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RESUMO 

 

O presente artigo tem como fim, trazer a legislação internacional acerca a legalização da morte 

assistida sob a ótica brasileira, afim de verificar a possibilidade de sua adoção no Brasil. Serão, 

portanto, conceituados a eutanásia e o suicídio assistido, bem como a diferença deste com outros 

institutos semelhantes. Quanto a legislação, será exposto como a lei pátria aborda ambos, dado 

o caráter proibitivo existente no ordenamento jurídico nacional, e de mesma forma, sendo 

comparado com a legislação estrangeira, que admite a prática da eutanásia e suicídio assistido, 

tudo com o fim de edificar como se dá, nestas nações, a pratica destes procedimentos. Afim de 

expor o tema, foi usado o método dedutivo de abordagem, tudo corroborado através de fontes 

e referenciais bibliográficas proveniente de demais artigos e livros.  

 

Palavras-chave: Eutanásia. Direito Comparado. Legislação Internacional. Suicídio Assistido. 

 

 

EUTANASIA AND ASSISTED SUICIDE UNDER THE PRISM OF BRAZILIAN AND 

COMPARED LAW 

 

ABSTRACT 

 

This article aims, then, to bring international legislation on the legalization of assisted death 

from the Brazilian perspective. Therefore, euthanasia and assisted suicide will be 

conceptualized, as well as its difference with other similar institutes. Regarding the legislation, 

it will be exposed how the homeland law addresses both, given the prohibitive character 

existing in the national legal system, and similarly, being compared with foreign law, which 

allows the practice of euthanasia and assisted suicide, all with the purpose of build up the 

practice of these procedures in these nations. In order to expose the theme, the inductive 

approach method was used, in order to explain in more detail about each subject approached, 

all corroborated through sources and bibliographical references from other articles and books. 

 

Keywords: Euthanasia. Comparative law. International law. Assisted suicide.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A eutanásia e o suicídio assistido ocupam um lugar de destaque em debates e discussões, 

dada sua natureza extremamente polêmica. Considerando ambos, em resumidas linhas, como 

um meio de morrer antecipadamente, por ação humana, com o fim de se evitar uma morte lenta 

e dolorosa. Por inúmeras razões, a morte auxiliada, nome este que se refere a ambos os institutos 

objetos deste artigo, gera grande polarização em quaisquer sociedades. 

Um dos motivos desta grande controvérsia é o conflito de direitos fundamentais do 

homem. De um lado, se tem o direito à vida, o qual preceitua que se deve proteger a vida de 

todos os seres humanos, tido como um direito inviolável e, para alguns, sagrado. Do outro lado 

se tem princípio da dignidade humana. 

Este paradigma é fundamental para entendermos a profundidade da discussão sobre a 

eutanásia e o suicídio assistido. Isto posto, ambos entram em colisão ao se analisar os 

pressupostos dos processos. Partindo do princípio, quando se deseja a morte assistida, é porque 

existe um enfermo que deseja morrer. Seguindo, o mesmo deseja morrer justamente porque não 

suporta mais viver em sofrimento, e é nisso que consiste o referido conflito, dado o dilema entre 

manter o enfermo vivo, mas vivendo indignamente, ou aplacar sua dor por meio da finalização 

de sua vida. 

Veridicamente este debate, embora não nestes contornos, se arrasta desde os primórdios 

da humanidade, exarando fatores sociais, religiosos, filosóficos e sobretudo, éticos. Embora 

esta discussão é extremante rica e válida, deve-se observar uma questão mais pertinente ao atual 

estado da sociedade, sobretudo a brasileira, sendo este o objeto de estudo deste trabalho. 

Trazendo esta contestação ao Brasil, é inevitável que se sublinhe alguns pontos, como a seguir 

expostos. 

Em primeiro, embora extremamente importante o conflito dual entre os direitos 

fundamentais, tem-se que a sociedade brasileira passa por um questionamento mais palpável, 

qual seja, da possiblidade de eventual legalização da eutanásia e do suicídio assistido no Brasil. 

Portanto, é valioso examinar como este assunto, capcioso, é tratado em outras terras, sendo 

percebidas suas semelhanças e também divergências. 

