócua, atualmente, poderia ser considerada como forma de 

homicídio privilegiado tipificado no art. 121, §1º do mencionado diploma penal. 

Reduzir-se-ia, então, a pena do agente por se considerar que o crime fora praticado por 
                                                            
126 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final da vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 177. 
127 Idem, Ibidem, p. 177. 
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‘relevante valor moral’, motivo que também se caracteriza como uma espécie de 

circunstância atenuante da pena para qualquer delito, nos termos do art. 65, III, “a”, do 

Código Penal vigente. Senão vejamos: 

“Homicidio simples 

Art. 121. Matar alguém: 

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 

Caso de diminuição de pena 

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante 
valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 
um sexto a um terço.” 

 

Outrossim, insta salientar que o consentimento do enfermo terminal - em 

eventual caso de ortotanásia – deve ser sopesado como ‘circunstância judicial’ prevista 

no art.59128, do estatuto repressor, para a fixação da pena.  

Segundo Paulo Daher Rodrigues, por ser a ortotanásia verdadeiro sinônimo 

de eutanásia passiva, uma vez caracterizada restaria atualmente tipificada a conduta 

como homicídio privilegiado em razão da motivação estar lastreada no relevante valor 

moral129.  

Eventualmente, poder-se-ia cogitar também de que a ortotanásia ensejaria 

responsabilização penal do médico com base no delito de omissão de socorro em que 

resulta a morte do enfermo, descrito no art. 135, § único, Código Penal 130 em vigor. 

                                                            
128 Art. 59, Código Penal: “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 
agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação do crime: I- as penas aplicáveis dentre as 
cominadas; II- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III- o regime inicial de cumprimento da 
pena privativa de liberdade; IV- a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se 
cabível.” (grifos nossos) 
129 RODRIGUES, Paulo Daher. Eutanásia. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 127. 
130  Art. 135, Código Penal: “Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, 
nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. Parágrafo único. 
A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a 
morte.”     
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Isto porque o médico tem o dever profissional de prestar assistência à 

pessoa enferma com morte iminente, não sendo admitida como justificativa a recusa do 

enfermo em ser socorrido porque deseja morrer. 

É o que ensina Guilherme de Souza Nucci: 

[...] se um ferido moribundo balbucia que não deseja ser socorrido, 
porque deseja morrer, é obrigação de quem por ele passar prestar-lhe 
auxilio, tendo em vista que a vida é bem irrenunciável e está em nítido 
perigo.131      

Frise-se, ademais, que o Código Penal de 1940, mantendo a estrutura que 

vinha sendo adotada pelos diplomas anteriores, tipificou de maneira autônoma o delito 

de  “induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio”, crime contra a vida, previsto no 

art. 122 132 .  

Destaque-se, ainda, que o Código Penal de 1969 (arrimado no projeto de 

Nelson Hungria), diploma que jamais entrou em vigor, trazia interessante disposição 

que expressamente diferenciava o estado de necessidade como excludente de 

culpabilidade (art. 25)133, do estado de necessidade como excludente do crime 

(art.28)134, o que permitiria ao intérprete ampliar a aceitação de uma dirimente que 

pudesse abarcar os casos de homicidio piedoso e sua variáveis, como por exemplo a 

ortotanásia. 

Neste sentido, segundo Marcello Ovidio Lopes Guimarães: 

[...] poderia se dizer que estaria sob o manto dessa dirimente o agente 
provocador da morte de pessoa a ele ligada por parentesco ou afeição 
(o agir por piedade e compaixão), visando à proteção de um direito de 

                                                            
131 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 586.  
132 Art. 122, Código Penal: “Induzir o instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça. 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, se da 
tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.” 
133 Art. 25, Código Penal de 1969: “não é igualmente culpado quem, para poteger direito próprio ou de pessoa a quem 
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não o provocou, nem podia 
de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era 
razoavelmente exigível conduta diversa”. 
134 Art. 28, Código Penal de 1969: “ considera em estado de necessidade quem pratica um mal para preservar direito 
seu, ou alheio, de perigo certo ou atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, 
pela sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era obrigado a arrostar o 
perigo”. 
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titularidade desse ente querido, eis que já em situação irreversível e 
terminal sem cura, de modo a se evitar um desnecessário 
prolongamento de sofrimento atroz.135 

O Código de 1969 previa, ainda, no art. 120, causa de minoração facultativa 

de pena quando o agente tivesse cometido o delito “impelido por motivo de relevante 

valor social ou moral” e no, art. 122, a tipificação da “participação direta ou auxílio ao 

suicídio”. 

Portanto, atualmente o ordenamento jurídico penal brasileiro nada dispõe 

expressamente sobre a ortotanásia, que seria – conforme já abordado - tipificada como 

homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1º , do Código Penal vigente desde a 

década de 40 do século passado. 

Ocorre que, em função deste vácuo legislativo, os posicionamentos 

doutrinários sobre o enquadramento da ortotanásia como espécie de homicídio não são 

uníssonos, aumentando a insegurança jurídica em torno do tema. 

Neste sentido, importante trazer à baila o entendimento de Celso Delmanto 

que entende estar ausente, na ortotanásia, o “animus necandi” caracterizador do delito 

de homicídio: 

[...] compartilhamos do entendimento de que a ortotanásia não 
configura o crime de homicídio, posto que, a nosso ver, na ortotanásia 
não há o ‘animus necandi’, o dolo de matar, mas sim de abreviar o 
sofrimento de uma pessoa que é mantida artificialmente viva; a sua 
morte é que deixa de ser prolongada. Tampouco há, igualmente por 
ausência de dolo, acreditamos, o crime de omissão de socorro 
qualificado pela morte, não se deixando, com a ortotanásia, de prestar 
‘socorro’, no sentido de acudir uma pessoa necessitada, já que se trata 
de doença incurável e pessoa em estado terminal, cuja vida vem sendo 
artificialmente prolongada com o uso de aparelhos. [...] De qualquer 
modo, a matéria, como salientado, é extremamente polêmica, e, a fim 
de que haja a necessária segurança jurídica (sobretudo para os 

                                                            
135 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, 
p. 77. 
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médicos), é de todo recomendável que haja alteração legislativa para 
disciplinar expressamente essa questão.136 

Diante da ausência de abordagem expressa da questão da ortotanásia, bem 

como da defasagem do Código Penal atual em relação às disposições supervenientes da 

Constituição Federal de 1988, dentre as quais merecem destaque o princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º , III, CF)137 - fundamento da República -  e a 

garantia fundamental de vedação ao tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, 

CF)138, determinou-se fosse realizado um estudo de revisão e aperfeiçoamento das 

normas penais que culminou com a elaboração de um Anteprojeto de Código Penal em 

1998.     

Foi então que o Ministro da Justiça da época, Ibrahim Abi Ackel, formou 

uma Comissão presidida posteriormente pelo Desembargador Luiz Vicente 

Cernicchiaro para a revisão da Parte Especial do citado diploma, já que a revisão da 

Parte Geral já havia sido concluída por outra Comissão, implicando as alterações 

trazidas pela Lei n.7.209, de 11 de junho de 1984. 

Após a conclusão dos trabalhos, o projeto não foi encaminhado ao 

Congresso Nacional, sendo que apenas retomado posteriormente para uma atualização 

determinada pelo Ministro da Justiça da época, Maurício Corrêa. Nova Comissão foi 

constituída, elaborando-se, assim, o chamado “Esboço de Anteprojeto do Código Penal 

– Parte Especial” também denominado “Esboço Ministro Evandro Lins”, como 

homenagem ao então Presidente da Comissão em 1994.139 

Ocorre que, em função de nova sucessão presidencial e mudança da pasta da 

Justiça, os trabalhos foram mais uma vez interrompidos por determinação do Ministro 

                                                            
136 DELMANTO, Celso e outros. Código Penal comentado. 8ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 441/442.  
137 Art. 1º, III, Constituição Federal: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III -  
a dignidade da pessoa humana.” 
138 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante.” 
139 CERNICCHIARO, Luiz Vicente. “Relatório – Reforma do Código Penal”. In: Anteprojeto de Código Penal – 
1998. Complexo Jurídico Damásio de Jesus. São Paulo: Edições Paloma, 1998, p. 12. 
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Alexandre Dupeyart, que não autorizou a publicaçao das conclusões para conhecimento 

da sociedade.140 

Assim, apenas no final de 1997, foi determinado pelo Ministro da Justiça 

Íris Rezende que fosse constituída uma última Comissão141 para as alterações finais e 

entrega do projeto para publicação e tramitação como anteprojeto de lei no Congresso 

Nacional. 

Aqui, frise-se, penalistas de renome foram indicados como revisores dos 

trabalhos da Comissão, destacando-se Dirceu de Mello, Damásio de Jesus, Luiz Alberto 

Machado, entre outros.142  

Assim é que, até o presente momento, o anteprojeto de Código Penal de 

1998 - modificado posteriormente em 1999 - tramita no Congresso Nacional através da 

Portaria do Ministério da Justiça nº 232, de 24.03.1998, trazendo em seu corpo 

importante inovação na legislação penal brasileira, qual seja a previsão expressa sobre 

as condutas eutanásicas - eutanásia e ortotanásia - dispostas na Parte Especial, Título I, 

“Dos Crimes Contra a Pessoa”. 

Neste passo, importante trazer trecho do relatório elaborado pelo ex-

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Vicente Cernicchiaro, presidente da 

Comissão de elaboração e revisão do Anteprojeto de Código Penal:    

[...] A Comissão, sensível às circunstâncias, como recomendam os 
princípios do Direito Penal da Culpa, a fim de a individualização da 
pena considerar pormenores relevantes, sugere explicitar a eutanásia, 
tornando-a a causa de diminuição de pena, dado o agente agir por 
compaixão, a pedido da vítima, imputável e maior, para abreviar-lhe 
sofrimento físico insuportável, em razão de doença grave. 

De outro lado, exclui a ilicitude da conduta de quem, em 
circunstâncias especificadas, ‘deixa de manter a vida de alguém por 

                                                            
140 Idem, Ibidem, p. 12. 
141 Referida Comissão foi presidida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça  Luiz Vicente Cernicchiaro, 
composta pelos membros René Ariel Dotti, Miguel Reale Jr., Juarez Tavares, Ney Moura Teles, Ela Wiecko Volkmer 
de Castilho, Licínio Leal Barbosa e consultores Evandro Lins e Silva e Damásio Evangelista de Jesus. 
142 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final da vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 196. 
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meio artificial, quando a morte for iminente e inevitável’ . Essa figura 
corresponde à ortotanásia.143  

 

Caso um dia seja aprovado o Anteprojeto de Código Penal, o tipo penal 

relativo ao homicídio receberá dois parágrafos específicos sobre as condutas eutanásicas 

em sentido amplo, e a ortotanásia estará especificamente positivada no §4º , do art. 121. 

Senão vejamos: 

“Homicídio 

Art. 121 – Matar alguém: 

Pena – Reclusão, de seis a vinte anos. 

[...] 

Eutanásia 

§3º - Se o autor do crime agiu por compaixão, a pedido da vítima, 
imputável e maior, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável, 
em razão de doença grave: 

Pena – Reclusão, de três a seis anos. 

Exclusão de ilicitude 

§4º - Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por 
meio artificial, se previamente atestada por dois médicos, a morte 
como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do 
paciente, ou na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, 
cônjuge, companheiro ou irmão [...].” (grifos nossos) 

 

A análise crítica do dispositivo que trata da ortotanásia no Anteprojeto será 

feita mais adiante no Capítulo III deste trabalho, mas desde já se verifica que é tratada 

como causa excludente de ilicitude prevista na Parte Especial do Código Penal, em nada 

se confundindo com as já previstas no art. 23, da Parte Geral144. 

                                                            
143 CERNICCHIARO, Luiz Vicente. “Relatório – Reforma do Código Penal”. In: Anteprojeto de Código Penal – 
1998. Complexo Jurídico Damásio de Jesus. São Paulo: Edições Paloma, 1998, p. 14. 
144  Código Penal vigente. “Exclusão de ilicitude. Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: I- em estado 
de necessidade; II- em legítima defesa; III- em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.” 
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Da mesma forma, a Comissão entendeu que a ortotanásia merecia 

tratamento penal autonômo, específico e diverso do que pode ser considerado como 

“homicídio privilegiado” quando a morte é causada por ‘relevante valor moral’, 

circunstância que também vem prevista no art, 121, §2º, do Anteprojeto145.  

Paralelamente à análise do tema na legislação penal pátria, merecem 

destaque também as disposições normativas que tangenciam a ortotanásia e que com ela 

se relacionam, tais como as  Resoluções ns. 1.805/2006 e 1.931/2009, ambas emanadas 

do Conselho Federal de Medicina, órgão que possui atribuições constitucionais de 

fiscalização e normatização da prática médica.  

A Resolução n. 1805/2006 foi publicada pelo Conselho Federal de 

Medicina, a fim de estabelecer permissão ao médico para limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, em fase terminal de 

enfermidade grave e incurável, garantindo todavia os cuidados necessários para aliviar 

os sintomas que levam ao sofrimento, respeitando-se a vontade do paciente ou de seu 

representante legal. Senão vejamos: 

“Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 
tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de 
enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de 
seu representante legal. 

§ 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu 
representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para 
cada situação. 

§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada 
no prontuário. 

§ 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de 
solicitar uma segunda opinião médica. 

Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários 
para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a 
assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, 
inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar. 

                                                            
145 Anteprojeto de Código Penal (1998). “Diminição de pena. Art. 121, §2º. A pena é diminuída de um sexto a um 
terço, se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de 
violência emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.”  
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Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.” 

 

Da mesma forma merece destaque, a Resolução n. 1931/2009 do Conselho 

Federal de Medicina, que trouxe ao ordenamento jurídico o chamado “Novo Código de 

Ética Médica”, que vigora desde 13 de abril de 2010. 

Com efeito, trata-se de diploma normativo inovador na questão da 

ortotanásia, sob o prisma da ética médica e que deu sequência ao posicionamento 

trazido pela já citada Resolução n. 1805/2006. 

Neste sentido, cabe destacar logo de início que o “Novo Código de Ética 

Médica”, diferentemente do Código de Ética Médica anterior (Resolução n. 1246/1988, 

do Conselho Federal do de Medicina) - que silenciou quanto ao assunto – trouxe como 

princípio fundamental a previsão da ortotanásia como medida ética e lícita, adotando em 

sua conceituação os chamados “cuidados paliativos”, que serão objeto de estudo mais 

adiante. 

Vejamos, pois, o texto inovador desta previsão:   

“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.” 

 

Com base neste dispositivo, pode-se constatar, ainda, que sob o aspecto da 

ética médica há clara restrição à distanásia como procedimento inócuo e gerador de 

maior sofrimento ao paciente, estando evidenciada a escolha pela ortotanásia como 

medida ideal. 
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O Novo Código de Ética Médica vai além e também legitima a ortotanásia 

ao estabelecer normas que disciplinam a relação entre médicos e pacientes e familiares, 

conforme se verifica a seguir:  

“Capítulo V 

RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 

É vedado ao médico: 

[...] 

Art. 36. Abandonar paciente sob seus cuidados. 

§ 1º Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o 
médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que 
comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, 
assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as 
informações necessárias ao médico que lhe suceder. 

§ 2º Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus 
familiares, o médico não abandonará o paciente por ser este 
portador de moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-lo 
ainda que para cuidados paliativos. 

[...] 

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de 
seu representante legal. 

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 seu representante legal.” 

