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ABSTRACT

The authors present a controversial issue that split opinions: 
the right to a dignified death, in cases in which medical-
scientific development and human dignity are opposed and 
there is a tendency towards treatment, even when life is no 
longer dignified. 
Thus, it is necessary to ensure the will of terminal patients, 
who, based on human dignity, have the right to life but not 
the duty to live. 
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RESUMO

Apresentam um tema polêmico e que divide opiniões: o direito 
à morte digna que, quando submetido à simples análise em 
que se contrapõem o desenvolvimento médico-científico e a 
dignidade da pessoa humana, observa-se a obstinação tera-
pêutica, mesmo quando essa vida não se mostra mais digna. 
Assim, tornam-se necessários meios garantidores da vontade 
dos pacientes terminais que, com base na dignidade da pessoa 
humana, possuem o direito à vida, mas não o dever de viver.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho baseou-se integralmente em pesquisas 
bibliográficas, realizadas na literatura jurídica, médica, filosófica 
e psicológica nacional, além de utilizar reflexões do ordenamen-
to jurídico internacional como argumentação às teses expostas, 
a fim de se elucidar os direitos dos pacientes, especialmente dos 
pacientes em fim de vida.

A relevância do tema comprova-se contrapondo-se o desen-
volvimento médico-científico e a dignidade da pessoa humana. 
Observa-se muitas vezes que, mesmo a morte sendo um pro-
cesso natural, é considerada como uma derrota pela comunida-
de médica que busca, a todo “preço”, manter a vida do paciente, 
mesmo quando essa vida não é mais digna.

Dessa perspectiva, surge o direito à “morte digna”, direito 
esse que ampara os defensores da eutanásia, do suicídio as-
sistido e demais institutos que objetivam garantir o respeito à 
vontade do paciente.

Nesse contexto, a vontade do paciente, sabedor dos limites 
da suportabilidade de seu próprio corpo, deve ser sempre pon-
derada e respeitada, visto que, muitas vezes, doenças terminais 
que afligem esses pacientes retiram-lhes não apenas a esperança 
e a qualidade de vida, mas também lhes destituem a dignidade.

A vida, a qual protegemos e prezamos, de forma absoluta e 
inconteste, não é qualquer vida, mas sim a vida digna, já que não 
há dignidade em sofrimentos incessantes e contínuos que fazem 
com que os pacientes passem seus dias à base de sedativos e as-
sim fiquem desprovidos da realidade, o que, não apenas lhes causa 
grande sofrimento, mas também desestrutura toda a sua família.

Portanto, não há uma apologia à eutanásia e à morte, mas 
sim uma busca pela defesa da vontade lúcida e concreta dos pa-
cientes terminais que, com base na dignidade da pessoa huma-
na, possuem o direito à vida, mas não o dever de viver.

2 O DIREITO DE MORRER

Se quiseres poder suportar a vida,  
fica pronto para aceitar a morte.

(Sigmund Freud)

O homem está em constante evolução, sendo notório o bri-
lhantismo de sua mente. Do domínio sobre o fogo a viagens 
espaciais, são grandes as suas conquistas. Porém, nem tudo está 
sob o alcance da inteligência humana, podendo-se manipular a 
vida, mas não havendo como vencer a morte.

Desde os primórdios da civilização, a morte é fonte de fascí-
nio e temor, apesar de ser um evento tão natural quanto nascer, 
crescer e se reproduzir. A ideia da finitude remete à resignação.

A discussão sobre o tema perdura no tempo, atravessando 
gerações de estudiosos que buscam incessantemente entender 
seus aspectos físicos e psíquicos.

Mesmo sabendo ser a morte uma realidade inexorável, que 
começa a se concretizar desde o nosso nascimento e que, a 
cada dia de vida, estamos mais próximos do fim, é um tabu fa-
lar sobre o tema; por isso, são poucos os que entendem o real 
sentido da eutanásia, ortotanásia e distanásia, discriminando as 
práticas, provavelmente por se acreditar que, não pensar ou fa-
lar sobre a morte, a afasta.

Dessa forma, discutir sobre a morte voluntária se torna 
complexo e polêmico, visto principalmente ser uma asserção de 
grande riqueza interdisciplinar, englobando aspectos morais, éti-
cos, científicos, religiosos, jurídicos e filosóficos.

Sob o argumento do princípio da liberdade e da autodeter-
minação, pautam-se os favoráveis à morte voluntária; enquanto 
que os opositores se fundamentam no princípio constitucional 
da inviolabilidade do direito à vida, existindo ainda, entre esses 
extremos, quem defenda uma posição intermediária, buscando 
a harmonização dos demais posicionamentos, em vista do prin-
cípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, reflitamos: há o direito de decidir sobre si 
mesmo, como exercício máximo do livre-arbítrio, e dispor da 
própria vida? A vida, se tida como bem supremo, nos remete à 
negação da eutanásia, mas também à aceitação da distanásia. 
Por isso, indaga-se: a vida é um dever? Deve ser imposto ao pa-
ciente, sem direito de recusa, sobreviver mesmo prolongando 
sofrimentos insuportáveis por meio de tratamentos fúteis e pela 
obstinação terapêutica?