Destarte, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro é proibitivo em relação 

à morte assistida, deverá se esmiuçar como esta é percebida pelo próprio sistema jurídico. E de 

maneira parecida, deverão ser apresentadas as disposições estrangeiras sobre a eutanásia e o 

suicídio assistido, sendo-lhe observadas todas suas particularidades acerca a legalidade destes 
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procedimentos em seus territórios, bem como as diferenças constantes entre si, tudo à 

luz do Direito Comparado. 

 Importante notar que cada vez mais as sociedades de diferentes países estão se 

entrosando, isto graças a globalização e da internacionalização do direito, motivo pelo 

qual é relevante trazer à realidade jurídica brasileira a realidade jurídica do mundo 

externo. 

 

2 CONCEITOS 

2.1 EUTANÁSIA 

 

A moderna palavra “Eutanásia” é original da Grécia Antiga, sendo sua equivalente em 

grego a palavra euthanatos, cuja etimologia é a junção de outras duas palavras gregas: “eu” e 

thanatos. A primeira palavra, “eu”, significa boa ou bem, ao passo que a segunda, thanatos, 

significa morte, sendo inclusive o nome da personificação da morte na mitologia grega, o deus 

Tânato, em português.  

Com a junção dessas palavras, se obtém a palavra euthanatos, tendo o significado, então, 

de “boa morte” ou “morte tranquila”. Contudo, o termo eutanásia apenas foi criado 

posteriormente, no século XVII, pelo filósofo inglês Francis Bacon em sua obra História vitae 

et mortis, na qual defendia que este seria o tratamento adequado a pessoas com doenças 

incuráveis. 

Historicamente, a discussão sobre eutanásia ganhou contornos mais fortes no último 

século. Contudo, povos antigos já possuíam estudos e conceitos sobre o equivalente a eutanásia 

em seu tempo. Por exemplo, na Grécia Antiga, certos filósofos, mais notadamente Platão, 

Sócrates e Epicuro, defendiam que o suicídio poderia ser justificado em caso de doença 

dolorosa. De outro lado, outros, dentre os quais Aristóteles, Pitágoras e Hipócrates, 

condenavam veemente o suicídio.1 

A discussão, contudo, não se limitou apenas ao meio filosófico, passando também pelo 

campo religioso. Como exemplo, tem se que o cristianismo, embora obtuso quanto ao tema, 

valorizava a vida humana como o presente de Deus, condenando, indiretamente, a prática da 

morte considerada “não-natural”.2 De forma semelhante, é tratado o assunto no islamismo e 

 
1 GOLDIM, José Roberto. Breve histórico da eutanásia. 2000. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/bioetica/euthist.htm. Acesso em: 12 de jul. 2019. 
2 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. A eutanásia sob o prisma bioético e do princípio da dignidade 

da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. V. 13, n. 2, p 534. 2014. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/3585/2475. Acesso em: 12 de jul. 2019. 
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judaísmo, havendo, em seus respectivos livros sagrados, passagens que exprimem a ideia de 

morrer naturalmente.3 

Com o passar dos anos, o tema continuou sendo objeto de discussões, sendo abordado 

por diversos filósofos, tais como Thomas Morus Utopia, David Hume On suicide, Karl Marx 

Medical Euthanasia e Schopenhauer. Porém, no século XX, as discussões passaram a ter maior 

relevância, sobretudo porque à época a eutanásia passou a ser associada a eugenia, ideia esta 

que pode ser entendida como purificação de uma raça através da retirada daqueles considerados 

inúteis da sociedade. 

A eugenia é relacionada à eutanásia sobretudo em razão do ocorrido na Alemanha 

Nazista, cujos líderes, em seu frenesi de purificar a sociedade germânica e criar uma raça 

superior, decidiram eliminar aqueles considerados indesejáveis. No entanto, Oliveira4 (2015, p. 

37) sublinha que “os nazistas não agiam motivados por sentimentos altruístas em relação aos 

doentes, não procuravam poupá-los de sofrimentos profundos.”  