 

Como se vê, no Brasil, a ortotanásia encontra amparo expresso e seguro no 

âmbito das normas médicas, enquanto que sob o enfoque da legislação penal há ainda 

um quadro de incertezas, fato prejudicial às relações entre médicos, pacientes e 

familiares, propiciando insegurança jurídica aos casos relacionados ao tema. 
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Há de se ressaltar, por fim, que além dos dispositivos citados, tramitam no 

Congresso Nacional dois projetos de lei que reforçam a tendência de tornar lícita a 

ortotanásia no ordenamento jurídico brasileiro. 

O primeiro projeto é o PL 3.002/08, apresentado pelos Deputados Hugo 

Leal e Otávio Leite, no qual a ortotanásia é conceituada como “suspensão de 

procedimentos ou tratamentos extraordinários, que têm por objetivo unicamente a 

manutenção artificial da vida de paciente terminal, com enfermidade grave e 

incurável”.146 

Referido projeto, que autoriza ao médico assistente a prática da ortotanásia 

mediante solicitação expressa e escrita do doente ou seu representante legal (art.3º), 

encontra-se na Comissão de Seguridade Socal e Família (CSSF) - desde 2008 - 

aguardando parecer do relator, o Deputado Federal Miguel Martini. 

Já o outro projeto, que objetiva consagrar a exclusão da ilicitude da 

ortotanásia, é o PL 116/00 que voltou a tramitar após pedido do Senador Gerson Camata 

em março de 2007.147 

Importante destacar por fim que, no final do ano de 2011, foi constituída 

uma nova comissão de reforma do Código Penal, presidida pelo Ministro Gilson Dipp, 

do Superior Tribunal de Justiça, visando uma ampla discussão e renovação de 

posicionamentos acerca de temas relevantes para a sociedade atual. Todavia, não há 

ainda notícia de que esta nova comissão esteja ou não produzindo algo sobre o tema 

ortotanásia, que será percebido quando da apresentação do relatório final em 25 de maio 

de 2012.148 

 

    

 

 

                                                            
146 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 169. 
147 Idem, ibidem, p. 170. 
148 Disponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=104984# 
Acesso em: 13 de mar. 2012. 
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CAPÍTULO 3 

 

“A importância da previsão da ortotanásia na legislação penal pátria” 

 

Conforme já destacado, inexiste previsão expressa da ortotanásia no âmbito 

das leis penais brasileiras, tornando a sua prática obscura e cercada de incertezas quanto 

aos seus limites e grau de responsabilização criminal dos atores envolvidos. 

Em verdade, até o momento, a única tentativa de regular a ortotanásia sob o 

enfoque penal foi a realizada em 1998 com a elaboração do art. 121,§ 4º, do Anteprojeto 

da Parte Especial do Código Penal, que como acentuado anteriormente sequer entrou 

em vigor. 

Ocorre que, muito embora não tenha “status” de norma vigente, o citado 

dispositivo ganha relevância acadêmica no sentido de que pode ser analisado sob vários 

aspectos, propiciando maiores reflexões sobre a necessidade de ser a ortotanásia 

expressamente prevista por uma norma de caráter penal e sobre qual seria a melhor 

forma para garantir sua positivação dentro dos princípios basilares do Direito Penal 

moderno. 

Neste passo, antes da análise do mencionado artigo do Anteprojeto impõe-se 

ressaltar que, para o ator da presente disseração, o conceito de ortotanásia corresponde 

àquele adotado por parte considerável da doutrina no sentido de estabelecer uma 

diferenciação com o conceito de eutanásia passiva, em que efetivamente há a abreviação 

da vida debilitada do enfermo. 

Importa, então, resgatar o conceito elaborado por Marcello Olvidio Lopes 

Guimarães para o qual “ortotanásia seria a omissão ou suspensão de medidas cuja 

indicação, por se mostrarem inúteis na situação, já se mostraram perdidas, não se 

abreviando o período vital”.149 

                                                            
149 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, 
p. 130. 
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Desta forma, não havendo implicação direta na morte do paciente 

sériamente enfermo, que entra em óbito de maneira natural, conclui-se que o Direito 

Penal deva efetivamente procurar tratar a ortotanásia não como nova figura típica 

autônoma que atenta contra o bem juridico vida, mas como verdadeiro tipo permissivo, 

eliminando qualquer responsabilização penal dos médicos e familiares envolvidos neste 

procedimento. 

Ademais, o ideal de se tratar a ortotanásia como novo tipo permissivo da 

legislação penal pátria ganha ainda mais respaldo quando relacionado aos mais recentes 

diplomas normativos ligados à ética-médica que entendem a ortotanásia como medida 

lícita, ética e recomendada, conforme são exemplos as Resoluções 1805/2006 e 

1931/2009 (“Novo Código de Ética Médica), ambas emanadas do Conselho Federal de 

Medicina. 

Pois bem, fato é que, até mesmo antes de serem elaborados os citados 

diplomas normativos de ordem ética-médica, a Comissão de elaboração do Anteprojeto 

da Parte Especial do Código Penal já havia se posicionado no sentido de considerar a 

ortotanásia como tipo permissivo, classificando-a como “causa excludente de ilicitude”. 

Senão vejamos: 

“Homicídio 
Art. 121 – Matar alguém: 
Pena – Reclusão, de seis a vinte anos. 
 
[...] 
 
Eutanásia 
§3º - Se o autor do crime agiu por compaixão, a pedido da vítima, 
imputável e maior, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável, 
em razão de doença grave: 
Pena – Reclusão, de três a seis anos. 
 
Exclusão de ilicitude 
 
§4º - Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por 
meio artificial, se previamente atestada por dois médicos, a morte 
como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do 
paciente, ou na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, 
cônjuge, companheiro ou irmão [...].” (grifos nossos) 
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Isto bem representa a idéia de que, já no final da década de 90 do século XX 

havia o entendimento da importância em se abordar de forma autônoma o tema da 

ortotanásia sob o enfoque penal e de que a mesma deveria ser caracterizada como tipo 

penal permissivo, evitando o quadro de insegurança jurídica originado pela defasagem 

do Código Penal em vigor. 

 
 
3.1 – O Código Penal atual, a insegurança jurídica e o Anteprojeto de Reforma da 

Parte Especial do Código Penal 

 

Na verdade, a tentativa de positivação expressa da ortotanásia na condição 

de causa excludente de ilicitude atrelado ao tipo penal de homicídio, revela que a 

Comissão de elaboração do Anteprojeto do Código Penal já buscava colocar em prática 

um consenso entre os penalistas: demonstrar efetivamente que o Direito Penal deve 

atuar como verdadeira “ultima ratio”. 

Neste sentido, há que se ter em mente as lições de Jesús-Maria Silva 

Sánchez, segundo o qual o Direito Penal não só tem como fim a prevenção de delitos, 

mas também reduzir na maior medida possível a sua própria intervenção.150 

Vê-se, portanto, que as normas penais devem respeitar o chamado princípio 

da intervenção mínima do Direito Penal que, ainda segundo Silva Sánchez, representa a 

idéia de que o Direito Penal deve reduzir sua intervenção a aquilo que seja estritamente 

necessário em termos de utilidade social geral.151    

Ocorre que, como o Anteprojeto de Código Penal não foi aprovado, 

tramitando, ainda, no Congresso Nacional, a situação de insegurança jurídica persiste no 

que se refere à prática da ortotanásia, afetando negativamente os próprios pacientes, 

seus familiares, médicos e indiretamente a própria coletividade. 

Assim é que, do ponto de vista acadêmico, o dispositivo que prevê a 

ortotanásia no Anteprojeto do Código Penal representa um marco e respeito aos 

princípios penais garantísticos que, segundo Silva Sanchez, dão contorno à chamada 
                                                            
150 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. Barcelona/ESP: Jose Maria 
Bosch Editor, 1992, p. 242.  
151 Idem, Ibidem, p. 246/247.  
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“formalização” do Direito Penal, evitando as situações de insegurança jurídica e 

arbitrariedade.152 

Isto porque o art.121, § 4º, do Anteprojeto visa assegurar observância não só 

ao já mencionado princípio da intervenção mínima, mas também aos princípios da 

legalidade, proporcionalidade e humanidade, este último ligado ao megaprincípio da 

dignidade da pessoa humana e que de acordo com Silva Sanchez, citando Hassemer e 

Muñoz Conde, deveria ser o princípio reitor da politica criminal.153    

Verifica-se, então, que na realidade o Código Penal vigente não reúne 

condições de realizar uma abordagem segura em relação à ortotanásia, posto que não há 

uma posição definida quanto ao tema, ou seja, não há previsão como tipo incriminador 

autônomo, nem como tipo permissivo. 

Não há, pois, um regramento penal definido acerca do tema, gerando, por 

óbvio, a sempre maléfica insegurança jurídica e a manutenção da possibilidade da 

distanásia, prática rechaçada entre os profissionais da Medicina. 

Aqui, todavia, importante destacar que mesmo diante desse quadro há 

doutrinadores, como Luciano de Freitas Santoro, que entendem ser desnecessária a 

menção expressa da ortotanásia numa norma penal, uma vez que sua licitude já estaria 

assegurada nos dias de hoje em função da presença do superprincípio da dignidade da 

pessoa humana no ordenamento jurídico brasileiro.154 

Fato é que, analisando especificamente o Código Penal vigente é possível 

constatar que responderá por crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º ) aquele 

que nos dias atuais praticar ortotanásia, tendo em vista o cometimento do delito em 

decorrência de “relevante valor moral”. 

Sob este contexto, muitos entendem haver fato atípico pela ausência de 

“animus necandi”, existindo, de fato, uma intenção voltada à abreviação do sofrimento 

                                                            
152 Idem, Ibidem, p. 251. 
153 Idem, Ibidem, p. 261. 
154 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 141. 
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de uma pessoa que é mantida artificiamente viva, evitando o prolongamento da 

morte.155       

É o posicionamento, por exemplo, de Maria Elisa Villas-Bôas ao 

argumentar - dentro do previsto pelo Código Penal em vigor – que a atipicidade do 

delito de homicidio privilegiado, ao se tratar da ortotanásia, está lastreada na ausência 

do “animus necandi” do médico, bem como no consentimento do ofendido (paciente 

e/ou familiares). Senão vejamos: 

A atual redação do Código Penal brasileiro nada refere quanto à 
ortotanásia e às condutas médicas restritivas – limitações de 
terapêuticas que se revelam inoperantes, servindo apenas a prolongar 
o processo de morte, sem melhorar a condição de sobrevivência do 
enfermo. Defendemos que a omissão ou retirada dessas medidas não 
configura o tipo privilegiado, pois se trata de decisão do âmbito 
profissional, acerca da conveniência e da indicação de certo 
tratamento, faltando-lhe, no caso, o dever de agir.[...] Veja-se que a 
intenção da equipe médica que restringe a terapêutica não é matar o 
doente, mas evitar a distanásia. Para os seguidores de Welzel, então, a 
conduta ora analisada seria atípica, pela ausência do elemento 
subjetivo, é dizer, pela falta do ‘animus necandi’, já que, na escola 
finalista, o dolo faz parte do tipo.156   

Ainda de acordo com a citada autora, a licitude da ortotanásia dentro da 

legislação penal atualmente em vigor também pode ser buscada por outras formas, tais 

como: a) pela teoria da imputação objetiva; b) pela teoria da tipicidade conglobante; c) 

pela excludente de ilicitude relativa ao “exercício regular de direito”; e d) pela causa 

supralegal excludente da culpabilidade relativa à “inexigibilidade de conduta 

diversa”.157 

Assim, pela teoria da imputação objetiva, poder-se-ia dizer que, “ao se 

adotar uma conduta médica restritiva, não se estará incrementando o risco que a doença 

                                                            
155  DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado: acompanhando de comentários, jurisprudencia, súmulas em 
matéria penal e legislação complementar. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 441. 
156 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 189. 
157 Idem, Ibidem, p. 190/191. 
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já representava, atendendo-se aos limites do risco permitido ao exercício profissional de 

decidir a terapêutica, com bom senso e lastro científico.”158 

Por outro lado, a ausência de tipicidade poderia ser, “in casu”, alcançada 

pela chamada tipicidade conglobante, definida por Zaffaroni “como um corretivo da 

tipicidade legal, posto que pode excluir do âmbito do típico aquelas condutas que 

apenas aparentemente estão proibidas.”159 

Neste sentido, Maria Elisa Villas-Bôas ensina que o ordenamento jurídico 

deve ser interpretado como um todo e que não haveria coerência em se estabelecer o 

enquadramento penal de uma conduta – ortotanásia- que encontra amparo e 

legitimidade em normas de ordem ética emanadas do Conselho Federal de Medicina. 

Senão vejamos: 

Pela teoria da tipicidade conglobante, entendendo-se que o Código de 
Ética que rege a profissão (fruto de Resolução do Conselho Federal de 
Medicina, a partir de autorização legal ‘stricto sensu’) e o próprio 
ordenamento admitem a prática médica e, ainda, que as conutas 
médicas restritivas enquadram-se no exercício regular dessa prática 
profissional, é de se supor que o mesmo ordenamento não pode, 
simultaneamente, fomentar e punir a conduta nas mesmas 
circunstâncias, de modo que o fato resultaria atípico, tomando-se o 
sistema como um todo.160  

De outro turno, ainda que seja considerada típica a conduta, também seria 

possível arguir licitude da ortotanásia pois estariam os médicos acobertados pela 

excludente de ilicitude relativa ao “exercício regular de direito”, descrita no art. 23, III, 

do Código Penal. 

Isto porque pertence ao profissional da Medicina a avaliação de constatação 

da futilidade terapêutica e o direito a ser execido seria a adoção da prestação médica 

                                                            
158 Idem, Ibidem, p. 190. 
159 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 
5.ed. ver. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 436. 
160 VILLAS-BÔAS, Maria Elisa. Da eutanásia ao prolongamento artificial: aspectos polêmicos na disciplina 
jurídico-penal do final de vida. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 190. 
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mais favorável ao paciente, dentro do que estabelece o Código de Ética Médica, ou seja, 

promovendo-lhe benefício efetivo ao invés de agravar sua angústia.161   

Por fim, poderia ser sustentada a existência da “inexigibilidade de conduta 

diversa”, causa supralegal excludente da culpabilidade, que isentaria de pena os 

parentes próximos que consentiram com a morte de entes queridos em grande 

sofrimento, tendo em vista não se poderia exigir outra conduta diante da angústia 

provocada pelo apelos de quem está em estado terminal.162  

Não há falar-se, ademais, no delito de omissão de socorro qualificado pela 

morte praticado pelo médico diante de um quadro de ortotanásia. 

É que em tais casos o dever jurídico de agir não se evidencia, sendo certo 

que a ortotanásia representa a única saída para os médicos contra a nefasta hipótese da 

distanásia. 

Neste sentido, cabível destacar o pensamento de Paulo Daher Rodrigues: 

O médico aplica seus conhecimentos em benfício de resultados 
positivos apenas contribuindo na terapêutica. É inaceitável querer 
caracterizá-lo como salvador de vidas, pois de nada servirão seus 
cuidados em casos terminais. Não é negar-lhe o mérito, muito pelo 
contrário, é não permitir que lhe cobrem a cura. 

Não constituiria ato delituoso a abstenção de esforços em vista da 
impossibilidade de salvação. Por essa ausência de dever jurídico é que 
a conduta médica estaria revestida de ampla legalidade. 