Visto que nossa legislação protege tanto a vida intrauteri-
na quanto a vida extrauterina, reflitamos: se não há livre arbí-
trio para uma pessoa em estado de terminalidade escolher pelo 
abreviamento de seu sofrimento e, ao mesmo tempo, há livre 
arbítrio para uma mãe de feto anencefálico ou que a gravidez 
tenha sido resultado de um estupro decidir sobre a continuação 
da gestação, podemos pensar que a lei valoriza mais o sofrimen-
to psicológico da mãe do que o sofrimento físico e psicológico 
do doente, dando a ela o poder de dispor de vida alheia. Como 
se vê, são casos análogos, porém tratados de forma ambígua 
pelo sistema jurídico brasileiro, já que se poupa o sofrimento da 
gestante em carregar em seu ventre uma criança condenada ou 
fruto de uma violência, e quem vive na própria “pele” o sofri-
mento de doenças incuráveis não pode optar por cessar sua pe-
núria? Deve-se tratar os iguais com igualdade, dizia Aristóteles.

Tal tratamento dispensado à matéria é um reflexo dos “fantas-
mas” da nefasta experiência eugênica do Estado nazista, que limi-
tou a possibilidade de uma discussão clara sobre o tema. Como 
consequência, até hoje a eutanásia é tida como homicídio e abo-
minada por muitos, por isso, para uma discussão imparcial, deve-
-se livrar do pesar que ronda as lembranças da Segunda Grande 
Guerra e de sua ideologia preconceituosa e extremista.

À luz de uma sociedade garantidora dos direitos humanos, 
devemos repensar as concepções sobre a morte, pois como se 
sabe, os direitos e garantias consagrados constitucionalmente, 
inclusive o direito à vida, não são ilimitados, encontrando baliza 
nos demais direitos consagrados. No mais, a vida constitucional-
mente referida não é uma vida qualquer, seu conceito se apoia 
noutra definição constitucional, que é a dignidade. Vale dizer, 
o legislador constitucional propugna pela defesa da vida digna 
(DEVAL, 2012, p. 9).

2.1 EUTANÁSIA – A ANTECIPAÇÃO DA MORTE

A palavra eutanásia possui origem no termo grego eu-
thanatos, que, segundo o Dicionário Enciclopédico Luso-
brasileiro Lello Universal, significa eu (boa) e thanatos (mor-
te), sendo o ato de apressar a morte dos doentes incuráveis, 
para lhes evitar o sofrimento da agonia, em seu significa-
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do mais próximo ao atual. Foi utiliza-
da pela primeira vez na obra Historia 
vitae et mortis, em 1623, de autoria de 
Francis Bacon (DINIZ, 2010, p. 403).

Político, escritor e filósofo, Francis 
Bacon defendia constituir dever da 
Medicina não apenas proporcionar a 
restauração da saúde, mas também 
mitigar as dores e sofrimentos, propor-
cionando ao paciente incurável a “boa 
morte” ou “morte apropriada”. A práti-
ca era tida por ele como a única provi-
dência cabível no caso de doenças in-
sanáveis. Conforme os ensinamentos 
de Sócrates, o que vale não é o viver, 
mas o viver bem (IDEM).

Apesar de várias correntes admitirem 
a eutanásia, tal posicionamento não é pa-
cífico, constituindo o cerne da discussão 
o antagonismo entre a preservação da 
vida e o alívio do sofrimento do doente 
que padece de uma enfermidade incurá-
vel ou penosa.

Assim como são diversificados os 
posicionamentos a respeito do tema, o 
sentido terminológico da palavra euta-
násia difundiu-se ao longo do tempo, 
recebendo interpretações controver-
sas, dificultando com isso sua preci-
sa conceituação, que se prodigalizou: 
“morte fácil”; “morte rápida”; “morte 
misericordiosa”; “morte digna, honesta 
e gloriosa”; dentre outras.

Hodiernamente, o conceito mais 
prevalente da expressão, conforme en-
sinamentos de Laura Scalldaferri Pessoa, 
refere-se à antecipação da morte de pa-
ciente incurável, geralmente terminal e 
em grande sofrimento, movida por com-
paixão para com o enfermo (PESSOA, 
2013, p. 103).

2.2 DISTANÁSIA – O ADIAMENTO DA MORTE

É intrínseco ao ser humano o sen-
timento de negação da morte. A espe-
rança é a premissa máxima que move a 
busca da vida, mesmo quando essa na-
turalmente já deveria ter alcançado seu 
fim, e o que se prolonga é a transição 
dolorosa e sofrida para uma morte inevi-
tável e próxima.

Para Maria Helena Diniz, a distanásia, 
obstinação terapêutica ou futilidade mé-
dica é meio que causa sofrimento atroz 
ao paciente, por isso, a doutrinadora nos 
traz uma reflexão: deve-se insistir num 
tratamento inútil, que leva à morte len-

ta com muito sofrimento, sacrificando a 
dignidade humana? Essa obstinação tera-
pêutica deve ser admitida juridicamente? 
(DINIZ, 2010, p. 417).

Etimologicamente, a palavra distaná-
sia possui origem grega onde dis signi-
fica “afastamento” e thanatos “morte”, 
constituindo o prolongamento exagera-
do da morte por meio de tratamentos ex-
traordinários que visam prolongar a vida 
biológica do paciente. Sobre a Medicina, 
expõe Christian Barnard: o objetivo prin-
cipal é aliviar o sofrimento e não pro-
longar a vida. E se o seu tratamento não 
alivia o sofrimento, mas somente pro-
longa a vida, este tratamento deve ser 
interrompido (BARNARD apud PESSOA, 
2013, p. 103).

À luz dos pensamentos de Christian 
Barnard, surgem indagações acerca do 
papel da medicina sobre a vida huma-
na. Se uma pessoa portadora de doença 
terminal que lhe causa agonia e penúria 
não pode optar pelo adiantamento de 
seu fim inevitável, a morte, um médico 
pode ter poder de escolha sobre a vida 
do paciente e lhe investir tratamentos 
inúteis, não permitindo sua morte dig-
na e em consequência lhe prouver uma 
morte lenta e prolongada, acompanhada 
de sofrimento?