Logo, embora erroneamente relacionadas com eutanásia, os crimes nazistas se 

resumiam a genocídio, entendido como grave violação praticada com a intenção de destruir, no 

todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Diversamente, e dado o atual 

significado desta palavra, pode-se dizer que a palavra eutanásia significa, em resumidas linhas, 

a morte concedida a pacientes que padecem de grande agonia e dor em razão de enfermidade 

incurável, tendo como finalidade aplacar a dor sentida pelo mesmo, tendo, portanto, um caráter 

piedoso. 

Contudo, a eutanásia difere de assassinato ou homicídio no que tange a posição do 

agente passivo, que, por sua vez, suplica àquele que tiraria sua vida para que seja dado fim em 

sua vida com o objetivo de abreviar seu sofrimento, sendo sua própria morte um desejo seu. 

Sob a ótica jurídica, há de se dizer, conforme Fernando Capez5, “que a eutanásia consiste 

em pôr fim à vida de alguém, cuja recuperação é dificílimo prognóstico, mediante seu 

consentimento expresso ou presumido, com a finalidade de abreviar seu sofrimento. A pedido 

do ofendido, um doloroso prosseguimento de sua existência por uma cessação mediante de sua 

vida, encurtando sua aflição física.” 

 
3 FERREIRA, Patrícia Frotes Attademo; COSTA, Maíra Batista Costa. Eutanásia: a indulgencia da sociedade 

perante a morte. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. V. 14, n. 2, p 712. 2013. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/3213/2145. Acesso em: 12 de jul. 2019. 
4 OLIVEIRA, Anselmo Carvalho de. A Sombra Nazista sobre o Debate em Relação à Eutanásia. Revista de 

Filosofia da Região Amazônica. v. 2, n. 1:2015. Disponível em: 

http://www.revistaclareira.com.br/index.php/clareira/article/view/23/34. Acesso em: 12 de jul. 2019. 
5 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Especial. Volume 2. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 34.  
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Pode se ilustrar como exemplo um caso de um médico, movido por grande compaixão 

em relação ao seu paciente terminal, que acaba por ministrar a este uma dose letal de um certo 

medicamento, afim de que o mesmo morra de forma tranquila para que sua dor ou agonia 

irremediável cesse, como requerido pelo próprio enfermo. 

Contudo, nem sempre a eutanásia é praticada de forma ativa, por meio de um 

comportamento comissivo, podendo ser praticada de forma passiva, isto é, por meio de um 

comportamento passivo. Destarte, é imperioso demonstrar a diferença entre a eutanásia ativa e 

a eutanásia passiva, a qual é comumente chamada de ortotanásia, nome este adotado no presente 

trabalho, bem como, a diferença de ambas em relação ao suicídio assistido. 

 

2.2 ORTOTANÁSIA 

 

Muito embora ambas as modalidades de eutanásia (ativa e passiva) possuem as mesmas 

características quanto ao objetivo da ação, são completamente diferentes em relação ao meio 

de execução. Portanto, será abordada, primeiramente, a ortotanásia, bem como, sua etimologia, 

origem, conceito, e por fim, suas semelhanças e diferenças com a eutanásia ativa. 

Etimologicamente, a nomenclatura ortotanásia também tem como origem a Grécia 

Antiga, sendo uma variável da palavra grega ortothanatos, que, de sua vez, é a junção de duas 

palavras gregas: orto e thanatos. A primeira, orto significa certo ou correto, e a segunda, como 

outrora visto, significa morte. 

Com a junção de ambas as palavras se obtém ortothanatos, que significaria literalmente 

morte correta, ou no sentido atual, o não-prolongamento artificial do processo de morte, além 

do que seria o processo natural6, praticado por meio de comportamento omissivo do agente, no 

caso, obrigatoriamente um médico. 

Logo, a ortotanásia pode ser conceituada como a suspensão do tratamento ou 

procedimento que estaria prolongando a vida do paciente, afim de que este, sofredor de doença 

incurável, possa morrer tranquilamente afim de que se suplante sua dor e agonia extremas. 

Contudo, há de se ressaltar que a vida do paciente não é interrompida, mas sim há omissão em 

forçar sua manutenção, ou seja, falecer em decorrências naturais. 