Quando se questiona se a ortotanásia também não seria uma forma de 
homcídio, isto é, se o médico tem o dever jurídico de prolongar uma 
vida, depara-mo-nos com o fato de que a obrigação de assistir o 
doente, ministrar-lhe toda a terapêutica adequada, tem limites.163 

 

Daher, portanto, deixa claro que no caso da ortotanásia não se exige do 

médico um dever de agir, inclusive para a preservação da dignidade do paciente em 

estado terminal. Senão vejamos: 

                                                            
161 Idem, Ibidem, p. 190. 
162 Idem, Ibidem, p. 191. 
163 RODRIGUES, Paulo Daher. Eutanásia. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 131/132. 
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Não há para o médico o dever de alargar a existência, isto é, se a 
intervenção não pode proporcionar mais que um incessante sofrer, não 
há como ser isto exigível. Desde o momento em que não há mais nada 
a se esperar do paciente, toda e qualquer intervenção será 
desnecessária e até incômoda.164  

Neste sentido, importante destacar o ensinamento de Luciano de Freitas 

Santoro sobre a relação entre a ortotanásia e a omissão médica: 

Na ortotanásia o médico, que tem o dever legal de agir por ter 
assumido a responsabilidade de impedir o resultado, tem a 
possibilidade física de agir e os meios estão disponíveis para o seu 
emprego no paciente, possibilitando a adoção do tratamento que 
prolongará a sua vida. No entanto, é a possibilidade de motivação que 
resolverá a questão no sentido de apurar a existência da capacidade de 
agir do médico. Deve-se, pois, procurar a finalidade da submissão do 
paciente ao tratamento, sem se olvidar na adequação do meio a ser 
utilizado para prolongar a sua vida.165  

Reitera-se, portanto, a afirmação já feita de que há um quadro de incertezas 

decorrente da não positivação expressa da ortotanásia, demonstrando uma vez mais que o 

Código Penal atual não dispõe de mecanismos para propiciar maior segurança jurídica. 

Tal fato, inclusive, foi abordado por Delmanto que diante desta situação 

clamou para que fosse elaborada alguma forma de alteração legislativa: 

[...] a matéria, como salientado, é extremamente polêmica, e, a fim de 
que haja a necessária segurança jurídica (sobretudo para os médicos), 
é de todo recomendável que haja alteração legislativa para dsiciplinar 
expressamente essa questão.166    

Aliás, o ideal de se alcançar a dita segurança jurídica no campo penal, 

através da positivação de conceitos e entendimentos, já sera algo sentido na segunda 

metade do século XVIII pelo movimento filosófico-humanitário, em que se destacou 

Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria. 
                                                            
164 Idem, Ibidem, p. 134. 
165 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 152. 
166 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado: acompanhando de comentários, jurisprudencia, súmulas em 
matéria penal e legislação complementar. 8ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 442. 
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Beccaria, que teve sua formação fortemente influenciada pelas obras de 

Montesquieu e de Helvetius, fez parte da redação do jornal italiano Il Caffè por volta  de 

1764/1765. Naquela época, insurgindo-se contra as injustiças dos processos criminais, 

publicou, secretamente em Livorno, seu livro Dei Delitti e delle Pene (Dos Delitos e das 

Penas) através do qual procurou difundir inúmeros entendimentos calcados sobretudo 

no respeito à legalidade, igualdade e proporcionalidade167. 

Neste sentido, importante destacar as seguintes considerações de Beccaria 

acerca da necessidade de clareza das leis, evitando-se a insegurança jurídica evidenciada 

a partir de julgamentos arbitrários: 

Se a interpretação arbitrária das leis é um mal, também o é a sua 
obscuridade, pois precisam ser interpretadas. Esse inconveniente é 
bem maior ainda quando as leis não são escritas em língua vulgar. 

Enquanto o texto das leis não for um livro familiar, uma espécie de 
catecismo, enquanto forem escritas numa língua morta e ignorada do 
povo, e enquanto forem solenemente conservadas como misteriosos 
oráculos, o cidadão que não puder julgar por si mesmo as 
consequências que devem ter os seus próprios atos sobre a sua 
liberdade e sobre seus bens, ficará na dependência de um pequeno 
número de homens depositários e intérpretes das leis. [...] Quando as 
leis são claras e precisas, o dever do juiz limita-se à constatação do 
fato. [...] Felizes as nações entre as quais o conhecimento das leis não 
é uma ciência.168     

 

O princípio da legalidade, então, passou a ganhar cada vez mais relevo nos 

sistemas jurídicos, estando atualmente no ordenamento jurídico brasileito assegurado no 

art. 5º , XXXIX , da Constituição Federal169 em vigor, bem como nos arts. 1º e 2º , 

ambos do atual Código Penal pátrio170.   

                                                            
167 BECCARIA, Cesare, Marchesi di, 1738-1794. Dos Delitos e das penas / C. Beccaria; prefácio de Evaristo de 
Morais; tradução de Paulo M. Oliveira. 10ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 9/10.  
168 Idem, Ibidem, p. 31/37. 
169 Art. 5º, XXXIX, Constituição Federal – “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal;” 
170 Art. 1º, Código Penal - “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” 
Art. 2º, Código Penal - “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.  
Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que 
decididos por sentença condenatória transitada em julgado”. 
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Com efeito, sob o enfoque do Direito Penal, não se está aqui tratando apenas 

de que as normas incriminadoras e permissivas devam estar consagradas através de uma 

lei, mas também de que os dispositivos legais sejam certos e taxativos. 

A taxatividade da lei penal é na realidade uma característica de sua função 

garantista, determinando que a norma contenha termos precisos e delimitados. Neste 

sentido, as leis incriminadoras, por exemplo, devem marcar exatamente as condutas que 

objetivam punir, remontando à parêmia “nullum crimen, nulla poena sine lege certa” 

(não há crime nem pena sem lei certa), sendo indamissíveis por conseguinte as leis 

vagas ou imprecisas.171 

Daí porque, Francisco de Assis Toledo desdobrava a “função de garantia da 

lei penal” em 4 (quatro) outros princípios: 

[...] a) nullum crimen, nulla poena sine lege praevia; b) nullum 
crimen, nulla poena sine lege scripta; c) nullum crimen, nulla poena 
sine lege stricta; d) nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Lex 
praevia significa proibição de edição de leis retroativas que 
fundamentem ou agravem a punibilidade. Lex scripta, a proibição da 
fundamentação ou do agravamento da punibilidade pelo direito 
consuetudinário. Lex stricta, a proibição da fundamentação ou do 
agravamento da punibilidade pela analogia (analogia in malam 
partem). Lex certa, a proibição de leis penais indeterminadas.172 

 

Outrossim, é de se ressaltar que ao lado destes entendimentos também 

ganhou força o aspecto de que a legalidade no Direito Penal implica verdadeiro reforço 

da segurança jurídica, conforme nos mostra Delmanto: 

Trata-se de postulado indispensável à segurança jurídica e à garantia 
da liberdade de todas as pessoas, impedindo que alguém seja punido 
por um comportamento que não era considerado delituoso à época de 

                                                            
171 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado: acompanhando de comentários, jurisprudencia, súmulas em 
matéria penal e legislação complementar. 8ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 76. 
172 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4ª ed.,São Paulo: Saraiva, 1991, p. 22. 
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sua prática, bem como evitando que a pena aplicada seja arbitrária, 
impondo a ela prévios limites.173 

Destarte, verifica-se que muito embora o Código Penal pátrio em vigor 

assegure o respeito ao princípio da legalidade, não o faz em relação à ortotanásia, 

perpetuando a insegurança jurídica em relação ao tema. 

Todavia, é de se notar que os nossos legisladores já sinalizaram uma solução 

quando elaboraram um dispositivo expresso sobre a ortotanásia - art. 121, §4º , do 

Anteprojeto de reforma da Parte Especial do Código Penal – na busca de adequar o 

Código Penal vigente às novas demandas sociais e científicas. 

É certo que, efetivamente, se trata de dispositivo que não entrou em vigor, 

todavia, sua relevância é inquestionável, tanto do ponto de vista legislativo, como 

acadêmico. 

O dispositivo em comento foi caracterizado como causa excludente de 

ilicitude, estando ainda a ortotanásia atrelada ao delito de homicídio, fato que pode ser 

considerado como fase transitória à eventual e futura previsão como tipo permissivo 

autônomo. 

Neste passo, valiosa é a lição de Marcello Ovídio Lopes Guimarães: 

[...] tem-se que o anteprojeto encaminhado ao Congresso Nacional, 
em fins da década de 1990, é também bastante defensável, como 
transição legislativa, nele indicando-se uma figura de homicídio 
privilegiado stricto sensu (nova redação para um parágrafo 3º do 
art.121 do CP) para a eutanásia propriamente dita em sentido estrito 
(ativa e voluntária), com uma reprimenda particularmente atenuada 
[...], enquanto outro dispositivo legal insere a exclusão da ilicitude da 
ortotanásia (tomada na hipótese como sinônimo da eutanásia passiva). 

Melhor seria se a lei deixasse claro, em tipos penais autônomos, a 
distinção entre a ortotanásia propriamente dita (conduta negativa, 
tendente a impedir a distanásia, existente quando há mera obstinação 
terapêutica, prolongando-se, artificial e futilmente, a vida já sem 
qualquer esperança, verificando-se, ainda, que tal conduta acaba por 

                                                            
173 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado: acompanhando de comentários, jurisprudencia, súmulas em 
matéria penal e legislação complementar. 8ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 76. 
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não antecipar o evento morte, que se dá no tempo naturalmente certo e 
não pela ação ou omissão do agente), caso em que, por evidência, 
estaria excluida a própria tipicidade fática-legal, e a hipótese 
eutanásica ativa e, sobretudo, a passiva, em que haveria mesmo 
abreviação do período vital.174  

 
 
 
3.2 - Análise do art. 121, §4º , Anteprojeto de Reforma da Parte Especial do Código 

Penal 

 
 
3.2.1 - Ortotanásia como excludente de ilicitude  
 

Analisando-se o texto do art. 121, §4º , do Anteprojeto, tem-se que a 

ortotanásia está prevista como causa excludente de ilicitude da seguinte forma: 

“Exclusão de ilicitude 
§ 4º Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por meio 
artificial, se previamente atestada por dois médicos, a morte como 
iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do paciente, ou 
na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, 
companheiro ou irmão.” 
 

Este dispositivo retrata a ortotanásia como nova espécie de excludente de 

ilicitude prevista na Parte Especial do Código Penal, apartando-a das excludentes 

tradicionais previstas na Parte Geral através do art. 23, do Código Penal. 

Atentando-se especificamente para a expressão “não constitui crime” 

utilizada no art.121, §4º, do Anteprojeto de Código Penal de 1998, verifica-se 

evidenciada a causa de justificação que retira a antijuridicidade do delito de homicídio 

previsto no “caput” do mesmo dispositivo. 

Aqui, relevante destacar o ensinamento de Basileu Garcia acerca das causas 

justificativas (ou tipos permissivos), diferenciando-as das chamadas dirimentes: 

                                                            
174 GUIMARAES, Marcello Olvidio Lopes. Eutanásia – novas considerações penais. Leme: J.H. Mizuno, 2011, 
p. 253. 
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As justificativas e dirimentes são causas excludentes de criminalidade, 
empregada essa locução no seu sentido mais amplo. [...] A 
criminalidade de uma conduta pode ser excluída em virtude de 
condições objetivas, ligadas à natureza do fato, ao elemento material 
da infração, e de condições objetivas, atinentes à pessoa do sujeito 
ativo, ao elemento moral da infração. No primeiro caso ter-se-á uma 
justificativa, que elimina a anti-juridicidade; no segundo, uma 
dirimente, que afasta a culpabilidade.[...] Quanto ao modo de designá-
las, o nosso estatuto penal usou do seguinte sistema, segundo 
esclarecimentos prestados por um dos autores do projeto – NELSON 
HUNGRIA: a expressão ‘não há crime’ indica a presença de causas 
justificativas; e as expressões ‘não é punível’ , ‘não é passível de 
pena’ , ‘está isento de pena’ e outras semelhantes compreendem as 
dirimentes.175  
 

Ainda acerca dos componentes objetivos e subjetivos dos tipos permissivos, 

merece destaque a seguinte  abordagem feita por Eugenio Raúl Zaffaroni: 

Para sua aplicação, o tipo permissivo pressupõe uma tipicidade 
proibitiva, porque não se pode pensar em averiguar se uma conduta 
está justificada, quando ainda não comprovamos a sua tipicidade. 

Assim, como o tipo proibitivo individualiza condutas proibidas, o tipo 
permissivo seleciona, dentre as condutas antinormativas, aquelas que 
permite. Dado que ambos os tipos – proibitivo e permissivo – 
individualizam condutas, ambos requerem e efetivamente possuem 
componentes objetivos e subjetivos.176  

 

É possível, concluir, então, que a expressão “não constitui crime” revela 

inegavelmente, conforme ensina Hungria, seu caráter de causa de justificação e não de 

dirimente. 

O que importa, da mesma forma, deixar claro é que o §4º não descriminaliza 

a ortotanásia no Brasil, apenas deixa expresso que tal conduta não é crime.177 

                                                            
175 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, Vol. I, Tomo I. 4ª edição, 34ª tiragem. São Paulo: Max Limonad, 
1972, p. 285/286. 
176 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 
5.ed. ver. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 545. 
177 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 167. 
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Todavia, há estudiosos que rechaçam a caracterização da ortotanásia como 

mera excludente de ilicitude, afirmando que, em verdade, haveria fato atípico em função 

da inexistência de capacidade concreta de ação por parte do médico em relação ao 

paciente terminal. 

É o entendimento, por exemplo, de Gisele Mendes de Carvalho ao analisar o 

art. 121, §4º , do mencionado Anteprojeto: 

O mais recente Anteprojeto de Reforma da Parte Especial do Código 
Penal, andou bem ao regular a eutanásia ativa direta como hipótese de 
homicídio privilegiado (art. 121, §3º ).[...] O legislador não incorreu, 
porém, no mesmo acerto ao prever, para a ortotanásia, a simples 
exclusão da ilicitude, quando na verdade cuida-se aqui de atipicidade 
da conduta, já que inexiste, para o médico, capacidade concreta de 
ação (art.121, §4º ). Demais disso, o dispositivo alude a “deixar de 
manter a vida”, supondo por conseguinte apenas as hipóteses de 
interrupção do tratamento e deixando de lado aqueles casos em que é 
igualmente inconveniente a iniciação do mesmo.178   

 

Atente-se, pois, que, respeitadas as posições contrárias, o Anteprojeto agiu 

com acerto ao descrever a ortotanásia expressamente como causa excludente de 

ilicitude, tendo em vista haver ainda séria divergência no tocante à diferenciação 

conceitual entre a eutanásia passiva e ortotanásia propriamente dita, conforme já 

abordado no início deste trabalho. 

É que a não previsão expressa da causa de justificação relativa à ortotanásia 

poderia acarretar confusão com uma situação fática de eutanásia passiva e esta, 

erroneamente, seria interpretada também como fato atípico. 

Com efeito, na eutanásia passiva há figura penal típica caracterizada pois a 

omissão médica, nesse caso, acaba por produzir o resultado morte do paciente terminal 

ainda que com seu consentimento, tendo em vista a existência de procedimentos 

terapêuticos possíveis que poderiam ter sido empregados. 

                                                            
178 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, 
p. 173/174. 



82 
 

 

No entanto, importante frisar no tocante à eutanásia passiva que o próprio 

Anteprojeto não retratou sua figura típica – abordou somente a eutanásia ativa no art. 

121, §3º  - a qual ficaria por conta do art.121, §1º, do Código Penal vigente ao referir-se 

à prática de homicídio por agente impelido de relevante valor moral. 

É o que ensina Gisele Mendes de Carvalho: 

Por derradeiro, cumpre salientar que a eutanásia passiva, enquanto 
não-iniciação ou suspensão do tratamento vital daquele paciente que 
apresenta reais perspectivas de melhora, não foi regulamentada pelo 
Anteprojeto, permanecendo como mera causa de diminuição de pena 
por motivo relevante valor moral (figura que é mantida nos mesmos 
termos pelo art. 121,§2º , da proposta, sob a errônea rubrica 
“homicídio privilegiado”). Sugere-se, de lege ferenda, que também 
esta figura venha a ser expressamente disciplinada pela lei penal, já 
que não se pode tolerar que tenha tratamento menos benigno que o 
homicídio eutanásico ativo.179  

 

Faz-se necessário chamar a atenção, todavia, para o fato de que muito 

embora o Anteprojeto tenha se referido à descrição da ortotanásia no citado art. 121, 

§4º, este ainda carece de alguns aperfeiçoamentos, tais como a disposição expressa de 

que ainda sim devem ser assegurados os chamados “cuidados paliativos” ao paciente 

terminal, o que será melhor detalhado adiante.  