Há um desafio ético a ser enfrenta-
do, definir-se quando as intervenções 
médicas passam a caracterizar a dista-
násia. Como assevera Laura Scalldaferri 
Pessoa, há uma ordem na vida huma-
na, e a morte e o processo do morrer 
são partes dessa ordem. Violar essa 
ordem ou não respeitá-la equivale 
a ultrapassar a linha divisória moral 
(PESSOA, 2013, p. 104). A distanásia 
é um prolongamento do processo da 
morte inevitável, não da vida, pois essa 
já deveria ter chegado ao fim. Essa prá-
tica representa o avanço médico usado 
de forma errônea, adiando quase inde-
finidamente a morte, mas não conse-
guindo proporcionar ao paciente pro-
longamento com qualidade de vida, o 
que é primordial.

2.3 ORTOTANÁSIA – A MORTE A SEU TEMPO

Proveniente dos radicais gregos: or-
thos que significa “correto” e thanatos 
que indica a “morte”, expressa o fim da 
vida de forma natural, sem submeter o 
paciente em estado clínico irreversível a 
tratamentos terapêuticos inúteis.

Dispõe a Lei Estadual paulista 
n. 10.241/99 – Lei dos Usuários dos 
Serviços de Saúde do Estado de São 
Paulo, conhecida como “Lei Mário 
Covas”, em seu art. 2º, XXIII e XXIV, ser 
direito dos usuários de saúde recusar tra-
tamento doloroso ou extraordinário que 
apenas prolongue a vida e optar pelo lo-
cal da morte.

A ortotanásia visa proporcionar ao 
doen te enfrentar a fase final de sua vida 
de forma digna e tranquila, buscando o 
cuidar, não o curar, e foi esse o intuito do 
político Mário Covas, então governador de 
São Paulo, que, sabedor de seu diagnós-
tico de câncer sem possibilidade de cura 
ou terapia, sancionou pouco antes de sua 
morte, em março de 2001, a referida Lei, 
que lhe proporcionou ficar junto a seus fa-
miliares até seus últimos minutos.

A despeito de discussões no âmbito 
da Medicina, constitui direito do pacien-
te manifestar seu desejo pela ortotaná-
sia, rejeitando a futilidade médica gera-

dora de sofrimento ao enfermo e a seus 
familiares, ou seja, renuncia-se a recursos 
extraordinários que apenas prolongam 
precária e penosamente a vida, sem que 
haja a interrupção dos cuidados ordiná-
rios devidos ao paciente.

Preceitua o Código de Ética Médica 
atual, no caput e no parágrafo único, 
de seu art. 41: É vedado ao médico: 
[...] Art. 41 Abreviar a vida do paciente, 
ainda que a pedido deste ou de seu 
representante legal.

Parágrafo único. Nos casos de do-
ença incurável e terminal, deve o médi-
co oferecer todos os cuidados paliativos 
disponíveis sem empreender ações diag-
nósticas ou terapêuticas inúteis ou obs-
tinadas, levando sempre em considera-
ção a vontade expressa do paciente ou, 

[...] mesmo a morte sendo um processo natural, é considerada 
como uma derrota pela comunidade médica que busca, a 
todo “preço”, manter a vida do paciente, mesmo quando  
essa vida não é mais digna.
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na sua impossibilidade, a de seu representante legal.
Verifica-se, paulatinamente, um avanço na compreensão do 

verdadeiro significado da prática da ortotanásia, abrindo-se es-
paço para a conscientização da necessidade de humanização da 
morte e respeito à dignidade da pessoa humana em todas as fa-
ses de sua vida, inclusive em seus últimos momentos. Outro ele-
mento que impulsiona essa convicção foi à emissão, em 2006, 
da Resolução n. 1.805 pelo Conselho Federal de Medicina: Art. 
1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos 
e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase ter-
minal, 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 ade-
quadas 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.

No Brasil, ainda não há regulamentação legal da ortotaná-
sia, sendo tal assunto objeto de longos debates, constituindo a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina a única disposição 
norteadora da prática.

3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O significado de dignidade humana pode apresentar várias 
nuances, por isso pode exprimir conotações diferentes servindo 
de elemento argumentativo para opiniões controversas.

Essa ambiguidade procede da evolução histórica, do espa-
ço, das circunstâncias políticas, da cultura, dentre outras condi-
ções que revelam a necessidade de uniformização do sentido e 
alcance da expressão.

A acepção de dignidade da pessoa humana passou por um 
extenso processo evolutivo, conforme a lição de Luís Roberto 
Barroso (2010, p. 4): [...] tem origem religiosa, bíblica: o ho-
mem feito à imagem e semelhança de Deus. Com o iluminis-
mo e a centralidade do homem, ela migra para a filosofia, ten-
do por fundamento a razão, a capacidade de valoração moral 
e autodeterminação do indivíduo. Ao longo do século XX, ela se 
torna um objetivo político, um fim a ser buscado pelo Estado 
e pela sociedade. Após a 2ª Guerra Mundial, a ideia de digni-
dade da pessoa humana migra paulatinamente para o mun-
do jurídico, em razão de dois movimentos. O primeiro foi o 
surgimento de uma cultura pós-positivista, que reaproximou 
o Direito da filosofia moral e da filosofia política, atenuando 
a separação radical imposta pelo positivismo normativista. O 
segundo consistiu na inclusão da dignidade da pessoa huma-
na em diferentes documentos internacionais e Constituições de 
Estados Democráticos.