 
6  CESARIN, Selma Aparecida. Breves considerações sobre eutanásia e ortotanásia e o respeito ao princípio 

da dignidade no momento da morte. 17f. Anhanguera Educacional S.A. São Paulo, 2008. Disponível em: 

https://repositorio.pgsskroton.com.br/bitstream/123456789/1525/1/v.2,n.2,%202008-7-23.pdf. Acesso em: 20 

de jul. 2019. 
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Ilustram Eduardo e Gonçalves7 com perfeição a eutanásia passiva, ao aduzirem que, 

neste caso, “o médico deixa de lançar mão de tratamento paliativos que só prolongariam por 

pouco tempo a vida de pessoa com doença irreversível e fatal, como em caso de grave câncer 

em que o médico desiste do tratamento quimioterápico, que só traria sofrimento à vítima em 

razoes de seus efeitos colaterais, quando já se sabe que o quadro não reverterá.” 

Adiante, tem-se que apenas o médico pode realizar a ortotanásia, visto que este não está 

obrigado a prolongar a vida do paciente contra a vontade deste e muito menos aprazar sua dor. 

Contudo, também há de se ressaltar que a atuação do médico não é a causa da morte do paciente, 

mas sim a omissão deste que resulta na retomada do processo natural de morte, que já se 

encontra instalado, diferentemente da eutanásia. 

Considerando o disposto acima, há de se perceber que a omissão é penalmente relevante, 

apenas quando o emitente devia e podia agir para evitar o resultado, o que, contudo, não é o 

caso. E é nisto que reside a grande diferença em relação a eutanásia, pois nesta, a morte é devida 

a um fato concreto executado voluntariamente pelo médico. Naquela, o curso espontâneo da 

enfermidade e suas complicações são alheios aos fins e iniciativas médicas: “matar é distinto 

de deixar morrer”.8 

A ortotanásia, portanto, não decorre de ação comissiva, e embora trate de omissão, há 

entendimento de que não é ilícita a limitação e/ou suspensão de tratamento ou procedimento 

médico que estariam prolongando a vida do doente. Nesse sentido dispõe a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina de nº 1.805/20069: 

 

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 [...] 

 
7 EDUARDO, Victor; GONÇALVES, Rios. Direito Esquematizado – Parte Geral. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 86. 
8 SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos. Contornos atuais da eutanásia e da ortotanásia: bioética e 

biodireito. A necessidade do controle social das técnicas médicas. 1999. Revista Da Faculdade De Direito. 

Universidade De São Paulo, 94, 265-278. Disponível em: 

https://www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/view/67442. Acesso em: 25 de jul. 2019. 
9 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CFM. Resolução 1.805/2006. Disponível em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm. Acesso em: 20 de jul. 2019. 
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Nesse sentido, tem-se que o possui o direito paciente de não se submeter a determinados 

tipos de tratamento que possam violar sua autonomia e dignidade10, bem como, que seja 

respeitada a vontade do paciente em relação ao tratamento escolhido, considerando eventuais 

particularidades, como preceituado na Resolução do Conselho Federal de Medicina de n° 

1.995/201211: 

Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia e 
expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou 

não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e 

autonomamente, sua vontade. 

 Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram 

incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas 

vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. 

 § 1º Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações 

serão levadas em consideração pelo médico. 

§ 2º O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade 

do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os 

preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. 
 § 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer 

não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares.  

§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas antecipadas de vontade que lhes 

foram diretamente comunicadas pelo paciente.  

§ 5º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem 

havendo representante designado, familiares disponíveis ou falta de consenso entre 

estes, o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, caso exista, ou, na falta 

deste, à Comissão de Ética Médica do hospital ou ao Conselho Regional e Federal de 

Medicina para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos, quando entender esta 

medida necessária e conveniente [...]  

 

Tem-se que o médico que pratica a ortotanásia não apenas deixa de responder 

criminalmente, como também deixa de responder civilmente. Neste prisma, aduzem Cruz e 

Oliveira12 que “não há como responsabilizar civilmente o médico que pratica a ortotanásia, pois 

o seu próprio conceito impede a conformação dos elementos da responsabilidade civil. Ou seja, 

não há culpa, dano ou nexo de causalidade.” 