De fato, a conduta omissiva descrita no Anteprojeto se aproxima e muito do 

entendimento moderno dado à ortotanásia pela Medicina, mas estando ausente a 

previsão da garantia dos cuidados paliativos mínimos ao paciente terminal, permitindo a 

efetiva dignidade no processo de morte, poder-se-ia, equivocadamente, cogitar que o 

dispositivo estaria se referindo também à eutanásia passiva. 

Frise-se, pois, que a redação trazida pela Comissão de elaboração do 

Anteprojeto estabeleceu diferenciação técnica da ortotanásia em relação à eutanásia - 

seja ativa ou passiva – ao dipor que nesta última a conduta deva ser praticada com o fim 

de eliminar o sofrimento insuportável da vítima, devendo o agente agir por compaixão 

(art. 121, §3º). 

                                                            
179 Idem, Ibidem, p. 174. 
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Mesmo assim, críticas são feitas à incongruência entre os dispositivos do 

Anteprojeto, uma vez que seria indamissível considerar inexistente o móvel da 

compaixão também na ortotanásia, levando Renato Flávio Marcão a considerar que o 

destacado art. 121, §4º não revela hipótese legítima de ortotanásia, mas de 

descriminalização de algumas formas de homicídio qualificado por motivo torpe.180    

 
3.2.2 - A ortotanásia e o critério de incurabilidade 
 

O art. 121, §4º, do Anteprojeto adotou em sua redação elemento essencial 

que advém da própria conceituação de ortotanásia: o critério de incurabilidade. 

Tal critério pode ser visualizado na expressão “...se previamente atestada 

por dois médicos, a morte como iminente e inevitável..”que faz parte do texto do 

dispositivo em estudo. 

Antes de prosseguir, importante ressaltar que o critério da incurabilidade foi 

mencionado, por Jimenez de Asúa, como um dos pontos desfavoráveis à 

admissibilidade da eutanásia. 

Isto porque Jiménez de Asúa entendia o conceito de incurabilidade como 

sendo um dos mais duvidosos. Senão vejamos: 

De um lado, doenças que em tempos foram incuráveis, venceram-se 
hoje e não podemos afirmar que as que por tais reputadas 
presentemente, não possam ser um dia dominadas. Além disso, sucede 
com frequência que o médico, ante um enfermo positivamente 
incurável, atacado de um cancro em período avançado, pratica uma 
intervenção cirúrgica, sabendo muito bem que não o salva, mas sim de 
que lhe prolonga a vida vários meses e até anos. [...] Prolongar a vida 
é vivê-la. Para estas situações, em que a morte não é imediata, a 
eutanasia não deve ser praticada, ainda que a enfermidade continua a 
destruir o organismo e acabe por fim com a existencia.181 

 

                                                            
180 MARCÃO, Renato Flávio. Homicídio eutanásico: eutanásia e ortotanásia no Anteprojeto de Código Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, v. 763, p. 479. 
181 ASÚA, Luis Jiménez de. Liberdade de Amar e Direito de Morre – ensaios de um criminalista sobre eugenesia, 
eutanasia, endocrinologia. Trad. Benjamim do Couto. São Paulo: Saraiva, 1929, p. 221/222. 
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Ademais, para Jiménez de Asúa, não é de se descartar  a possibilidade da 

ocorrência de erro quanto ao critério da incurabilidade diante de sua imprecisão: “A 

possibilidade de um êrro sôbre o critério da incurabilidade espanta-me de modo tal que 

não consigo fundamentar a eutanasia sôbre umas raízes tão inseguras.” (sic)182 

Ocorre que, com o avanço da Medicina refletido também no grau de 

precisão e alcance dos diagnósticos, o critério da incurabilidade passou a ser menos 

vago e, ao mesmo tempo, cada vez mais necessário à definição dos próprios 

procedimentos médicos   terapêuticos. 

Neste sentido, a ortotanásia, então, só seria viável aos pacientes acometidos 

por doença terminal incurável ou que apresentassem um estado de invalidez irreversível. 

Mas o que pode ser entendido por doença terminal incurável? 

Inicialmente, cabe ressaltar que à condição de equilíbrio indispensável para 

a sobrevivência do organismo humano dá-se o nome de homeostasia. Ocorre que, 

muitas vezes este equilíbrio orgânico é abalado, gerando mudanças nas reações 

biológicas celulares que repercutem sobre todo o organismo na forma de distúrbios 

funcionais e morfológicos chamados de doenças ou moléstias.183 

Neste passo, pode-se afirmar que as patologias podem curar-se sem deixar 

nenhuma sequela, podem cronificar - por superposição de outras doenças – ou podem 

evoluir para a morte.   

Dentro deste contexto, pode-se definir doença terminal da seguinte maneira: 

A doença terminal pode ser considerada como a fase final de 
numerosas enfermidades crônicas progressivas, quando se esgotaram 
todos os tratamentos disponíveis e se alcança o nível de 
irreversibilidade.184 

 

Gisele Mendes de Carvalho vai além e trata das características fundamentais 

para a identificação de uma situação terminal:  

                                                            
182 Idem, Ibidem, p. 223. 
183 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 124. 
184 Idem, ibidem, p. 125. 
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A situação terminal é passível de ser identificada por algumas 
características, quais sejam: a) presença de enfermidade avançada e 
incurável pelos meios técnicos existentes; b) impossibilidade de 
resposta a tratamentos específicos; c) presença de sintomas múltiplos, 
multifatoriais, e cambiantes que condicionam a instabilidade evolutiva 
do paciente; d) impacto emocional (devido à iminência da morte) no 
paciente, família e equipe terapêutica; e) prognóstico de vida breve 
(inferior a seis meses).185 

 

Frise-se que o doente em situação terminal não se confunde com os 

pacientes em estado vegetativo persistente, uma vez que estes podem apresentar 

sobrevivência prolongada, enquanto nutridos e hidratados artificialmente, 

permanecendo acordados e despertos.186 

Da mesma forma, não há que se confundir com os pacientes em estado de 

coma, em que se verifica a perda da vida de relação (motilidade, sensibilidade, 

consciência) e a conservação da vida vegetativa (respiração, circulação, 

termorregulação, excreções). No coma há a perda da consciência persistente e o 

paciente parece estar dormindo, porém não é possível despertá-lo.187 

Conclui-se, pois, que apesar de temido por alguns o critério da 

incurabilidade é essencial para a constatação de hipótese de ortotanásia, tendo agido 

com acerto a Comissão de elaboração do Anteprojeto ao explicitá-lo na redação do 

art.121, §4º . 

Isto porque ao contrário do que muitos doutrinadores afirmam - no sentido 

de que a prática da ortotanásia privaria o enfermo da chance de viver o bastante para 

que um novo remédio pudesse curá-lo – a não adoção do critério da incurabilidade 

representaria verdadeira afronta à dignidade humana. 

É que, nos dizeres de Gisele Mendes de Carvalho: 

[...] cumpre asseverar que o critério da incurabilidade deve ser aceito 
ante a evidência prática de que algumas doenças ainda permanecem 

                                                            
185 Idem, Ibdem, p. 125. 
186 Idem, Ibidem, p. 126. 
187 Idem, Ibidem, p. 126. 
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insolúveis e, não obstante o incontestável progresso experimentado 
pelas ciências médicas, não apresentam, no atual contexto, 
possibilidades concretas de recuperação.188 

 

De se ressaltar, de outro turno, que evidenciada a incurabilidade do paciente 

terminal, o dispositivo do Anteprojeto em comento exige que tal constatação seja prévia 

e realizada por 2 (dois) médicos. 

Trata-se de disposição de segurança que em boa medida foi acrescida no 

texto do dispositivo, visando evitar que a omissão ou interrupção de terapias vitais 

converta-se em decisão unilateral do médico que acompanha o enfermo.189 

Ademais, é de se notar que a exigência de 2 (dois) médicos, atestando a 

iminência e inevitabilidade da morte no contexto da ortotanásia, encontra respaldo 

harmônico na redação do art. 3º, da Lei de Transplantes que determina o mesmo 

procedimento, conforme se verifica a seguir: 

Art. 3º, Lei n. 9.434/97 – “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.”(grifos nossos) 

  

3.2.2.1 - O critério da incurabilidade e a questão do coma depassé 
 

Muito se discute sobre a responsabilidade do médico frente ao chamado 

coma depassé e se seria possível abordar, neste caso, o critério da incurabilidade 

autorizador da ortotanásia. 

A expressão coma depassé foi empregada pela primeira vez em 1959 como 

decorrência dos estudos médicos feitos por Mollaret e Goulon, que caracterizaram a 

                                                            
188 Idem, Ibidem, p. 131. 
189 SILVA FRANCO, Alberto. A eutanásia passiva no novo Código Penal. Boletim do Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais, n. 05, 1993, p. 4. 
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situação de coma irreversível dos pacientes que mantinham artificialmente suas funções 

cardiorrespiratórias, sem, todavia, qualquer evidência de atividade cerebral.190 

No coma depassé, portanto, há morte cerebral evidenciada. 

Para Gisele Mendes de Carvalho, no entanto, o estado de coma depassé 

representa situação equivalente à morte encefálica, não havendo que se cogitar em 

ortotanásia, vez que o indivíduo já pode ser considerado efetivamente morto: 

O termo coma depassé foi empregado pela primeira vez em 1959, por 
Mollaret e M. Goulon, para designar um novo estado originado com a 
aparição de métodos de reanimação respiratória. Esse estado 
corresponde à destruição irreversível das funções cerebrais com a 
conservação, por meios artificiais, da respiração e da circulação – 
equivale, portanto, à morte encefálica.191 

 

Ocorre que, o efetivo entendimento na doutrina médica é o de que no coma 

depassé há evidência de morte cerebral, que se distingue da morte encefálica. Isto 

porque nesta espécie de coma há a perda de atividade cerebral do paciente, 

permanecendo muitas vezes íntegros o tronco encefálico e o cerebelo, por exemplo, e 

até mesmo as funções cardiorrespiratórias. 

Estando evidenciada morte cerebral e não encefálica (paralisação do córtex 

cerebral e de todo tronco encefálico), não há como atestar clínica e juridicamente a 

morte do indivíduo. Senão vejamos as considerações feitas pela Divisão de Pediatria do 

Hospital Univesitário (USP) em artigo especial publicado e entitulado “Morte 

Encefálica: Análise” 

Em 1981, a Comissão Presidencial para o estudo de problemas éticos 
em medicina e pesquisa biomédica comportamental formulou um 
novo conceito de Morte Encefálica que tem sido amplamente aceito 
até hoje: “o indivíduo que apresenta cessação irreversível das funções 
cardíaca e respiratória OU cessação irreversível de TODAS as funções 
de TODO o encéfalo, incluindo o tronco cerebral, está morto.” A 
partir desta nova definição, estabelece-se a sinonímia entre MORTE 

                                                            
190 LOPES, A.C.; LIMA, C.A.S.; SANTORO, L.F., Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e 
jurídicos. São Paulo: Editora Atheneu, 2012, p. 47. 
191 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 128. 
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ENCEFÁLICA e MORTE DO INDIVÍDUO. [...] A nomenclatura 
MORTE ENCEFÁLICA tem sido preferida ao termo MORTE 
CEREBRAL, uma vez que para o diagnóstico clínico, existe 
necessidade de cessação das atividades do córtex e necessariamente, 
do tronco cerebral. Havendo qualquer sinal de persistência de 
atividade do tronco encefálico, não existe MORTE ENCEFÁLICA, 
portanto, o indivíduo não pode ser considerado morto. Como 
exemplos desta situação, podemos citar os anencéfalos, o estado 
vegetativo persistente e os casos avançados da Doença de Alheimer.192        

 

Destarte, estando constatada situação de coma depassé haveria, 

tecnicamente, possibilidade da adoção da ortotanásia. Isto porque o indivíduo, com 

morte cerebral, ainda estaria vivo do ponto de vista clínico – jurídico e em situação de 

morte “encefálica” iminente e inevitável. 

O critério da incurabilidade autorizador da ortotanásia, in casu, estaria 

presente.      

  

 
3.2.3 - Ortotanásia e o consentimento sob o enfoque penal 
 

É no consentimento que se concentra o foco principal das polêmicas 

envolvendo a positivação da ortotanásia como causa excludente de ilicitude. 

Inicialmente, é de se observar que o atual Código Penal nada dispõe sobre o 

consentimento, estando permitido que a ortotanásia, a exemplo da eutanásia, seja 

praticada ainda que contra a vontade do paciente, caracterizando o delito de homicídio 

privilegiado motivado por relevante valor moral (art.121, § 1º). 

A fim de evitar tal equívoco, o Anteprojeto de 1984 passou a considerar o 

consentimento da vítima como requisito indispensável do homicídio eutanásico, nas 

formas ativa e passiva, conforme art. 121, §3º.193  

                                                            
192 Disponível em < http://www.pediatriasaopaulo.usp.br/upload/pdf/163.pdf > Acesso em: 28 de fev. 2012. 
193 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 154. 
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O mesmo entendimento foi mantido na Comissão de revisão e elaboração do 

Anteprojeto da Parte Especial de 1998, especificamente no que tange à ortotanásia (art. 

121, §4º ), dispondo sobre a necessidade de consentimento do paciente ou, na sua 

impossibilidade – englobando os estados de inconsciência e incapacidade – de 

ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. 

Na mesma esteira seguiu a Comissão de 1999, que manteve o requisito 

indispensável do consentimento para a caracterização da ortotanásia, mas alterou a 

ordem dos familiares que podem prestar a sua anuência para a desconexão dos 

aparelhos mantendores da vida do doente. Com efeito, o modificado art. 121, §4º deu 

preferência ao cônjuge e companheiro em detrimento dos ascendentes, descendentes e 

irmãos do enfermo terminal. 