Conforme ensinamentos de Rafael Antônio Deval (2012, p. 
11), a dignidade humana é um conceito que permeia todo o 
corpo legislativo contemporâneo, contudo, a sua conceituação 

é de difícil definição, haja vista que, para a formação de um con-
ceito, em especial no que tange à dignidade humana, leva-se 
em conta não só o pensamento jurídico, mas também valores 
inerentes àquele que descreve tal conceito.

Na visão de Rizzatto Nunes (2002, p. 48-50), a dignidade 
humana é uma conquista ético-jurídica, fruto de uma reação 
à história de atrocidades que marcam a experiência humana, 
principalmente com a experiência nazista. Diz ele que a dig-
nidade nasce com a pessoa, sendo-lhe inata a sua essência, e 
acrescenta ainda o forte vínculo existente entre a dignidade e 
a liberdade, que confere ao homem domínio sobre a própria 
vida, asseverando que a dignidade só é ilimitada enquanto não 
ferir a de terceiro.

Pelo exposto, tece-se que a dignidade humana é um prin-
cípio constitucional que permeia todo o ordenamento jurídico, 
constituindo um valor supremo inerente a todo o ser humano e 
base de sua própria existência, em vista da devida garantia dos 
direitos fundamentais e sociais que norteiam uma vida digna.

3.1 VISÃO FILOSÓFICA

Conforme Laura Scalldaferri Pessoa (2013, p. 58), em nota 
citando Béatrice Maurer, existem três correntes filosóficas que 
buscam construir uma ideia de dignidade. São elas: os que esta-
belecem a dignidade como um absoluto transcendente e prévio 
a tudo, os imanentistas, que a inscrevem numa progressão his-
tórica e os que a negam.

Um dos principais defensores do primeiro posicionamen-
to é Immanuel Kant (apud PESSOA, 2013, p. 58), entendendo 
ser a dignidade, algo inalienável e irrenunciável, aquilo que faz 
com que o ser humano seja uma pessoa humana, atribuindo-
-lhe qualidades como a racionalidade, liberdade e autonomia.

Ademais, tem-se que a dignidade é revelada na grandeza 
do homem, assim como, em suas imensas fraquezas, manifes-
tando-se pela consciência de ser o homem mortal.

Para os imanentistas, o direito à vida não é tido como fun-
damental, mas sim o direito à qualidade de vida, e conforme 
explana Béatrice Maurer (apud PESSOA, 2013, p. 58), com base 
no entendimento dos defensores de uma ontologia progres-
sista, o próprio ser humano, durante o seu desenvolvimento, 
passa para o estágio da pessoa humana dotada de dignidade, 
qual seja, quando sua vontade é autônoma; depois, perde tal 
atributo diante da sua morte dita biológica.

Por fim, há os que negam a dignidade humana, dentre ou-
tros Lévi-Strauss (apud PESSOA, 2013, p. 59), que entende ser 
a dignidade humana um mito, pois, o homem não é sequer 
superior aos animais. Tal entendimento advém das horríveis ex-
periências da Segunda Guerra Mundial nutrindo o pessimismo 
do autor.

No mais, lecionam Eduardo C. B. Bittar e Guilherme Assis 
de Almeida (2012, p. 491) que a dignidade do ser humano 
iguala-se à liberdade, asseverando: O ser humano é aquele que 
possui a liberdade, que tem a possibilidade de, ao menos teori-
camente, determinar seu “dever-ser”. É essa possibilidade que 
deve ser levada em conta, respeitada, considerada. A essência 
da dignidade do ser humano é o respeito mútuo a essa pos-
sibilidade de escolha. A especificidade do ser humano é sua 
liberdade. A dignidade a ele inerente consistirá no respeito a 
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essa possibilidade de escolha.
Assim, observa-se uma rica polisse-

mia de ideias filosóficas que são bases 
para que a dignidade da pessoa humana 
integre a esfera jurídica como direito fun-
damental, sendo esse progresso semân-
tico imprescindível para que se chegue 
a uma noção do conteúdo da dignidade 
humana.

3.2 VISÃO JURÍDICA

A dignidade da pessoa humana é um 
dos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, instituído no art. 1º, inc. III, da 
Constituição Federal de 1988, conceden-
do unidade ao sistema e constituindo 
um dos pilares da República Federativa 
do Brasil e, proclamada na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 
1948, enunciando em seu art. 1º que 
todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos, promovendo o 
advento dos direitos humanos.

Sendo o ordenamento jurídico e a 
Constituição Federal considerados um 
sistema único, não comportando diver-
gências de interpretação, foram instituí-
dos valores constitucionais a serem se-
guidos. Quando um valor é reconhecido 
como princípio ou regra, adquire plena 
normatividade. É o que se verifica no 
caso do princípio da dignidade da pes-
soa humana.