E, ainda, que “não há culpa, seja sob a forma de negligência, imprudência ou imperícia, 

porque a ortotanásia pressupõe a aplicação de cuidados paliativos e a preocupação com o bem-

estar do paciente em fase terminal, ocorrendo, portanto, diligência (atenção à “qualidade de 

morte” do paciente), prudência (constatação da terminalidade do paciente e obtenção de seu 

 
10 LIMA, Carolina Alves de Souza. Ortotanásia, cuidados paliativos e direitos humanos. Revista da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica. v. 13. nº 01. p. 15. 2015. Disponível em: 

http://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/109/105. Acesso em: 25 de jul. 2019. 

 11CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CFM. Resolução 1.995/2012. Disponível em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf. Acesso em: 25 de jul. 2019. 
12 CRUZ, Maria Luiza Monteiro da; OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. A licitude civil da prática da ortotanásia. 

Revista Bioética. v.21, n.3, p.405-411, 2013. Disponível em: http://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/10615. 

Acesso em: 25 de jul. 2019. 

http://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/10615
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consentimento informado) e conhecimento técnico (cuidados paliativos, que envolvem diversos 

ramos da medicina e outros a ela alheios).” 

Por fim, ao se comparar a eutanásia e a ortotanásia, tem-se que ambas se diferem na 

maneira ao qual se executa, sendo a primeira executada por ação ativa do médico, e a segunda, 

por omissão. De modo inverso, ambas possuem o mesmo fim, qual seja, de abreviar o 

sofrimento de alguém que padece de doença incurável através de morte, causada por um agente 

externo, um médico, e não pelo próprio paciente, o que se diferencia do suicídio assistido, 

adiante explanado. 

Tendo em vista que a ortotanásia é permitida no Brasil, a mesma não resta controvertida 

ao que se refere à sua legalidade, não sendo necessário, portanto, trazer esta modalidade à luz 

do direito comparado. Contudo, sua conceituação fez-se necessária afim de que se diferenciasse 

da eutanásia ativa, bem como, do suicídio assistido, adiante exposto. 

 

2.3 SUICÍDIO ASSISTIDO 

 

Primariamente, o suicídio assistido pode ser entendido como auxílio dado a pessoa que 

deseja morrer, mas que, contudo, não consegue dar cabo à própria vida. Há de se sublinhar que 

o suicido assistido é relacionado com o ato de se suicidar, logo, que é realizado pela própria 

pessoa que deseja morrer. 

Nucci13 preceitua, considerando que, ao contrário de induzimento ou instigação ao 

suicídio “o auxílio trata-se da forma mais concreta e ativa de agir, pois significa dar apoio 

material ao ato suicida. Ex. o agente fornece a arma utilizada pela pessoa que se mata”. 

Contudo, há de se salientar que suicídio assistido, enquanto aqui abordado, se refere quando é 

relacionado com a eutanásia, requerendo que seja perpetrado por um médico, e não por qualquer 

agente. Kovács14, assim dispõe que: 

 

[...] o suicídio assistido é relacionado ao suicídio e não à eutanásia, pela condição de 

realização do ato. No suicídio assistido à execução do ato final é da pessoa, que precisa 
de ajuda, pois não consegue realizar o ato sozinho. O suicídio assistido retira de um 

terceiro a responsabilidade pelo ato final. 

 

 
13 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: RT, 2012. p. 653. 
14 KOVÁCS, Maria Júlia. Suicídio assistido e morte com dignidade: conflitos éticos. Revista Brasileira de 

Psicologia. Salvador-BA, v. 2, n. 1, p. 75, 2015. Disponível em: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revbraspsicol/issue/viewIssue/1839/445. Acesso em: 05 de ago. 2019.e 

https://bdpi.usp.br/item/002724357. Acesso em: 05 de ago. 2019. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revbraspsicol/issue/viewIssue/1839/445
https://bdpi.usp.br/item/002724357
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Neste caso, a voluntariedade do suicida em realizar o ato ganha contornos vitais para 

que se consuma o suicídio assistido. Seguindo neste vértice, se pode dizer que caso o paciente 

não decide pela morte, mesmo que esteja padecendo de enfermidade incurável e dolorosa, e 

morre auxiliado por outrem, é caso de homicídio. 