Tal alteração no rol dos legitimados a suprir o consentimento do enfermo foi 

contestada por alguns doutrinadores, dentre os quais está Gisele Mendes de Carvalho: 

Ora, não procede a mudança, mormente em relação aos ascendentes e 
descendentes, já que o vínculo que os unde ao enfermo é 
incontestavelmente mas estreito e duradouro do que a ligação 
conjugal, não sendo admissível que estes, com prevalência sobre todos 
os demais, decidam sobre a manutenção da vida do doente.194    

 

O certo é que o tema consentimento no Direito Penal vem sendo debatido há 

muito tempo, o que pode ser sentido na obra de Felipe Grispigni, Il consenso 

dell’offeso, em 1924, segundo a qual o consentimento é uma figura que não se encaixa 

em nenhuma das instituições jurídicas conhecidas e que em função disso deve ser 

estudada como entidade autônoma.195 

Segundo Jiménez de Asúa o problema do consentimento deve ser encarado 

como tema geral: 

O problema do consentimento é um assunto que transpõe os limitados 
confins do homicídio piedoso e que precisa de ser encarado, antes de 

                                                            
194 Idem, Ibidem, p. 156. 
195 ASÚA, Luis Jiménez de. Liberdade de Amar e Direito de Morre – ensaios de um criminalista sobre eugenesia, 
eutanasia, endocrinologia. Trad. Benjamim do Couto. São Paulo: Saraiva. 1929, p. 232. 
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tudo, como tema geral, respeitante a todos os géneros de 
infracções.(sic)196 

 

Com efetio, o mesmo Jiménez de Asúa, na 1ª metade do século XX, após 

realizar toda uma análise evolutiva da figura do consentimento desde o direito romano, 

ensina que a faculdade de consentir uma renúncia de direito (como por exemplo o 

direito à vida) encontra um duplo limite (o direito alheio e o interesse público), 

configurando o seguinte princípio geral: o consentimento da parte lesada não pode 

constituir uma causa justificadora.197 

Para tanto cita Adolfo Prins:  

Tem razão Adolfo Prins ao afirmar que em um sistema jurídico em 
que a lei penal é de ordem pública e em que a pena se impõe em nome 
da sociedade inteira e, por consequencia, do ministério público, seu 
representante, não é possível revogar por convenções particulares as 
leis de ordem pública.198 

 

Ocorre que, na mesma época, outros doutrinadores - como Sauer - 

sustentavam não só a defesa da viabilidade doutrinária do consentimento como causa de 

justificação, bem como a ancoragem de sua fundamentação material e axiológica numa 

mesma e única matriz, comum a todas as causas de justificação.199 

Mezger, da mesma forma, procurou encontrar uma fundamentação material 

para o consentimento como causa de justificação, definindo o critério de determinação 

do ilícito através da direção do interesse do ofendido e não por meio do fim da atuação 

do agente.200  

Modernamente, mais especificamente a partir dos anos setenta do último 

século, um conjunto de estudos realizados por autores como Roxin, Artz, Kientzy e 

Schmidhäuser acabou por lançar os fundamentos de uma interpretação normativa e 
                                                            
196 Idem, Ibdem, p. 232. 
197 Idem, Ibidem, p. 236. 
198 Idem, Ibidem, p. 236. 
199 ANDRADE, Manuel da Costa. Consentimento e Acordo em Direito Penal. Coimbra (POR): Coimbra Editora, 
2004, p. 140. 
200 Idem, Ibidem, p. 141. 
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enquadramento doutrinário alternativos da problemática jurídico-penal do 

consentimento, problematizando o paradigma dualista de Geerds201.202 

Na realidade, Roxin e os demais autores propuseram uma convergência para 

a tese de redução generalizada das expressões penalmente relevantes de consentimento 

à categoria da exclusão da tipicidade. 

Para Roxin, o consentimento não é considerado causa de justificação, tendo 

em vista que há renúncia ao próprio bem jurídico, havendo, portanto, falar-se em 

exclusão da própria tipicidade. É que quando alguém consente de maneira eficaz que 

outrem intervenha sobre os seus bens jurídicos, esta intervenção não constitui dano para 

o detentor dos bens jurídicos, mas um auxílio na realização da liberdade de ação que lhe 

é constitucionalmente assegurada e que se exprime uma disposição sobre os bens 

jurídicos ao seu dispor.203 

Fato é que, muito embora existam as citadas divergências quanto à natureza 

jurídica do consentimento em matéria penal, especificamente no que tange ao tipo 

permissivo descrito no art.121, §4º, do Anteprojeto, a Comissão de doutrinadores 

definiu a ortotanásia – que tem no consentimento um dos seus requisitos estruturais - 

como causa excludente de ilicitude e não de tipicidade.    

Por outro lado, em verdade, o que é consenso entre os doutrinadores resta 

verificado na questão da “autonomia pessoal” como matriz axiológica e normativa do 

consentimento no âmbito penal.204 

E é exatamente esta “autonomia pessoal” o ponto de relevo para a 

abordagem da ortotanásia, na qual a presença do requisito consentimento é fundamental. 

Aliás, a própria Bioética205 encontra-se fundada no “princípio da 

autonomia” consistente no respeito à livre decisão individual dos sujeitos sobre seus 

                                                            
201 De acordo com a obra de Manuel da Cosa Andrade “foi Geerds que cunhou a contraposição terminológica entre 
Einwilligung (consentimento) e Einverständis (acordo)”. (ANDRADE, Manuel da Costa. Consentimento e Acordo em 
Direito Penal. Coimbra (POR): Coimbra Editora, 2004, p. 142.  
202 Idem, Ibidem, p. 176. 
203 Idem, Ibidem, p. 178. 
204 Idem, Ibidem, p. 191. 
205 Bioética foi um termo cunhado por Van Rensselaer Potter, em 1970, para estabelecer o ideal de uma ciência que 
fizesse a ligação entre a biologia e a ética (Cf. PESSINI, Leo. Bioética: das origens à prospecção de alguns desafios 
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próprios interesses, desde que não atinja terceiros e se refiram à escolhas racionais e 

espontâneas, ainda que errôneas ou potencialmente prejudiciais a si próprios.206 

De acordo com Luciano Santoro de Freitas, é através do “princípio da 

autonomia” que se estabelece domínio do paciente sobre sua própria vida e respeito à 

sua intimidade.207 

Neste sentido, para que um paciente em estado terminal possa validamente 

prestar sua anuência à não adoção de tratamentos terapêuticos fúteis, como é o caso da 

ortotanásia, é mister a presença do chamado “consentimento informado”, expressão 

concreta do princípio da autonomia. 

Acerca do mencionado “consentimento informado” verifica-se que este 

somente poderá ser constatado se presentes quatro elementos essenciais: a revelação 

adequada e veraz da informação pela equipe médica; compreensão da informação; 

consentimento voluntário e capacidade do doente para consentir.208  

Inexistindo a configuração de um ou mais destes requisitos, não haverá, 

pois, o exigido “consentimento informado”, acarretando a inviabilização da própria 

ortotanásia, que se mesmo assim for praticada implicará na tipificação do delito de 

homicídio. 

Necessário, então, que o “consentimento informado” seja manifestado sem 

vícios e de forma expressa, conforme bem posiciona Gisele Mendes de Carvalho: 

Tendo em vista a relevância dos interesses em jogo, os procedimentos 
eutanásicos e ortotanásicos requerem sempre o consentimento 
expresso e voluntário do moribundo, quando estiver em condições de 
fazê-lo, não se admitindo jamais que este seja presumido ou que o 
médico adote a postura que lhe pareça mais adequada, ainda que aja 
em prol do paciente.209  

 

                                                                                                                                                                              
contemporâneos. In: Bioética e longevidade humana. Leocir Pessini, Christian de Paul de Barchifontaine (org.). São 
Paulo: Centro Universitário São Camilo: Edições Loyola, 2006, p. 10) 
206 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 144. 
207 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 101. 
208 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 145. 
209 Idem, Ibidem, p.147. 
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Por outro lado, caso seja verificada a impossibilidade do doente terminal em 

manifestar seu consentimento, por estar inconsciente ou incapaz (nos casos de doentes 

mentais, menores de idade, pessoas sob coação ou em estado de profunda depressão), há 

que ser negada a faculdade de exercício da “autonomia pessoal”, momento em que o 

princípio da autonomia cede espaço ao “princípio da beneficência”. 

Através do “princípio da beneficência”, terceiros – familiares, no caso da 

ortotanásia (121, §4º , in fine, Anteprojeto) -  poderão atuar manifestando 

consentimento no melhor interesse do paciente, de acordo com suas próprias 

concepções.210 

Tal princípio, na realidade, originou-se do juramento de Hipócrates, 

considerado “pai da medicina”, o qual se comprometia a atuar para o bem do doente e 

não para o seu dano ou morte.211 

Ocorre que, nos casos em que há impossibilidade de manifestação de 

vontade por parte do paciente terminal (seja por inconsciência ou incapacidade), que já 

teve previamente constatada a morte como iminentente ou inveitável, o suprimento de 

consentimento feito pelos familiares pode vir contaminado por outros interesses. 

Não são poucos os casos em que, por exemplo, parentes conspiram 

dissimuladamente pela morte de ente querido, objetivando na realidade auferir 

benefícios sucessórios de natureza patrimonial decorrentes do óbito. 

Da mesma forma, muito embora não desejados, inevitáveis são os juízos de 

valor viciados por erro ou carregados de emoção advindos dos familiares do enfermo 

terminal sem consciência, que muitas vezes se encontram em estado de sofrimento e 

agonia maiores do que os do próprio paciente. 

Pois bem, dentro do estabelecido pela redação da causa justificativa da 

ortotanásia (art. 121, §4º), verifica-se que não há instrumentos para impedir, 

eventualmente, a ocorrência de manobras criminosas ou contaminadas por juízos 

viciados, a não ser que fosse retirada a possibilidade de haver suprimento de vontade, o 

que não parece ser a medida mais justa. 
                                                            
210 Idem, Ibidem, p. 147. 
211 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 103. 
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Neste sentido, destaca-se importante instrumento, utilizado nos Estados 

Unidos da América, que busca assegurar a manifestação de vontade do paciente 

terminal antes mesmo que possa ficar inconsciente ou incapacitado: os “testamentos 

vitais” (living wills).212   

Com efeito, os testamentos vitais são documentos através dos quais pessoas 

sãs, valando-de expressões genéricas, rechaçam a utilização de tratamentos fúteis caso, 

eventualmente, venham a padecer de algum mal incurável ou traumatismo 

irreversível.213 

Há de ser, contudo, tomado com reservas este intrumento, uma vez que seria 

possível cogitar sua invalidade decorrente de sua natureza de consentimento presumido, 

o que em casos de ortotanásia não se admite.  

É que para muitos, a anuência do paciente deve ser sempre atual e não são 

poucas as vezes em que a iminência da morte altera a condição psicológica daquele que 

quando ainda estava saudável manifestara o seu consentimento à ortotanásia. 

Aqui é importante salientar, outrossim, que a ausência da atualidade no 

consentimento do enfermo terminal - que elaborou um testamento vital - pode ser ainda 

mais nefasta caso o paciente esteja em situação de inconsciência, tendo em vista não ter 

possibilidade de revogar o que fora declarado.    

O mesmo raciocínio se aplica a outros instrumentos como os “poderes 

legais” (durable powers of attorney) e os chamados “histórico de valores”. Os “poderes 

legais” são uma concessão a um terceiro da faculdade de tomar decisões médicas em 

nome do paciente, enquanto que o “histórico de valores” é um documento revelador do 

sistema de valores íntimos do paciente relativamente às suas decisões ou opções 

terapêuticas.214 

Frise-se que, tanto os “poderes legais”, como o “histórico de valores” são 

instrumentos que poderiam ser utilizados tranquilamente no campo da beneficência, 

quando o paciente estiver impossibilitado de expressar sua vontade, sendo imposta a 

atuação médica no seu melhor interesse.    
                                                            
212 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos jurídico-penais da eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 148. 
213 Idem, Ibidem, p. 148. 
214 Idem, Ibidem, p. 148/149. 
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Gisele Mendes de Carvalho resume, então, da seguinte forma a questão do 

consentimento nos casos de eutanásia e ortotanásia: 

[...] o consentimento há de ser expresso (não se admitindo o 
presumido), atual e inequívoco, não podendo, portanto, ser prestado 
por quem não esteja no pleno exercício de suas faculdades mentais ou 
seja menor de idade, bem como, por razões óbvias, por aqueles que se 
encontram em estado de inconsciência em razão de enfermidade ou 
traumatismo. Considera-se que crianças, menores e deficientes 
mentais não possuem a capacidade natural de juízo para compreender 
a natureza do ato sobre o qual consentem, seja para negar-se ou para 
submeter-se a um tratamento determinado. Expresso, porém, de 
qualquer modo, o consentimento ou a recusa pelo paciente, adulto e 
consciente, ou tendo este consignado em instrumento próprio sua 
vontade em ocasião anterior à incapacidade (v.g., por meio de 
testamentos vitais), é força que seja considerada pela equipe médica, 
ainda que, na segunda hipótese, não sem algumas reservas.215 

 

 
3.3 - A ortotanásia como norma penal necessária 
 

Como se vê, com o avanço da medicina e com o aumento da expectativa de 

vida do ser humano, a ortotanásia é figura cada vez mais presente no cotidiano, em que 

pese suas raízes virem de tempos longínquos. 

No mesmo passo, já se verificou que o ordenamento jurídico brasileiro não 

apresenta definição sobre a regulamentação da ortotanásia em âmbito penal, 

propiciando o aumento da inseguraça jurídica. 

Há, pois, nítido descompasso entre a abordagem legislativa penal sobre o 

tema quando comparado à sua gradativa previsão nas normas ligadas à ética médica. 

Faz necessária, assim, a previsão da ortotanásia como norma penal 

permissiva expressa no Código Penal, visando a harmonização do próprio ordenamento 

jurídico. 

                                                            
215 Idem, Ibidem, p. 151. 
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Neste sentido, o art. 121, §4º, do Anteprojeto de Reforma da Parte Especial 

do Código Penal de 1998, em que pese não ter entrado em vigor, representa avanço 

legislativo ao positivar de forma inovadora no campo penal a ortotanásia como causa 

excludente de ilicitude. 

Isto porque é somente com a positivação do tema na legislação penal, que se 

dará a aproximação com as normas voltadas aos profissionais da Medicina que já há 

algum tempo tratam da ortotanásia como medida digna, lícita e ética. 

Com efeito, no Estado de São Paulo, a Lei n. 10.245, de 17 de março de 

1999, que versou sobre os direitos dos usuários de serviços de saúde em âmbito 

estadual, já se referia à ortotanásia de forma tímida por meio do art.2º , incisos VII, 

XXIII e XXIV, conforme se verá a seguir:  

“Art.2º - São direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de 
São Paulo: (...) VII – consentir ou recusar, de forma livre, voluntária 
e esclarecida, com adequada informação, procedimentos diagnósticos 
ou terapêuticos a serem nele realizados. (...) XXIII – recusar 
tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a 
vida. XXIV – optar pelo local da morte.” 
 

Em âmbito federal, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução n. 

1.805, publicada em 28.11.2006 que tratou da ortotanásia por considerar a dignidade 

humana como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, vedando-se, 

portanto, a submissão à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. 

A referida Resolução deu permissão ao médico para limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente terminal, desde que 

respeitado o princípio da autonomia. Senão vejamos: 

“Art. 1º.  É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos 
e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de 
enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de 
seu representante legal.  
 
 § 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu 
representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para 
cada situação. 
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§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada 
no prontuário. 
 
§ 3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de 
solicitar uma segunda opinião médica. 
 
Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários 
para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a 
assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, 
inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.” 
 

Vê-se, pois, que através do art.2º supramencionado, o Conselho Federal de 

Medicina legitima a ortotanásia, garantindo dignidade ao paciente terminal que deverá 

continuar a reeber da equipe médica os chamados “cuidados paliativos”. 

Facilmente se percebe, então, que diferentemente do que se vê no campo da 

legislação penal, houve rápida evolução da questão do ponto de vista da ética médica, 

acarretando a admissibilidade e legitimidade da ortotanásia de forma expressa também 

pelo mais recente Código de Ética Médica. 

Com efeito, o chamado “Novo Código de Ética Médica” foi veiculado pela 

Resolução n.1.931, de 17 de setembro de 2009 do Conselho Federal de Medicina, que 

entrou em vigor a partir de 13 de abril de 2010, dispondo da seguinte forma sobre a 

ortotanásia: 

“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. 

“Capítulo V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES 

É vedado ao médico: 

Art. 36. Abandonar paciente sob seus cuidados. 

[...] 
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§ 2º Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus 
familiares, o médico não abandonará o paciente por ser este portador 
de moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-lo ainda que 
para cuidados paliativos. 

[...] 

Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de 
seu representante legal. 

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 seu representante legal.” 

 

Atualmente, resta evidente a contradição existente no ordenamento jurídico, 

uma vez que se de um lado o Conselho Federal de Medicina modernizou os preceitos de 

ordem ética médica com a permissividade da prática da ortotanásia, de outro há o 

defasado Código Penal em vigor que permite a responsabilização criminal do médico 

que eventualmente venha a praticá-la. 