A dignidade da pessoa humana 
constitui valor fonte do sistema consti-
tucional, o que implica dizer que toda 
interpretação e aplicação legislativa está 
condicionada a seus preceitos, conferin-
do unidade de sentido e legitimidade 
aos dispositivos do ordenamento brasi-
leiro. Sobre o assunto: [...] a Constituição, 
a despeito de seu caráter compromissá-
rio, confere uma unidade de sentido, de 
valor e de concordância prática ao siste-
ma e direitos fundamentais que, por sua 
vez, repousa na dignidade da pessoa 
humana, isto é, na concepção de que 
faz da pessoa fundamento e fim da so-
ciedade e do Estado, razão pela qual se 
chegou a afirmar que o princípio da dig-
nidade da pessoa humana atua como 
alfa e ômega do sistema das liberdades 
constitucionais e, portanto, dos direitos 
fundamentais (SARLET, 2010, p. 77)

Quanto à definição da dignidade da 
pessoa humana, afirma Ingo Wolfgang 
Sarlet ser esta, no mínimo, difícil, por 

ser um conceito em permanente proces-
so de construção e desenvolvimento, e, 
para ilustrar tal pensamento, cita palavras 
de José de Melo Alexandrino: O princípio 
da dignidade da pessoa humana parece 
pertencer àquele lote de realidades par-
ticularmente avessas à claridade, che-
gando a dar impressão de se obscurecer 
na razão direta do esforço despendido 
para o clarificar.

Alexandre de Moraes (2010, p. 21), 
em sua obra Direito Constitucional, faz 
considerações conceituais sobre a dig-
nidade da pessoa humana: A dignidade 
é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente 
na autodeterminação consciente e res-
ponsável da própria vida e que traz con-
sigo a pretensão ao respeito por parte 
das demais pessoas, constituindo-se em 
um mínimo invulnerável que todo esta-
tuto jurídico deve assegurar, de modo 
que, somente excepcionalmente, pos-
sam ser feitas limitações ao exercício 
dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima 
que merecem todas as pessoas enquan-
to seres humanos.

Segundo ensinamentos de Ingo 
Wolfgang Sarlet (2010, p. 50), a impor-
tância da conceituação da expressão em 
tese está em evitar que seja utilizada, de 
forma arbitrária e voluntarista, tornando 
díspar e conflitante a aplicação concreta 
da noção de dignidade, por isso, estabe-
leceu: [...] a dignidade, como qualidade 
intrínseca da pessoa humana, é irrenun-
ciável e inalienável, constituindo elemen-
to que qualifica o ser humano como tal e 
dele não pode ser destacado, de tal sorte 
que não se pode cogitar na possibilida-
de de determinada pessoa ser titular de 
uma pretensão a que lhe seja concedida 
a dignidade [...]. [...] A dignidade pode (e 
deve) ser reconhecida, respeitada, pro-
movida e protegida, não podendo, con-
tudo (no sentido ora emprego) ser cria-
da, concedida ou retirada (embora possa 
ser viola), já que reconhecida e atribuída 
a cada ser humano como algo que lhe 
é inerente. [...] A dignidade evidentemen-
te não existe apenas onde é reconhecida 
pelo Direito e na medida que este a reco-
nhece. Todavia, importa não olvidar que 
o Direito poderá exercer papel crucial na 
sua proteção e promoção [...].

Torna-se imprescindível a compre-

ensão jurídica do tema para a aplicação 
do Direito em casos em que se invoca 
tal princípio; assim, jurisprudência e dou-
trina concretizam contornos basilares do 
conceito e conteúdo.

Com efeito, a dignidade humana 
possibilita o reconhecimento de outros 
direitos fundamentais, não consagra-
dos constitucionalmente, já que o rol 
não tem caráter taxativo. O princípio da 
dignidade humana funciona como uma 
cláusula aberta, respaldando o surgimen-
to de novos direitos, como o direito de 
morrer, visto que não há vedação legal.

4 POSSIBILIDADE JURÍDICA DE ESCOLHER 

COMO MORRER

Cada vez que respiramos, 
afastamos a morte que nos ameaça. 
[...] No final, ela vence, pois desde o 

nascimento esse é o nosso destino e ela 
brinca um pouco com sua presa antes 
de comê-la. Mas continuamos vivendo 

com grande interesse e inquietação 
pelo maior tempo possível, da mesma 

forma que sopramos uma bolha de 
sabão até ficar bem grande,  

embora tenhamos absoluta certeza  
de que vai estourar.

(Arthur Schopenhauer apud 
 Irvin Yalom)

Necessário se faz destacar a análise 
traçada por Rafael Antônio Deval (2012, 
p. 25) sobre o tema: A Constituição 
Federal de 1988 traz, em suas garantias 
e direitos fundamentais, prevista em seu 
artigo 5º, a inviolabilidade do direito à 
vida, direitos estes que não podem ser ti-
dos como absolutos, posto que não são 
deveres, dessa sorte, não existe a obri-
gação à vida, dando ensejo a existência 
da liberdade de morrer, quando a vida 
já não é mais possível, dentro do que 
aquela pessoa considera possível, em se 
tratando de casos de irreversibilidade do 
quadro de saúde.

Vislumbra-se que é por meio da au-
tonomia privada, inerente a todo ser hu-
mano, que se torna possível o exercício 
pleno da dignidade da pessoa em con-
duzir sua vida de forma consciente e sem 
ferir direitos alheios.

Portanto, pautando-nos no princípio 
da dignidade da pessoa humana, pode-
mos concluir que, estando uma pessoa 
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em equilíbrio psíquico e ciente de sua condição médica, pode 
ela exercer seu direito de reger a própria vida, inclusive se seu 
desejo for a morte, afinal cada ser humano possui um limite de 
suportabilidade e este deve ser respeitado.

4.1 TESTAMENTO VITAL

O denominado “testamento vital”, comumente também co-
nhecido como testamento biológico, diretivas antecipativas de 
vontade, testament de vie ou living will, constitui um instrumen-
to jurídico pelo qual se declara, de forma expressa, o desejo de 
ser submetido ou não a tratamentos ou cuidados médicos, no 
momento em que a pessoa estiver incapacitada de manifestar 
livremente sua vontade.