Tem como diferença em relação a eutanásia, tanto a ativa quanto a passiva, pelo meio 

de execução, já que no suicídio assistido o médico apenas auxilia na ação de objeto morte, não 

sendo o mesmo quem de fato pratica a ação do verbo “matar”. Assim preceitua Santos15, ao 

dizer que “o médico tem participação indireta, apenas como prescritor e instrutor do doente, 

podendo estar ou não presente quando o doente decide tomar os fármacos letais.” 

Já em sede de semelhança, pode se dizer que ambas possuem como finalidade a 

obtenção de uma “boa” morte, com participação de médicos, bem como, que o doente esteja 

em estado terminal e, por decorrência, sofrendo de grande tormento. Portanto, é clarividente 

que ambas as modalidades são equivalentes, com a notável exceção do agente executor. Como 

exemplo, há o caso do Sr. Jack Kevorkian, também conhecido como Dr. Morte, conhecido por 

contribuir em dezenas de mortes ao auxiliar no suicídio destas pessoas.16 

Em resumo, sabe-se que o Dr. Jack Kevorkian, enquanto patologista em exercício, 

auxiliou cerca de 130 (cento e trinta) pessoas a cometerem suicídio no período compreendido 

entre os anos 1990 a 1998.17 O mesmo ganhou notoriedade ao permitir a exibição de um vídeo 

que o mostrava ministrando injeção letal em um paciente com esclerose lateral amiotrófica.18 

Além disso, é sabido que Jack possuía sua própria “máquina da morte”, havendo a criada 

para que injetasse uma dose fatal de medicamentos, levando à morte os pacientes que o 

procuravam. Em face disso, foi condenado em 1999 por homicídio19, embora oito anos mais 

tarde fosse solto, em 2007, em virtude de idade avançada, vindo a morrer em 2011. De qualquer 

forma, seu nome é inegavelmente relacionado ao suicídio assistido em decorrência de seus atos, 

os quais sempre defendeu.20 

 
15 SANTOS, Sandra Cristina Patrício dos. Eutanásia e suicídio assistido : o direito e liberdade de escolha. 

Universidade de Coimbra, Coimbra, PT, 2011. Disponível em: https://eg.uc.pt/handle/10316/19198. Acesso 

em: 05 de ago. 2019. 
16 KOVÁCS, Maria Júlia. Suicídio assistido e morte com dignidade: conflitos éticos. Revista Brasileira de 

Psicologia. Salvador, BA, v. 2, n. 1, p. 74, 2015. 
17 THE GERONTOLOGIST. Volume 41, Issue 4, 1 August 2001, p. 439–446. 
18 CHARATAN, Fred. Dr Kevorkian found guilty of second degree murder. PMC. NBI. 10/04/1999. 

Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1174693/. Acesso em: 05 de ago. 2019. 
19 RUSCHE, Dominic. ‘Dr Death’ Jack Kevorkian, advocate of assisted suicide, dies in hospital. The Guardian. 

New York. 04/06/2011. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2011/jun/04/dr-death-jack-

kevorkian-suicide. Acesso em: 03 de ago. 2019. 
20ROSENBAUM, Ron. Angel of Death: The Trial of the Suicide Doctor. Vanity Fair. 05/1997. Disponível em: 

https://www.vanityfair.com/magazine/1991/05/jack-kevorkian199105. Acesso em: 05 de ago. 2019. 

https://eg.uc.pt/handle/10316/19198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1174693/
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/04/dr-death-jack-kevorkian-suicide
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/04/dr-death-jack-kevorkian-suicide
https://www.vanityfair.com/magazine/1991/05/jack-kevorkian199105
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Quanto a ilegalidade do suicídio assistido, tem-se que existem países que o permitem, 

como, por exemplo, a Bélgica, e de outro lado, há aqueles que não o permitem, como no caso 

do Brasil, havendo o entendimento de que a prática do suicídio assistido, assim como da 

eutanásia, violaria o direito à vida, sendo então, ilegal frente à Constituição, como será mais 

tardiamente exposto. 

 

2.4 DISTANÁSIA 

 

Ao contrário da eutanásia e da ortotanásia, a distanásia não se trata de um meio para se 

obter uma morte tranquila, isto em razão de enfermidade incurável e dolorosa. Em verdade, 

trata-se procedimento médico que consiste em exatamente o oposto do almejado na prática 

daquelas duas modalidades, qual seja, a abreviação do processo de morrer. 