Este hiato existente entre as disposições penais e as emanadas do Conselho 

Federal de Medicina necessita, pois, ser eliminado através da modernização do atual 

Código Penal pátrio, garantindo-se a realização efetiva do superprincípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana. 

É certo que o art. 121, §4º , do Anteprojeto representa uma esperança de que 

futuramente a ortotanásia estará positivada expressamente no Código Penal como tipo 

permissivo, todavia, faz-se necessária a sensibilização dos nossos legisladores para que 

efetivamente apreciem o dispositivo - há mais de 12 (doze) anos em trâmite no 

Congresso Nacional - ou então possam elaborar novo texto de lei, pacificando as 

questões envolvendo o tema e harmonizando o ordenamento jurídico. 

Da mesma forma, importante destacar que a abordagem da ortotanásia na 

legislação penal deve ser feita por meio da aproximação aos modernos conceitos ligados 

à ética médica, como por exemplo à noção dos ditos “cuidados paliativos” que será 

abordada no capitulo seguinte. 
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Aliás, há que se ressaltar que os mais recentes dispositivos normativos da 

área médica – como por exemplo o Novo Código de Ética Médica – são permeados 

pelos ideais trazidos pela chamada medicina paliativa, que Leo Pessini caracteriza da 

seguinte forma:“A medicina paliativa afirma a vida e reconhece o processo do morrer 

como natural na vida.”216 

 
 
 
 

                                                            
216 PESSINI, Leo. Eutanásia - por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 181. 
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CAPÍTULO 4 

 

“Ortotanásia, ‘Morte Digna’ e cuidados paliativos” 
 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana exerce função primordial na 

construção do entendimento da importância da legitimação da ortotanásia como 

procedimento médico lícito e ético destinado aos pacientes terminais. 

Da mesma forma, é sob o enfoque necessário deste princípio que se embasa 

a necessidade de postivação da ortotanásia como tipo penal permissivo, possibilitando a 

real garantia da chamada “morte digna” àqueles em situação de constatada morte 

iminente e inevitável. 

Isso porque, como já foi dito, a ortotanásia é a conduta tida como correta a 

ser buscada diante de uma situação de morte iminente e inevitável, afastando-se a 

hipótese não desejada da distanásia, procedimento marcado pelo encarniçamento 

terapêutico que atenta contra a dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, a distanásia é procedimento que transgride dispositivos 

constitucionais, uma vez que impõe ao paciente situação desumana e degradante, 

submetendo o enfermo à verdadeira tortura médica por meio da adoção de tratamentos 

terapêuticos fúteis que apenas prolongam o sofrimento e afastam a fase da morte ao seu 

tempo correto.217 

Assim, a ortotanásia é considerada por muitos doutrinadores como o meio-

termo digno e possível entre as nefastas condutas da eutanásia (antecipação da morte 

por compaixão ao paciente terminal que sofre fisica e mentalmente) e da distanásia 

(prolongamento máximo da vida por meio de tratamento fútil). 

Neste sentido, posicionou-se Luciano de Freitas Santoro: 

O meio-termo será, então, a ortotanásia, que autoriza que o médico, 
quando a morte se apresentar como iminente e inevitável, omita o 

                                                            
217 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 140. 
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emprego de qualquer tratamento fútil, respeitando o bem-estar do 
paciente e, em consequência, promova a sua dignidade no momento 
final, emprestando-lhe os cuidados paliativos para que tenha morte 
correta.218   

 

Nota-se, pois, que a dignidade proporcionada ao paciente terminal na 

ortotanásia está intimamente atrelada à prestação dos chamados “cuidados paliativos”, 

que serão explorados mais adiante. 

É que, cada vez mais, a compreensão da saúde – que vem sendo 

impulsionada pela redefinição da Organização Mundial da Saúde (OMS) – se relaciona 

ao bem-estar global da pessoa e não mais à mera ausência de doença.219   

   

4.1 - Dignidade da pessoa humana – breves considerações 

A dignidade da pessoa humana está prevista como verdadeiro fundamento 

da República brasileira, através do disposto no art. 1º , III, da Constituição Federal de 

1988220, resultado da incorporação de inúmeros tratados internacionais de direitos 

humanos pelo ordenamento jurídico pátrio. 

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet: 

[...] tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 

                                                            
218 Idem, Ibidem, p. 140. 
219 PESSINI, Leo. Eutanásia: por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 225. 
220 Art. 1º, Constituição Federal: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III - a dignidade da pessoa humana.” 
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própria existência da vida em comunhão com os demais seres 
humanos.”221  

 

Com efeito, atualmente, o respeito à dignidade da pessoa humana aparece 

como princípio jurídico de cunho universal.  

Neste sentido, Marcelo Figueiredo ensina que “todo ser humano, 

independentemente da situação e circunstâncias em que se encontra, tem direito à 

dignidade”.222 

Referida generalização do respeito à dignidade humana decorre da 

universalização dos direitos humanos estampada em vários textos como, por exemplo, 

na Declaração Universal dos Direitos do Humanos de 1948223. 

Antes porém, em 26 de junho de 1945, já eram sentidas referências à 

dignidade da pessoa humana na Carta das Nações Unidas224, o mesmo ocorrendo em 16 

de novembro do mesmo ano no Estatuto da UNESCO225. 

Alguns anos mais tarde, a dignidade voltou a ser destacada em tratados 

internacionais: Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 19 de dezembro 

de 1966226, Convenção das Nações Unidas sobre a Tortura de 1984 e na Convenção 

sobre os Direitos das Crianças de 1989. 

Em verdade, o respeito à dignidade humana foi positivado como efetiva 

“reação” aos horrores e violações perpetrados na Segunda Guerra Mundial, ao mesmo 

                                                            
221 SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional.  
2ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p.37. 
222 FIGUEIREDO, Marcelo. “O Respeito à dignidade humana e a eutanásia. Breves notas”.  In: Tratado Luso-
Brasileiro da Dignidade Humana. Coordenadores Jorge Miranda, Marco Antonio Marques da Silva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2009, p. 434.  
223 “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são portadores de razão e de consciência e 
devem tratar uns aos outros com espírito de fraternidade. (art.1º )” 
224 “Nós, os povos das Nações Unidas – afirmamos com firmeza, [...] nossa crença nos direitos fundamentais do 
Homem, na dignidade e no valor da personalidade humana [...] e no compromisso de renovadamente fortalecê-los 
[...]” 
225 “os governos dos Estados [...] declaram em nome dos seus povos: [...] que a grande e terrível guerra [...] fez-se 
possível em virtude da negação dos princípios democráticos da dignidade, igualdade e respeito mútuo entre os 
homens [...]” 
226 “o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da sociedade humana [...] compõe o fundamento da 
liberdade, justiça e paz mundial, no reconhecimento de que esses dreitos derivam da dignidade inerentes aos homens. 
(preâmbulo)” 
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passo que trouxe destaque à dimensão prospectiva da dignidade, sugerindo a 

configuração de futuro compatível com a dignidade da pessoa.227  

É o que ensina Flavia Piovesan ao abordar o processo de internacionalização 

dos direitos humanos no pós-guerra: 

A internacionalização dos direitos humanos constitui, assim, um 
movimento extremamente recente na história, que surgiu a partir do 
pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos 
durante o nazismo. Apresentado o Estado como o grande violador de 
direitos humanos, a Era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e 
da descartabilidade da pessoa humana, o que resultou no extermínio 
de onze milhões de pessoas. O legado do nazismo foi condicionar a 
titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeito de direitos, à 
pertinência a determinada raca – a raça pura ariana.[...] No momento 
em que os seres humanos se tornam supérfulos e descartáveis, no 
momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se 
abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução 
dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a 
lógica do razoável.228 

 

4.2 - Ortotanásia e a dimensão dúplice da dignidade  

Insta salientar, ademais, que Ingo Wolfgang Sarlet, aprofundando o tema 

sob o enfoque das dimensões da dignidade, estabelece que esta possui uma dimensão 

dúplice, permitindo a visualização dos pontos de contato com a problemática da 

ortotanásia.229 

Segundo o autor, a dimensão dúplice da dignidade se verifica através da 

manifestação simultânea da autonomia da pessoa humana – ligada à idéia de 

autodeterminação com relação às decisões essenciais sobre a própria existência – e da 

                                                            
227 SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. 2ª 
edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 47. 
228 PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 10ª ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 120. 
229 SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. 
2ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 30.  
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necessidade de sua proteção por parte da comunidade e do Estado, sobretudo quando 

fragilizada ou ausente a capacidade de autodeterminação.230 

Diante deste contexto, é possível concluir que o paciente terminal, ainda que 

sem sua capacidade de autodeterminação, possui direito a ser tratado com dignidade 

(protegido e assistido), vez que a dimensão protetiva acima destacada estará, “in casu”, 

prevalecendo sobre a dimensão autonômica. 

Ingo W. Sarlet, procurando dar maior embasamento à esta idéia, cita 

Dworkin: 

Dworkin, portanto, parte do pressuposto de que a dignidade possui 
“tanto uma voz ativa quanto uma voz passiva e que ambas encontram-
se conectadas”, de tal sorte que é no valor intrínseco (na “santidade e 
inviolabilidade”) da vida humana de todo e qualquer ser humano, que 
encontramos a explicação para o fato de que mesmo aquele que já 
perdeu a consciência da própria dignidade merece tê-la (sua 
dignidade) considerada e respeitada.231 

 

A ortotanásia apresenta, assim, a possibilidade de ser um instrumento do 

paciente terminal e de seus familiares na busca pela dignidade no final da existência. 

Neste sentido, a não abordagem expressa da permissividade da ortotanásia 

na legislação penal pátria, implica em atentado contra a própria dignidade da pessoa 

humana em estágio final, uma vez que a falta de amparo legal representa falha da 

dimensão protetiva da dignidade.  

É que, na realidade, a dignidade da pessoa humana ao mesmo tempo se 

mostra como limite e tarefa dos poderes estatais. Senão vejamos: 

Como limite, a dignidade implica não apenas que a pessoa não pode 
ser reduzida à condição de mero objeto da ação própria e de terceiros, 
mas também o fato de a dignidade gerar direitos fundamentais 
(negativos) contra atos que violem ou a exponham a graves ameaças. 
Como tarefa, da previsão constitucional (explícita ou implícita) da 
dignidade da pessoa humana, dela decorrem deveres concretos de 

                                                            
230 Idem, Ibidem, p.30. 
231 Idem, Ibidem, p. 31. 
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tutela por parte dos órgãos estatais, no sentido de proteger a dignidade 
de todos, assegurando-lhe também por medidas positivas (prestações) 
o devido respeito e promoção.232  

 

4.3 - O direito à vida digna versus ortotanásia  

Destarte, verifica-se que a discussão acerca da legitimidade da ortotanásia 

no âmbito penal se acentua por estarem em jogo tanto o respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, como ao direito fundamental à vida. 

A cada dia salta aos olhos que os avanços biomédicos nas mais diversas 

áreas repercutem no aumento da expectativa e qualidade de vida. Ocorre que tais 

progressos deram origem à obstinação terapêutica, “na medida em que a superveniência 

da morte passa a ser entendida como fracasso médico e a vida tende a ser perseguida e 

prolongada indefinidamente, a todo custo”.233  

Sob este aspecto, é questionável se, com a aplicação destes progressos 

científicos, não estaria sendo direcionado contra o ser humano um conjunto de normas 

jurídicas destinadas à tutela da vida sob as mais variadas formas que acabariam por lesar 

reflexamente a dignidade humana. 

Neste sentido, interessante as considerações de Leo Pessini sobre a relação 

entre os avanços científicos e o aumento do sofrimento mental do paciente: 

Enquanto o progresso médico aumentou consideravelmente a 
expectativa de vida, ele também prolongou significativamente as 
doenças fatais. A espera pela morte hoje pode ser interminável e dura 
de aguentar. Em suma, hoje demoramos mais para morrer, e enquanto 
o morrer provavelmente envolve menos dor física, pois dispomos de 
analgésicos potentíssimos, esse processo não acontece com o 
sofrimento mental, que aumentou muito.234 

 

                                                            
232 Idem, Ibidem, p. 32. 
233 CARVALHO, Gisele Mendes de. Aspectos Juridico-Penais da Eutanásia. São Paulo/SP: IBCCRIM, 2001, p. 115. 
234 PESSINI, Leo. Eutanásia: por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004,  p. 81. 
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Com efeito, esta relação intrínseca entre o direito à vida e o princípio da 

dignidade da pessoa humana foi abordada por Luciano de Freitas Santoro: 

A bem da verdade, tanto o direito à vida quanto o princípio da 
dignidade têm uma relação intrínseca, porque nascem com o ser 
humano e caminham juntos ao longo de toda a sua jornada, já que o 
que se pretende garantir, através do reconhecimento desses direitos 
fundamentais, são condições existenciais mínimas para o seu pleno 
desenvolvimento, sem a submissão a qualquer conduta degradante ou 
desumana.235 

 

Conclui-se, então, que a harmonização entre o direito à vida e ao respeito à 

dignidade da pessoa humana implica a obrigação de que o ser humano seja tratado em 

todos os momentos com dignidade, isto é, tenha o que se entende por “vida digna”. 

E nos casos dos pacientes terminais seria possível afirmar que vivem com 

dignidade?  

O art. 196, da Constituição Federal236 garante o direito à saúde a todos e 

indica ser dever do Estado assegurar politicas públicas para que seja alcançada em 

sentido pleno, destacando como objetivo marcante “a redução do risco de doença”. 

Mas o conceito de saúde vai além da simples redução do risco de doença, 

sendo certo que também é possível falar em saúde mesmo aos que se encontram em 

estado de doença crônica ou terminal, desde que ao paciente estejam sendo 

proporcionados bem-estar físico, mental, social e espiritual, ainda quando não há 

perspectiva de cura.237 

Luciano de Freitas Santoro vai além e destaca ainda a viabilidade da “vida 

digna” àqueles que nasceram ou adquiriram grave doença: 

[...] é viável uma vida digna, ainda que com limitações, com 
condições ao pleno desenvolvimento. Quantos não foram aqueles que, 
por uma infelicidade, nasceram ou acabaram adquirindo uma grave 

                                                            
235 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 77. 
236 Art. 196, Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
237 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 80. 
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doença e conseguiram vencer no sentido de encontrar a felicidade, de 
se desenvolverem, ainda que não estejam curados (da doença).”238 

 

Todavia, outra é a situação e não há falar-se em “vida digna” quando a 

morte é constatada como iminente e inevitável, sendo o paciente incurável e quando 

qualquer tratamento aplicável seja considerável fútil. 

Este contexto foi muito bem descrito por Rubem Alves, psicanalista, 

escritor e professor da Unicamp, ao escrever sobre os temores da morte e os receios dos 

sofrimentos para a mantença da vida: 

[...] 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 de 
hospitais, em meio às pessoas que se ama, em meio a visões de beleza. 
[...] Confesso que, na minha experiência de ser humano, nunca me 
encontrei com a vida sob a forma de batidas de coração ou ondas 
cerebrais. A vida humana não se define biologicamente. 
Permanecemos humanos enquanto existe em nós a esperança da 
beleza e da alegria. Morta a possibilidade de sentir alegria ou gozar a 
beleza e da alegria. Morta a possibilidade de sentir alegria ou gozar a 
beleza, o corpo se transforma numa casa de cigarra vazia. 

Muitos dos chamados ‘recursos heróicos’ para manter vivo um 
paciente são, do meu ponto de vista, uma violência ao princípio da 
‘reverência pela vida’. Porque, se os médicos dessem ouvidos ao 
pedido que a vida está fazendo, eles a ouviriam dizer: “Liberta-me”.239 

 

Neste aspecto, há que se considerar que o viver de forma digna não se deve 

confundir com a sobrevivência física, esta última muitas vezes alcançada através da 

manutenção de muito sofrimento. 