Trata-se de uma forma de influir na conduta médica e familiar 
para que seja respeitada a vontade do paciente que, em decor-
rência de doença, esteja incapacitado de exprimir sua vontade.

Tal documento visa primordialmente assegurar a dignidade 
e integridade físico-psicológica do paciente terminal, não o su-
jeitando a tratamentos alheios a sua vontade.

Elucidando, em sua origem, o testamento vital, ele é, 
juntamente com o mandato duradouro, espécie do gênero 
diretiva antecipativa de vontade, porém, é tendência entre os 
juristas brasileiros adotar o testamento vital como sinônimo 
de diretivas antecipativas.

As diretivas antecipativas de vontade, em síntese, é um docu-
mento realizado por pessoa capaz que dispõe sobre cuidados e 
tratamentos médicos aos quais, porventura, venha a se submeter, 
tendo como espécies o testamento vital e o mandato duradouro. 
É originário da década de 1960, nos Estados Unidos da América.

O mandato duradouro perfaz-se em um documento em 
que o paciente nomeia um ou mais procuradores que deverão 
ser consultados pelos médicos, quando for necessário tomar 
alguma decisão sobre os tratamentos a serem realizados e o 
outorgante estiver impossibilitado de manifestar sua vontade. O 
procurador, para tanto, deverá basear suas decisões unicamente 
na vontade do paciente.

Deixando de lado a extensa problemática terminológica 
que envolve os institutos, abordemos alguns pontos impor-
tantes da matéria.

4.1.1 ORIGEM

Foram vários os fatores sociais que desencadearam a neces-
sidade de se criar um documento, pelo qual o paciente terminal 
poderia deixar expressa sua vontade quanto aos procedimentos 
adotados em seu tratamento médico, caso sua doença chegasse 
ao ponto de lhe impossibilitar a manifestação.

Um dos principais fatores foi a tecnologização da Medicina, 
na metade do século XX, que passou a possibilitar o prolonga-
mento quase indefinido da vida, postergando a morte a qualquer 
custo, colocando o paciente em uma condição de sobrevida, ou 
seja, sem que lhe provenha qualidade e bem-estar. Diante disso, 
os avanços médicos ganharam um contexto negativo, pois a bus-
ca da vida em sua plenitude entrou em contraste com a batalha 
médica pelo prolongamento a qualquer preço, ou seja, não se 
levava em consideração o bem-estar a ser garantido ao paciente.

O primeiro país em que se abordou a questão foi os Estados 
Unidos da América, pelo advogado e defensor de Direitos 

Humanos Luiz Kutner (apud DADALTO, 2015, p. 106), autor do 
primeiro artigo científico sobre o direito de morrer e precursor 
do living will, pelo qual surgiram premissas do testamento vital. 
Nesse trabalho, o autor defende a ilicitude da eutanásia e do 
suicídio assistido e protesta pelo direito do paciente em tomar 
decisões sobre o seu tratamento, quando padece de enfermi-
dade incurável.

Da proposta de Luiz Kutner a respeito do living will 
emergiu a lei federal nos Estados Unidos com o Patient Self 
Determination Act (PSDA), dispondo sobre as Diretivas 
Antecipativas de Vontade (DAV), gênero do qual são espécies o 
living will (testamento vital) e o durable power of attorney for 
health care (mandato duradouro).

Destaca-se que ainda não há, no ordenamento brasilei-
ro, disposições sobre o tema, apenas resolução do Conselho 
Federal de Medicina, que a propósito, ao contrário da disposi-
ção americana, trata o testamento vital como sinônimo de dire-
tivas antecipativas de vontade.

4.1.2 CONCEITO

Alguns autores como Carlos Roberto Gonçalves, Pablo 
Stolze Gagliano (2015, p. 320), Flávio Tartuce (2015, p. 425) e 
Luciana Dadalto (2015, p. 2-3) criticam a denominação “testa-
mento vital”, visto que não se destina a produzir efeitos após a 
morte, mas sim produz efeitos antes desta, particularmente em 
pacientes terminais.

Em complemento, Flávio Tartuce (2015, p. 425) pontua em 
sua obra a visão de Luiz Paulo Vieira de Carvalho, que ilustra: O 
testamento vital ou biológico não traduz uma disposição de úl-
tima vontade, e sim em um negócio jurídico inter vivos de con-
teúdo não patrimonial, pelo qual a pessoa natural, alicerçada 
na autonomia privada, no princípio constitucional da dignida-
de da pessoa humana (art.1º, inciso III, da CRFB) e nas auto-
rizações normativas acerca da liberdade que tem para decidir 
sobre a própria saúde e o tratamento a que deseja submeter-
-se ou não (art. 1º, inciso II, 5º, II, III, VI, VIII e X ambos da CRFB, 
arts. 13, 14 e 15 do CC e Lei 9.434/1997), antecipa manifesta-
ção de vontade nesse campo, de molde a evitar eventual im-
possibilidade física de fazê-lo ulteriormente.

Para tanto, Pablo Stolze Gagliano (2015, p. 320-324) acolhe o 
entendimento de que a expressão mais adequada seria “Diretivas 
Antecipativas de Vontade”, utilizada na Resolução 1.995/2012, 
do Conselho Federal de Medicina que trata do ato. Já segundo 
Luciana Dadalto (2015, p. 3), as diretivas são gênero, do qual o 
testamento vital é espécie, porém, hodiernamente, para se evita-
rem discussões terminológicas, acabou por se tornar testamento 
vital e diretivas antecipativas em sinônimos. Ainda, na visão de 
Flávio Tartuce (2015, p. 426), a melhor categorização jurídica seria 
a denominação declaração vital ou biológica.