Pode ser então entendida como o retardamento do processo de morte, ou seja, um 

procedimento que evita a chegada da morte a qualquer custo, mesmo que esteja o paciente 

sofrendo de enfermidade incurável e sentindo extrema agonia. Em suma, a distanásia possui 

como objetivo a prolongação da vida, independente da qualidade da mesma. Em resumidas 

linhas, explica Pessini (2019, p. 39), ao dizer que: 

 

A distanásia e a eutanásia têm em comum provocar a morte ‘fora da hora’. A 

distanásia não consegue discernir quando intervenções terapêuticas são inúteis e 
quando se deve aceitar a morte em paz, como desfecho natural da vida. Neste 

comportamento, o grande valor que se procura proteger é a vida humana.21 

 

Embora a distanásia seja objeto de grande questionamento sociológico e legal, o referido 

procedimento não é abordado no presente trabalho, tendo em vista que o objeto aqui consonante 

é a comparação do direito internacional, sobretudo à matéria de eutanásia e suicídio assistido, 

face a legislação pátria. Isto será abordado em razão de grande controvérsia sobre o assunto, 

que inclui, sobretudo, temas jurídico-penais, o que não é o caso da distanásia. 

 

3 EUTANÁSIA E SUICÍDIO ASSITIDO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

No Brasil, não existe legislação que trata especificamente da eutanásia, sendo o assunto 

abordado de forma esparsa e velada, notadamente Código Penal pátrio, que trata a como 

 
21 PESSINI, Leo. Distanásia: algumas reflexões bioéticas a partir da realidade brasileira. Revista Bioética. v. 27, 

n. 2, p. 48-49, 2019. Disponível em: 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/120. Acesso em: 10 de ago. 2019. 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/120
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homicídio privilegiado, e não como um crime específico, sendo tampouco tipificada 

nominalmente como eutanásia, inclusive. 

Nesse sentido, soma Dossi22 que, a eutanásia, enquanto não mencionada expressamente 

no Código Penal, se adequaria à legislação nacional como causa de diminuição de pena, 

disposto no artigo 121, parágrafo 1° do referido Código, sendo então chamado de homicídio 

privilegiado por motivo de relevante valor moral. 

Logo, a eutanásia é tratada como homicídio privilegiado em razão de relevante valor 

moral, restando necessário então explicar no que consiste esta modalidade deste crime contra 

vida. Em primazia, há de se conceituar o homicídio, de acordo com Capez23, como sendo “a 

morte de um homem provocada por outro homem. É a eliminação da vida de uma pessoa 

praticada por outra.” 

Ademais, é prudente rememorar o que é entendido o núcleo “privilegiado”, no tocante 

ao homicídio. Por privilegiado pode-se entender aquele crime contra a vida, consumado, que 

tem a pena reduzida em virtude de algo que diminua a gravidade do homicídio praticado. Já o 

relevante valor pode ser entendido como um valor importante para a sociedade, sendo do tipo 

moral, como no caso, quando este valor leva em conta interesse pessoal.24 

Por decorrência, “homicídio privilegiado em razão de relevante valor moral” pode ser 

conceituado como aquele que, embora criminoso, foi praticado em razão de um motivo nobre, 

aceitado pela moral da sociedade, como piedade ou misericórdia. Como exemplo se tem a 

própria eutanásia, como dito por Gomes e Cunha25, “o homicídio praticado com o intuito de 

livrar um doente, irremediavelmente perdido, dos sofrimentos que o atormentam (eutanásia) 

goza de privilegio da atenuação da pena [...]” 

Desta forma, assim é disposto no Código Penal Brasileiro sobre a eutanásia: 

 

Art. 121. Matar alguém. Pena - reclusão, de seis a 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. 