                                                            
238 Idem, Ibidem, p. 81. 
239 ALVES, Rubem. Sobre a morte e o morrer. Texto publicado em: Folha de S. Paulo. São Paulo, 12 de outubro de 
2003 – A3. 
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Leo Pessini, acerca desta concepção, conclui que na verdade a existência 

efetiva de um viver com dignidade implica necessariamente um processo de morrer 

dignamente: 

Existe muito o que fazer no sentido de levar a sociedade a 
compreender que o morrer com dignidade é uma decorrência do viver 
dignamente. Se não se tem condição de vida digna, no fim do processo 
garantiríamos uma morte digna? Antes de existir um direito a uma 
“morte humana”, há que garantir um direito a uma “vida humana”, e 
não somente sobrevivência sofrida.240 

 

E vai além: 

Buscamos incansavelmente a felicidade de viver muito tempo com 
dignidade, e não apenas sobreviver. Fazemos tudo para combater a 
doença, a dor, o sofrimento e vencer a própria morte. Estamos cada 
vez mais aparelhados pelas inovações tecnológicas nessa empreitada. 
Num lance de “ilusão utópica”, podemos até, estratégicamente, negar 
a realidade do morrer como não fazendo parte de nosso existir e agir 
como se fôssemos imortais em nossa existência terrena. Pura 
insensatez, porque morremos e clamamos por dignidade nesse 
momento.241 

 

Especificamente no que toca à situação daqueles em situação terminal, com 

morte iminente e inevitável, em que quaisquer tratamentos são considerados fúteis, o 

grande desafio reside em como cuidar do sofrimento, sem que se abrevie a vida 

(eutanásia), nem se adie a morte (distanásia). 

Neste caso, do choque entre a dignidade da pessoa humana e o direito à vida 

tem-se que deverá prevalecer a dignidade humana, pois quando a manutenção da vida se 

mostra  inviável não são admitidos tratamentos cruéis ou degradantes, como a tortura 

médica.242 

                                                            
240 PESSINI, Leo. Eutanásia: por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 277. 
241 Idem, Ibidem, p. 276. 
242 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 82. 
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É a aplicação do postulado da ponderação de bens referido por Luciano de 

Freitas Santoro: 

Conclui-se desta forma que, em face do postulado da ponderação de 
bens, é possível extrair-se duas regras: quando a vida não puder mais 
ser preservada, sendo a morte iminente e inveitável, deve o médico 
adotar as medidas necessárias para a preservação e promoção da 
dignidade da pessoa humana, não submetendo o paciente a tratamento 
fútil; ao contráro, quando houver um mínimo de possibilidade de cura, 
o médico necessariamente deverá atuar nesse sentido, como 
consequência do direito à vida, porque o argumento que fundamenta a 
prevalência da dignidade humana (“morte iminente e inevitável”) não 
estará presente.243 

 

Da mesma forma, o citado conflito poderia ser solucionado pelo postulado 

da proporcionalidade, alcançando-se a relação de adequação entre meio e fim, da qual 

sobressai a noção dos chamado “cuidados paliativos”. Senão vejamos: 

As duas hipóteses – a manutenção da vida a qualquer custo e o 
oferecimento de cuidados paliativos, permitindo que a pessoa tenha 
uma morte tranquila e minimamente dolorosa – devem ser objeto de 
análise pelo postulado da proporcionalidade, que exige que a relação 
entre meio e fim (estado desejado de coisas) seja adequada, necessária 
e vantajosa. A finalidade da intervenção médica, necessariamente, terá 
de ser a preservação da dignidade humana com o máximo de vida 
possível.244  

 

Em resumo, é possível concluir que não se pode privilegiar a mantença da 

vida exclusivamente biológica em detrimento da própria dignidade do enfermo terminal. 

 

                                                            
243 Idem, Ibidem, p. 83/84. 
244 Idem, Ibidem, p. 84. 
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4.4 - Morte digna 

Neste passo, ganha força o conceito de “morte digna” não só como reflexo 

do princípio da dignidade da pessoa humana, mas como direito inerente a cada ser 

humano. 

Como já se disse, a noção de morte digna deriva do próprio entendimento de 

que cada indivíduo deva viver uma vida dignamente. 

Com efeito, Maria Celeste Cordeiro Leite Santos pontuou os seguintes 

conteúdos do conceito de morte digna: respeito ao modelo pessoal de morte; alívio da 

dor; rejeição da crueldade terapêutica; direito do doente à verdade e 

acompanhamento.245 

Resumidamente, pode-se falar que o “respeito ao modelo de morte da 

pessoa”, segundo a citada autora, corresponde ao desejo do doente terminal frente à 

sociedade. Ocorre que, na maioria das vezes, este desejo não é acolhido e é substituído 

por imposições oriundas da família, dos médicos e da própria sociedade.246  

Já no que se refere ao alívio da dor e à rejeição da crueldade terapêutica, é 

possível identificar que graças aos avanços científicos pode-se, hoje, garantir mesmo ao 

paciente terminal com constatada iminência e inevitabilidade de morte um tratamento 

que visa seu bem-estar global - minimizando as dores e afastando os efeitos cruéis da 

obstinação terapêutica - até que a morte sobrevenha naturalmente. 

Ressaltando o respeito à dignidade da pessoa humana também no processo 

de morte, estão Carolina Alves de Souza Lima, Luciano de Freitas Santoro e Antonio 

Carlos Lopes, que lecionam pela prevalência do direito à liberdade de escolha por uma 

morte digna quando houver colisão com o próprio direito à vida. Senão vejamos: 

Em relação à ortotanásia, entendemos que na situação de colisão do 
direito à vida (quando se busca sua preservação a qualquer custo, 
diante de uma morte iminente e inevitável) e do direito à liberdade de 
escolha por uma morte digna (quando se visa ao direito a não ser 

                                                            
245 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de órgãos e eutanásia: liberdade e responsabilidade: 
abordagem filosófica, religiosa e penal, limites éticos e jurídicos da experimentção humana, responsabilidade penal 
dos médicos, eutanásia, ortotanásia e distanásia, aborto eugênico e ética médica. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 248. 
246 Idem, Ibidem, p. 248. 
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submetido a tratamento desumano, como a tortura médica), deve 
prevalecer o segundo direito. Isso porque a tutela à dignidade da 
pessoa humana configura limite para a atuação do Estado 
Democrático de Direito brasileiro.247 

 

Portanto, dentro do atual contexto de conquistas no campo da medicina, há 

que se almejar ao máximo a humanização do processo de morrer, conferindo, assim, 

dignidade ao paciente terminal. 

É o que leciona Luciano de Freitas Santoro, citando Mirta Videla: 

É preciso humanizar o processo de morrer porque, como adverte Mirta 
Videla, “cuando se le pregunta como le gustaría morir, dicen rápido y 
sin dolor, por eso la palabra cáncer es temida, asociada com ‘larga, 
penosa y dolorosa enfermedad”. Esta autora, psicóloga de formação, 
defende que o morrer bem seria acompanhado da família, em um lugar 
agradável, com pessoas capacitadas no alívio físico e espiritual do 
paciente terminal, com consciência e com o menor sofrimento e 
degradação possíveis. Não se trataria de enfrentar a morte, mas sim, 
de aceitá-la.248 

 

Pois bem, este tratamento em que se busca humanizar o processo de morte é 

característica principal dos chamados “cuidados paliativos” ou “medicina paliativa”, 

que derivam da filosofia hospice, temas abordados mais adiante. 

 

4.5 - Bioética e o processo de humanização da morte: cuidados paliativos 

O respeito à dignidade da pessoa humana, enquanto cerne dos ideiais da 

vida e morte dignas, portanto, está intimamente ligado à questão da ortotanásia. 

Corroborando com este entendimento, sob o ponto de vista da bioética, é 

possível constatar que também a dignidade da pessoa humana representa alicerce e 

paradigma fundamental. 

                                                            
247 LOPES, A.C.; LIMA, C.A.S.; SANTORO, L.F., Eutanásia, ortotanásia e distanásia: aspectos médicos e 
jurídicos. São Paulo: Editora Atheneu, 2012, p. 40. 
248 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 87. 
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A expressão “bioética” foi utilizada pela primeira vez por Van Renselder 

Potter, da Universidade de Wisconsin, em sua obra “Bioethics: bridge to the future” 

(1971), sendo definida como uma nova disciplina – a ciência da sobrevivência - que 

recorreria às ciências biológicas para melhorar a qualidade de vida do ser humano.249  

Maria Helena Diniz, por sua vez, conceitua bioética da seguinte maneira: 

A bioética seria, em sentido amplo, uma resposta da ética às novas 
situações oriundas da ciência no âmbito da saúde, ocupando-se não só 
dos problemas éticos, provocados pelas tecnociências biomédicas e 
alusivos ao início e fim da vida humana, às pesquisas em seres 
humanos, às formas de eutanásia, à distanásia, às técnicas de 
engenharia genética, às terapias gênicas, aos métodos de reprodução 
humana assistida, à eugenia, à eleição do sexo do futuro descendente a 
ser concebido, à clonagem de seres humanos, à maternidade 
substitutiva, à escola do tempo, para nascer ou morrer, à mudança de 
sexo em caso de transexualidade, à esterilização compulsória de 
deficientes físicos ou mentais, à utilização tecnologia do DNA 
recombinante, às práticas laboratoriais de manipulação de agentes 
patogênicos etc..., como também dos decorrentes da degradação do 
meio ambiente, da destruição do equilíbrio ecológico e do uso de 
armas químicas.250 

 

A bioética, assim, seria um conjunto de reflexões filosóficas e morais sobre 

a vida em geral e sobre as práticas médicas em particular, abrangendo a macrobioética – 

questões ecológicas em busca da preservação da vida humana-  e a microbioética – 

cuida sobretudo das relações entre médico e paciente.251 

No que tange à relação da bioética com a dignidade da pessoa humana, 

pode-se constatar que esta última representa verdadeiro paradigma a ser seguido na 

busca da consagração efetiva do direito à vida digna.  

É o que preleciona Maria Helena Diniz:  

                                                            
249 DINIZ, Maria Helena. O respeito à dignidade humana como paradigma da bioética e do biodireito.In: Tratado 
Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. Coordenadores Jorge Miranda, Marco Antonio Marques da Silva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2009, p. 1016. 
250 Idem, Ibidem, p. 1016. 
251 Idem, Ibidem, p. 1016. 
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Os bioeticistas devem ter como paradigma o respeito à dignidade da 
pessoa humana, que é o fundamento do Estado Democrático de 
Direito (CF, art. 1º , III) e o cerne de todo ordenamento jurídico. 
Deveras, a pessoa humana e sua dignidade constituem fundamento e 
fim da sociedade e do Estado, sendo o valor que prevalecerá sobre 
qualquer tipo de avanço científico e tecnológico. Consequentemente, 
não poderão bioética e biodireito admitir conduta que venha a reduzir 
a pessoa humana à condição de coisa, retirando dela sua dignidade e o 
direito a uma vida digna.252  

 

Assim, é sob o prisma do respeito à dignidade da pessoa humana e, por 

conseguinte, da busca pela humanização do processo de morte dos efermos terminais, 

que a ortotanásia deve ser legitimada também pela legislação penal brasileira. 

Só assim haverá uma consonância com os recentes dispositivos de ordem 

ético-disciplinar presentes no campo da medicina. 

Todavia, é necessário destacar que para a previsão ideal em âmbito penal, 

faz-se necessária a aproximação do conceito de ortotanásia ao que se entende por 

“cuidados palitivos”. 

Mas o que se entende por “cuidados paliativos”? 

Em linhas gerais, o tratamento paliativo: 

[...] fundamentalmente, visa ao controle da dor e de outros sintomas, 
num contexto de cuidado que honra as necessidades psicológicas, 
sociais e espitituais do paciente.253 

 

Inicialmente, cabe destacar que o termo “paliativo” é oriundo do vocábulo 

latino “pallium” cujo significado é manta ou coberta, já a expressão “palliare”, do 

inglês, pode ser traduzida como aliviar, suavizar, referindo-se a “care” (cuidar) ao invés 

de “cure” (cura).254  

                                                            
252 Idem, Ibidem, p. 1017/1018. 
253 PESSINI, Leo. “Bioética e cuidados paliativos”. In: Dor e cuidados paliativos: enfermagem, medicina e 
psicologia. Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta (org.). Barueri, SP: Manole, 2006, p. 47. 
254 PESSINI, Leo. Eutanásia: por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 162. 
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Vê-se, assim, que através da própria análise dos significados dos vocábulos 

acima já é possível extrair um princípio de significado de cuidados paliativos, que são 

utilizados quando a causa da enfermidade não mais pode ser curada, buscando-se a 

suavização de seus sintomas trazendo conforto ao paciente. 

Com efeito, a medicina palitiva se desenvolveu como uma reação à 

medicina moderna altamente tecnicista que prioriza a cura em detrimento do cuidado.                   

Houve, então, o surgimento de um novo paradigma na medicina - que 

basicamente lidava na perspectiva estabelecida tão somente pelo “paradigma da cura” – 

qual seja: o “paradigma do cuidado”. 

Leo Pessini explicíta da seguinte forma a diferença entre os paradigmas: 

O paradigma da cura inclui as virtudes “militares” de combater e 
perseverar na luta contra a doença. O paradigma do cuidado, pelo 
contrário, tem como valor central a dignidade humana, enfatizando a 
solidariedade entre o paciente e os profissionais da saúde, uma atitude 
que resulta numa compaixão efetiva. No ethos da cura “o médico é o 
general”, enquanto no paradigma do cuidado “o paciente é 
soberano.255 

 

A instrumentalização do “paradigma do cuidado” é verificada hoje por meio 

dos cuidados paliativos que se lastreia nos seguintes postulados:  

a) afirma a vida e encara o morrer como um processo normal; b) não 
apressa nem adia a morte; c) procura aliviar a dor e outros sintomas 
angustiantes; d) integra os aspectos psicológicos e espirituais nos 
cuidados do paciente; e) oferece um sistema de apoio para ajudar os 
pacientes a viver ativamente tanto quanto possível até a morte; f) 
oferece um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a 
doença do paciente e com seu próprio luto.256 

 

Na realidade, a noção de cuidados paliativos é fruto da fase moderna do 

movimento hospice, que tem origem remota.  