Note-se que, independente da terminologia, tal instituto re-
vela-se de grande importância jurídica e social, efetivando-se 
pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e 
do art. 15 do Código Civil, que leciona que ninguém pode ser 
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento 
médico ou a intervenção cirúrgica. Ou seja, o ser humano tem 
autonomia para reger os caminhos da própria vida, mesmo que 
esse caminho o leve à morte.
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4.1.3 VIABILIDADE JURÍDICA

Para uma efetiva análise jurídica do 
instituto em pauta, faz-se mister a distin-
ção entre a eutanásia e a ortotanásia, o 
que já se concretizou mais profundamen-
te no início deste artigo. Em apertada sín-
tese, a eutanásia ou “boa morte”, como é 
conhecida, representa uma forma de pre-
cipitação da morte, constituindo ato ilícito 
pelo ordenamento jurídico brasileiro; em 
oposto, a ortotanásia ou “morte correta”, é 
procedimento empregado para evitar que 
o paciente padeça de sofrimento físico e 
psicológico, mediante a vedação à obsti-
nação terapêutica, ou seja, emprego de 
técnicas inúteis, não havendo disposição 
expressa no ordenamento pátrio sobre a 
prática, apenas resoluções do Conselho 
Federal de Medicina.

Frisa-se que o testamento vital tem 
seu limite à aceitação da ortotanásia, não 
sendo possível disposições quanto à eu-
tanásia na manifestação de vontade.

Quanto ao que tange a licitude do 
instituto, revestimo-nos das sábias pala-
vras de Flávio Tartuce (2015, p. 424): [...] 
o presente autor acredita na existência 
de um direito de morrer com dignida-
de, o que é retirado da cláusula geral de 
tutela da pessoa humana constante do 
art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. 
Trata-se de verdadeiro direito da perso-
nalidade, que deve ser reconhecido am-
plamente nas relações privadas existen-
tes entre médicos e pacientes; e entre 
ambos e o hospital, seja ele público ou 
privado. Em reforço, tal direito deve pre-
valecer na ponderação ou na escolha 
moral em relação ao direito de se pro-
longar a vida de forma desnecessária.

Insta perceber que grande parte dos 
doutrinadores brasileiros acolhe o testa-
mento vital, como ato perfeitamente líci-
to e eficaz, protestando para que a práti-
ca seja disciplinada por lei.

Reforçando ainda mais a viabilida-
de do procedimento, foi aprovado, na 
V Jornada de Direito Civil realizada pelo 
Conselho da Justiça Federal, o Enunciado 
528, de seguinte teor: É válida a decla-
ração de vontade, expressa em docu-
mento autenticado, também chamado 
‘testamento vital’, em que a pessoa es-
tabelece disposições sobre o tipo de tra-
tamento de saúde, ou não tratamento, 
que deseja no caso de se encontrar sem 
condições de manifestar a sua vontade.

Ilustrando a viabilidade do instituto, 
Luciana Dadalto (2015, p. 215), criou o 
Registro Nacional de Testamento Vital 
(Rentev), primeira plataforma on-line do 
Brasil, em que qualquer pessoa maior de 
18 anos pode cadastrar e armazenar seu 
testamento vital, além de se instruir so-
bre o procedimento.

Como visto, o assunto ainda apre-
senta-se controvertido entre os autores, 
fazendo-se necessária uma unificação 
por meio de lei específica a regulamentar 
a matéria, considerada a segurança jurí-
dica e social que envolve a problemática.

5 FILOSOFIA HOSPICE

O olhar angustiado e suplicante de 
um paciente terminal possui a imensi-

dão da dor e do desespero presente no 
existir humano.

(Fernanda Alves Rodrigues Truchart,
Rosa Berger Knijnik,

Ricardo Werner Sebastiani e
Angerami-Camon)

Ao dissertar sobre os pacientes em 
estado terminal, Maria Helena Diniz 
(2010, p. 425) ilustra a situação de hos-
pitais de países mais desenvolvidos que 
limitam a atuação médica em casos de 
pacientes terminais, e chegam a colocar, 
na cabeceira dos pacientes, as siglas DNR 
(do not ressuscitated) ou NTBR (not to 
be ressuscitated), havendo, quanto a 
esses últimos, uma ação mais humana, 
não lhes impondo a UTI, aplicando em 
alguns casos, a ordem de não reanimar.

E relata ainda: O ato médico de ate-
nuar o sofrimento do paciente terminal, 
sedando-o, não pode ser visto como eu-
tanásia indireta, que venha a favorecer 
a morte. Se a morte advier de sedação 
paliativa para atenuar a dor do pacien-
te terminal até o dia de sua morte, cri-
me não haverá. É dever do médico ser 
sensível ao processo de humanização 
da morte e ao alívio do sofrimento, ate-
nuando os horrores da agonia, devendo 
promover a dignidade da pessoa huma-
na, administrando tratamento paliati-
vo, como analgésico, mesmo que isso 
lhe apresse a morte, por ser portador 
de moléstia incurável que não apresen-
ta qualquer condição de prolongar sua 
sobrevivência, estando em processo de 
morte inevitável.

Observa-se uma grande corrente de 
estudiosos do Direito que se posicionam 
favoravelmente à ortotanásia, ou seja, 
aplicar ao paciente terminal apenas cui-
dados ordinários, evitando e repugnando 
qualquer forma que venha a constituir a 
obstinação terapêutica. Clara é a ligação 
presente entre a ortotanásia, o testamen-
to vital e a filosofia hospice.