                                                            
255 Idem, Ibidem, p. 166. 
256 Idem, Ibidem, p. 165. 



115 
 

 

A palavra hospice, também de origem latina, significa local de 

hospedagem257 e durante séculos foi utilizada como referência a um lugar de repouso 

para viajantes ou peregrinos. De tal expressão derivaram outras tantas como hospedes, 

hospedeiros, hospitalidade, hospital.258    

Para muitos, a origem dos hospices se deu no século IV, “quando Fabíola, 

matrona romana, abriu sua casa aos necessitados, alimentando os famintos e sedentos, 

visitando os enfermos e prisioneiros, vestindo os nus e acolhendo os estrangeiros.”259  

Todavia, a associação entre o conceito de hospice e a noção de cuidados se 

deu somente em 1842, com a criação, por Madame Jeanne Garnier, do primeiro hospice, 

voltado ao tratamento de moribundos.260  

Foi com Cicely Saunders, entretanto, médica fundadora do St. Christopher 

Hospice em Londres (1967), que se verificou o início da fase moderna do Hospice.261 

Saunders262, de acordo com Leo Pessini, “queria dispensar um tipo de 

cuidado que combinaria as habilidades de um hospital com as da hospitalidade e do 

calor de uma pousada”.263 

Por meio do hospice, o centro de interesse se desloca da doença para o 

paciente e sua família, do processo patológico, para a pessoa, baseando-se nos seguintes 

princípios: veracidade, proporcionalidade terapêutica, duplo efeito, prevenção e não 

abandono.264 

Tais princípios foram definidos por Luciano de Freitas Santoro: 

                                                            
257 Disponível em <http://www.praticahospitalar.com.br/pratica%2041/pgs/materia%2028-41.html> Acesso em: 14 
de out. 2011. 
258 Idem. 
259 SANTORO, Luciano de Freitas.  Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, 
p. 88. 
260 Idem, Ibidem, p. 88. 
261 Disponível em <http://www.praticahospitalar.com.br/pratica%2041/pgs/materia%2028-41.html> Acesso em: 14 
de out. 2011. 
262 Cicely Saunders faleceu em 14 de julho de 2005, aos 87 anos, em decorrência de câncer de mama, sendo cuidada 
no próprio St. Christopher’s Hospice. - Disponível em 
<http://www.praticahospitalar.com.br/pratica%2041/pgs/materia%2028-41.html> Acesso em: 14 de out. 2011 
263 PESSINI, Leo. Eutanásia: por que abreviar a vida?. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2004, p. 166. 
264 SANTORO, Luciano de Freitas. Morte Digna: O Direito do Paciente Terminal. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 89. 
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O princípio da veracidade estabelece a necessidade de comunicar a 
verdade ao paciente e a seus familiares, possibilitando a participação 
ativa na escolha dos tratamentos adequados. 

O princípio da proporcionalidade terapêutica exige que as medidas 
terapêuticas tenham relação de proporção entre os meios empregados 
e o resultado previsível, posto que os médicos têm as 
responsabilidades de preservar a vida e aliviar o sofrimento. 

O princípio do duplo efeito determina que as condições que devem ser 
observadas para a realização de um ato que tem dois efeitos (positivo 
e negativo) sejam lícitas, ou seja, entre o alívio da dor e o respectivo 
efeito colateral há que se ponderar pelo risco e pelo benefício 
(proporcionalidade). 

O princípio da prevenção exige atenção dos médicos às possíveis 
complicações e/ou sintomas que se apresentam em maior frequência 
naquela enfermidade, prevenido-as. 

Finalmente, o princípio do não abandono exige que o médico não 
abandone o seu paciente quando este recusar determinado tratamento, 
mesmo que a recusa seja considerada inadequada.265 

 

A partir da abordagem dos novos postulados trazidos pelo moderno 

movimento hospice, a Organização Mundial da Saúde (OMS) redefiniu, no ano 2002, o 

que se entende por “cuidados paliativos”: 

[...] é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes 
e famílias que enfrentam problemas associados com doenças 
ameaçadoras de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por 
meio de indentificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor 
e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual (WHO, 
2002)266 

 

Como se vê, é cada vez maior a importância dos “cuidados paliativos” como 

técnica inerente à nova fase da filosofia hospice, legitimada pela própria Organização 

                                                            
265 Idem, Ibidem, p. 90. 
266 PESSINI, Leo; BERTACHINI, Luciana. “Novas perspectivas em cuidados paliativos: ética, geriatria, gerotologia, 
comunicação e espiritualidade”. In: Bioética e longevidade humana. Leo Pessini, Christian de Paul de Barchifontaine 
[orgs.]. São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Edições Loyola, 2006, p. 359. 
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Mundial da Saúde (OMS) que, inclusive, estabeleceu o dia 08 de outubro como o “Dia 

Mundial de Cuidados Paliativos”.267 

Ademais, neste sentido, importante destacar que em 1987 a medicina 

paliativa foi reconhecida como especialidade médica pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS).  

Sob o enfoque do ordenamento jurídico brasileiro, também é possível 

verificar que os cuidados paliativos se fazem presentes, estando contemplados nos 

diplomas ético-disciplinares dos profissionais da saúde. 

Já no ano de 2006, a Resolução n. 1.805 do Conselho Federal de Medicina – 

que trata da situação de terminalidade da vida de enfermos – os cuidados palitivos eram 

assegurados aos doentes terminais, garantindo tratamento digno por meio da suavização 

de sintomas e evitando a futilidade terapêutica. Senão vejamos o disposto pelo art. 2º da 

citada Resolução: 

“Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários 
para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a 
assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, 
inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.” 

 

Esta importante previsão normativa teve o condão de não só proporcionar, 

na prática, a instrumentalização da humanização no processo de morte, mas também de 

respaldar a atuação do profissional da medicina, descaracterizando sua omissão. Isto 

porque o dever de agir do médico passa a ter ênfase no alívio do sofrimento físico-

psíquico do paciente terminal, nos moldes do proposto pela já exposta filosofia hospice. 

A consagração definitiva dos cuidados paliativos no plano normativo 

brasileiro, como conduta legítima e ideal a ser seguida, todavia, se deu com o advento 

do Novo Código de Ética Médica (Resolução n. 1.931/09, do Conselho Federal de 

Medicina), que vigora desde abril de 2010. 

                                                            
267 Idem, Ibidem p. 358. 
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Com efeito, o inciso VI, do Capítulo I, do Novo Código de Ética Médica 

traz como “princípio fundamental” o respeito à dignidade humana do paciente e ao 

tratamento benéfico, sem sofrimento, como se observa a seguir:   

Cap I, inciso VI: “O médico guardará absoluto respeito pelo ser 
humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus 
conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o 
extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa 
contra sua dignidade e integridade.” 

 

Mais adiante há a caracterização efetiva, também como “princípio 

fundamental”, da utilização dos cuidados paliativos no tratamento dos pacientes em 

estado de terminalidade: 

Cap I, inciso 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.” 

 

Ainda neste sentido, vedando a adoção, por parte do médico, de práticas 

degradantes ou de tortura, é possível destacar o art. 25, do Capítulo IV, da Resolução 

em comento: 

Cap IV, Art. 25 – “Deixar de denunciar prática de tortura ou de 
procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem 
como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, 
instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem.” 

 

Entretanto, há que se chamar especial atenção para dois importantes  

dispositivos do Novo Código de Ética Médica e que relacionam as situações de 

ortotanásia e o dever de fornecer cuidados paliativos aos pacientes terminais, dando a 

conotação de interdependência de conceitos, visando conferir o  máximo de dignidade 

na fase final da vida. 
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O primeiro dispositivo a ser destacado é o art. 36, §2º , Capítulo V 

(“Relação com pacientes e familiares”), que indica ser vedado ao médico: 

“Art. 36. Abandonar paciente sob seus cuidados. 

(...) 

§ 2º Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus 
familiares, o médico não abandonará o paciente por ser este portador 
de moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-lo ainda que 
para cuidados paliativos.” 

 

Por fim, merece ser transcrito o art. 41, do mesmo Capítulo V, que 

caracteriza a legitimação da ortotanásia sob o ponto de vista da ética médica, tornando 

expresso, nesta situação, o dever de assegurar ao paciente “todos os cuidados paliativos 

disponíveis”. Senão vejamos: 

“Art. 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de 
seu representante legal. 

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 seu representante legal.” 

 

Diante do exposto, conclui-se mais uma vez ser urgente e necessária a 

aproximação das normas que já vigoram no plano ético-disciplinar no campo da saúde, 

com a legislação penal que ainda reluta em positivar expressamente a ortotanásia como 

procedimento lícito. 

O real alcance da dignidade da pessoa humana àqueles em fase de 

terminalidade de vida, somente se dará com a adoção concomitante de procedimento 

ortotanásico e de cuidados paliativos, quadro este que deve receber efetiva proteção em 

âmbito penal através de disposição legal expressa e precisa. 
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Neste aspecto, cabe destacar o seguinte entendimento de Mariângela Freitas 

Lavor e Ana Inês Sousa ao abordarem os cuidados paliativos como verdadeira  

operacionalização da ortotanásia: 

Apesar de todas as controvérsias, a filosofia dos cuidados paliativos 
procura, fundamentalmente, operacionalizar na prática a visão da 
ortotanásia, ou seja, do morrer com dignidade, sem abreviação ou 
prolongamento artificial da vida. 

O cuidado paliativo pode ser considerado uma “terceira via” entre a 
eutanásia e a distanásia, considerando-se a dignidade da pessoa no 
adeus à vida, sem expropriá-la do direito de viver a própria morte com 
dignidade.268  

 

 
 
 
 
 

                                                            
268 LAVOR, Mariângela Freitas, SOUSA, Ana Inês. “Cuidados paliativos e distanásia”. In: Células-tronco e 
eutanásia: potencialidades e limites. Elvira Carvajal, Patrícia F.C. de Moraes, Olinto A. Pegoraro. Rio de Janeiro: Ed 
UERJ, 2009, p. 145. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 
Diante do exposto, podem ser retiradas, de forma breve, as seguintes conclusões: 
 
 

1) A vida é bem jurídico fundamental constitucionalmente assegurado e que 

apresenta relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito. 

 

2) É possível afirmar, entretanto, que o direito fundamental à vida pode ser 

relativizado. Tal relativização pode ser sentida tanto no plano constitucional, 

como no infraconstitucional, mais especificamente em dispositivos da legislação 

penal (v.g. as causas excludentes de ilicitude). 

 

3) A ortotanásia, neste sentido, poderia ser interpretada como mais uma forma de 

relativização do direito à vida, tendo em vista que representa um comportamento 

médico que deixa de dar sequência a atos de prolongamento da vida daquele 

paciente com quadro de morte iminente e inevitável, evitando-se tratamento 

inútil e sofrimento atroz. 

 

4) É certo, porém, que a ortotanásia não está prevista na legislação penal pátria 

como causa excludente de ilicitude expressa, de tal sorte que sua prática gera 

responsabilização penal do médico responsável pelo paciente. 

 

5) A ortotanásia não encontra respaldo legal no âmbito penal desde os primeiros 

diplomas normativos que vigoraram em terras brasileiras, em que pese sua 

prática ser sentida há tempos pois sua gênese está alinhada com as formas de 

eutanásia. Históricamente, a conceituação da ortotanásia deriva do próprio 

entendimento acerca da eutanásia, sendo até hoje confundida por muitos autores 

com a eutanásia passiva. 
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6) Todavia, modernamente entende-se que a ortotanásia se distingue da eutanásia 

passiva, principalmente pelo fato de que a ortotanásia busca conferir dignidade 

ao processo de morte já em curso e inevitável de um paciente incurável. Já na 

eutanásia passiva inexiste deflagração do processo de morte do paciente com 

doença incurável, mas o óbito é alcançado através de conduta omissiva movida 

por compaixão, a fim de se evitar a dor e o sofrimento. 

 

7) A previsão expressa e autônoma da ortotanásia como causa excludente de 

ilicitude na legislação penal é medida que atualmente se faz necessária, a fim de 

que seja alcançada a segurança jurídica esperada, bem como respeito efetivo à 

dignidade da pessoa humana.    

 
8) Até o momento, o único dispositivo que contempla expressamente a ortotanásia 

sob a ótica do Direito Penal, é o art. 121, § 4º , do Anteprojeto de Reforma da 

Parte Especial do Código Penal de 1998, ainda em trâmite no Congresso 

Nacional. 

 

9) O mencionado Anteprojeto confere à ortotanásia status de causa excludente de 

ilicitude, procurando adequar o Código Penal em vigor aos modernos 

entendimentos advindos da medicina, que buscam propiciar uma “humanização 

do processo de morte”, conferindo dignidade àquele enfermo com doença 

incurável em situação de morte iminente e inevitável. 

 

10) A demora na tramitação do processo legislativo referente ao dispositivo em 

comento do Anteprojeto, implica a perpetuação da disparidade ainda existente 

entre as ciências biomédicas e jurídicas. Isto porque, desde 2010 vigora o Novo 

Código de Ética Médica que, acompanhando a evolução do tema tratado em 

outras Resoluções (v.g. a Resolução n. 1.806/2006), permitiu a adoção de 

condutas médicas relacionadas à prática da ortotanásia, a fim de evitar a 

crueldade terapêutica (distanásia). 

 

11) Outro passo de fundamental importância merecedor de destaque é a previsão, no 

Novo Código de Ética Médica, dos chamados “cuidados paliativos”, que devem 

ser empregados aos pacientes vitimados por doença incurável e terminal. Tal 
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previsão demonstra a preocupação do Conselho Federal de Medicina em 

modernizar o seu quadro normativo e torná-lo cada vez mais próximo da 

chamada filosofia hospice, ou seja, da idéia de conferir um tratamento digno ao 

paciente terminal a todo momento, inclusive quando já iniciado o processo de 

morte. 

 

12) A positivação expressa da ortotanásia como causa excludente de ilicitude 

representaria, então, necessária e desejada aproximação entre as normas que já 

vigoram no plano ético-disciplinar na área da saúde e a própria legislação penal. 

 

13) De acordo com a previsão contida no art. 121, §4º, do Anteprojeto, para o 

reconhecimento da ortotanásia como causa excludente de ilicitude, na situação 

fática devem estar presentes os seguintes requisitos: a) conduta médica omissiva 

com vistas a evitar a manutenção da vida por meio artificial; b) constatação 

prévia e efetiva da situação de morte iminente e inevitável, a ser realizada por 

dois médicos; c) necessário consentimento do paciente, ou, na sua 

impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão.             

 

14) Para a Comissão de revisão na elaboração do Anteprojeto, então, importante 

elemento para a configuração da ortotanásia é o “critério da incurabilidade”, 

hoje cada vez mais apurado e preciso em função dos avanços da medicina.   

 

15) Também o “consentimento” e suas formas de manifestação e implicações são 

essenciais para a configuração de hipótese caracterizadora da ortotanásia, nos 

termos do citado dispositivo do Anteprojeto. Trata-se, em suma, de manifestação 

de importantes princípios da Bioética: princípio da autonomia e princípio da 

beneficência. 

 

16) Por outro lado, cumpre ressaltar que a redação do mencionado dispositivo do 

Anteprojeto não contemplou requisito essencial para o alcance amplo e efetivo 

do princípio da dignidade da pessoa humana àqueles enfermos em situação 

típica de ortotanásia, isto é, a expressa previsão da adoção de cuidados paliativos 

paralelos à cessação dos procedimentos médicos de manutenção artificial da 

vida. 
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17) Há que se buscar a “vida digna”, isto é, uma vida permeada a todo momento por 

condutas de respeito à dignidade humana. E todos os seres humanos estão e 

devem estar sujeitos a este tratamento, inclusive aqueles que por algum motivos 

se encontrem sem capacidade de autodeterminação, seja provisória ou 

definitivamente. 

 

18) Da mesma forma, há que ser reconhecido o direito à “morte digna” como reflexo 

do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como direito inerente a cada 

ser humano. Deve-se, portanto, respeitar: o modelo pessoal de morte, a busca 

pelo alívio da dor, a rejeição pela obstinação terapêutica, o direito do doente à 

verdade e ao acompanhamento. 

 

19) O direito à “morte digna”, está, pois, intimamente ligado ao conceito de 

humanização do processo de morte, em que a característica principal é a adoção 

dos “cuidados paliativos” ou “medicina paliativa”, que derivam da filosofia 

hospice. 

 

20) A busca pelos cuidados paliativos representa o surgimento de um novo 

paradigma na medicina: o paradigma do cuidado. Tal paradigma surgiu em 

oposição ao já superado paradigma da cura.  

 

21) Em síntese, os cuidados paliativos objetivam atender  

às necessidades psicológicas, sociais e espirituais do paciente, além de serem 

instrumentos de controle da dor e seus sintomas.      

 

22) Sob a ótica da ortotanásia, então, verifica-se que a consolidação do movimento 

dos cuidados paliativos, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, 

pode representar assim um elo conciliatório entre as disposições de caráter penal 

- dentro do que se entende por Direito Penal como ultima ratio – e o atual 

quadro normativo ético da Medicina.    
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