Em casos em que a Medicina não 
tem poder de cura sobre o mal que afli-
ge o paciente, devem seus profissionais 
aliviar o sofrimento físico-psíquico deles, 
e isso pode ser feito por meio do que, 
hoje, se chama “teoria hospice”, que via-
biliza os tratamentos paliativos, assegu-
rando ao doente sua dignidade.

Para a autora ora mencionada, há 
princípios que integram a filosofia hos-
pice: a) deve-se aceitar a morte como 
episódio natural do ciclo vital; b) não se 
deve antecipar ou prolongar a vida se a 
morte é inegável; c) o paciente deve ficar 
unido a seus familiares e entes queridos; 
d) deve a equipe interdisciplinar cuidar 
da dor psicológica, espiritual e física; e) o 
objetivo clínico pretendido é controlar a 
dor e atenuar os sintomas da moléstia e 
f) deve-se dar assistência ao paciente, in-
dependentemente das condições de pa-
gamento (2010, p. 426).

Veja-se que o foco da hospice é o 
cuidar, já que o curar está fora do alcan-
ce. Esse cuidar proporciona ao paciente 
e também a seus familiares um processo 
mais humanizado a caminho da morte, 
sem tratamentos invasivos e agressivos, 
que torne ainda mais doloroso, física e psi-
cologicamente, ao paciente esse caminho.

6 REFLEXÃO JURISPRUDENCIAL

Notícias publicadas pela imprensa 
nacional apontam que a primeira deci-
são da Justiça brasileira, que autorizou a 
“morte digna”, ocorreu em 2013, em be-
nefício de uma advogada paulista.

A ação judicial foi movida por 
Rosana Chiavassa, advogada especialista 
em direito à saúde, e avaliada pelo Juiz 
Alexandre Coelho, na época titular da 2ª 
Vara Cível do Fórum João Mendes, em 
São Paulo. Rosana Chiavassa afirmou 
que preferiu ingressar judicialmente para 
maior garantia de que sua vontade fosse 
realmente cumprida, já que teve receio 
de realizar o testamento vital e ser ele 
posteriormente questionado pela família.
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Sua justificativa pela medida tomada baseia-se principalmente 
em sua experiência profissional em lidar com famílias de pacientes 
portadores de doenças incuráveis.

Assim, a autora assegurou seu direito de escolha sobre a dis-
posição dos tratamentos que deseja ou não serem realizados, 
caso, um dia, não possa exprimir sua vontade em razão de de-
bilidade na saúde.

Medidas como esta aliada à difusão de conhecimento quan-
to ao tema fazem com que os índices de efetividade e aplica-
bilidade do instituto cresçam, tornando-o de ciência pública e 
viabilidade crescente.

7 CONCLUSÃO

A análise realizada neste trabalho consistiu em apurar o di-
reito de escolha pela morte em casos em que a vida não mais 
dignifica a pessoa, tornando-se um pesar diário, ou seja, per-
dendo sua essência e seu significado.

Buscaram-se os fundamentos que garantem ao ser humano 
escolher o momento em que se dará termo a sua vida. São eles 
o princípio da dignidade da pessoa humana e o da autonomia 
privada, visto que o titular do direito à vida o exerce dentro de 
sua liberdade individual, não cabendo ao Estado obrigar o cida-
dão a viver, quando isso não mais lhe convém.

Frisa-se que a defesa da vida, direito constitucionalmente 
previsto, não se tratando de qualquer vida, mas sim a digna; 
portanto, estando a pessoa em estado psicológico equilibrado e 
ciente de sua condição de saúde pode ela, convicta do que está 
fazendo, decidir sobre o viver ou o morrer, no sentido do poder 
de escolha quanto aos tratamentos pelos quais aceita e pelos 
quais não aceita ser submetida.

Por fim, abordaram-se outros dois institutos garantidores da 
preservação da dignidade da pessoa humana, são eles o testa-
mento vital e a filosofia hospice.

O testamento vital incide sobre a escolha pelos tratamentos 
a serem ou não dispensados, sendo instrumento garantidor da 
preservação da vontade dos pacientes, quando estes não estejam 
conscientes para expressá-la. Como anteriormente mencionado, 
trata-se de uma forma de influir na conduta médica e familiar para 
que seja respeitada a vontade do paciente que, em decorrência 
de doença, esteja incapacitado de exprimir sua vontade.

Com isso, em casos em que a Medicina não tem po-
der de cura sobre o mal que aflige o paciente, devem seus 
profissionais aliviar o sofrimento físico-psíquico dele e isso 
pode ser feito pelo que hoje se chama “teoria hospice”, que 
viabiliza os tratamentos paliativos, assegurando ao doente 
sua dignidade. Veja-se que o foco da hospice é o cuidar, já 
que o curar está fora do alcance. Esse cuidar proporciona ao 
paciente e também a seus familiares, um processo mais hu-
manizado a caminho da morte, sem tratamentos invasivos e 
agressivos, que torne ainda mais doloroso física e psicologi-
camente ao paciente esse caminho.

Veja-se que a essência primordial deste artigo foi buscar 
meios justificáveis em que o paciente terminal e pessoas em 
outras situações excepcionais possam reger a própria existência, 
pois, cada ser é conhecedor de seus limites psicológicos e físicos 
de sofrimento, portanto, não cabe ao Estado tornar a vida uma 
obrigação aos seus cidadãos.
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