 

 
22 DOSSI, Alessandro de Araújo. Eutanásia e seus aspectos gerais e legais perante a lei brasileira. Jus Humanum: 

Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais. v. 1, n. 3, p. 48, 2014. Disponível em: 

https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/docs/10102017_165528_alessandrodearaujodossi_ok.pdf. Acesso 

em: 15 de ago. 2019. 
23 CAPEZ, Fernando. Loc. cit., p. 3. 
24 NUCCI, Guilherme de Souza. Loc. cit., p. 630. 
25 GOMES, Luis Flavio; CUNHA, Rogerio Sanches. Direito Penal – Parte Especial. Volume 3. São Paulo: RT, 

2008. p. 19. 

https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/docs/10102017_165528_alessandrodearaujodossi_ok.pdf
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Embora não seja o objetivo do presente trabalho discorrer sobre o paradigma do Direito 

à Vida versus o Direito à Dignidade, cujo objeto é de natureza ético-constitucional, é inevitável 

que se traga à baila ao menos o que a Constituição discorre sobre. Aliás, dado que a Lei Mestra 

dispõe sobre o direito à vida, é de se supor que que ações como a eutanásia e o suicídio assistido 

viola o referido direito. 

Assim cita Rocha (2014, p. 146), que: 

 

No âmbito constitucional o caput do art. 5º assegura, expressamente, o direito 

fundamental à inviolabilidade da vida, e faz o mesmo ao longo da Carta, isto é, tutela 

a vida, porém de modo implícito, ao garantir o direito à saúde no art. 196, a 

inadmissibilidade da pena de morte no art. 5º, inciso XLVII, alínea ‘a’, o direito à 

subsistência, previsto no art. 7º, o amparo aos idosos, elencado no art. 230 e a 

assistência àqueles que dela necessitem prevista no art. 203, entre outros dispositivos 
constitucionais. 

 

E continuando, exara também o mesmo que na esfera infraconstitucional, o Código Civil 

protege a vida, determinando que a personalidade civil da pessoa não apenas começa do 

nascimento com vida, mas que a lei também determina a proteção dos direitos do nascituro, isto 

disposto no art. 2°, caput, e que, de mesma forma, dispões que parentes os cônjuges ou 

companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver, isto no 

artigo 1.694 do mesmo código.26 

Já no que se refere ao fato de não ser a eutanásia tipificada explicitamente no Código 

Penal, há de se sublinhar que existem projetos de lei que tem como objetivo incluí-la ao nosso 

ordenamento jurídico. Foi com base nesta afirmação que foi desenvolvido o Projeto de Lei de 

n° 2283 de 2007, e embora esteja atualmente arquivado27, faz necessária sua citação, dada a 

importância do debate acerca o tema. 

Dispõe o projeto de lei que se criminalize a eutanásia de forma explícita, a equiparando 

ao suicídio assistido, que já é criminalizado, e que seja o procedimento considerado crime 

hediondo. Eis a lei: 

 

Art. 1º Esta lei equipara a eutanásia ao crime de induzimento, instigação ou auxílio a 

suicídio e considera sua prática crime hediondo.  

Art. 2º O art. 122 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar 

acrescido do § 2º, passando o parágrafo único a § 1º:  

 
26 ROCHA, Renata da. Eutanásia, Suicídio Assistido, Distanásia, Ortotanásia e Testamento Vital: Aspectos 

Éticos e Jurídicos Acerca da Morte Digna. Jus Humanum: Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e 

Sociais. p. 146-147, 2014. Disponível em: 

http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/jus_humanum/article/view/891. Acesso em: 12 de ago. 2019. 
27 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 2283/2007. 25/10/2007. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373924. Acesso em: 12 de ago. 

2019. 

http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/jus_humanum/article/view/891
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373924
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Art. 122. § 1º § 2º Incorre na mesma pena do § 1º deste artigo quem, de qualquer 

modo, concorre para a prática da eutanásia (NR). 

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso VIII:  

Art. 1º VIII – eutanásia (art. 122, § 2º).  

Parágrafo único. (NR). 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

É justificado o PL 2283/2007 com base na violação de direitos humanos. Seu autor, o 

então deputado Sr. Dr. Talmir, afirma que “ao garantir os direitos individuais fundamentais e 

invioláveis a todas as pessoas, a Constituição Federal cita, em primeiro lugar, o direito à vida. 

Fá-lo com toda a lógica, posto que, sem esse direito, que é de todos o primeiro, nenhum sentido 

teriam os demais.” 

E continua, declarando que “é dever do Estado, portanto, garantir a todos, antes de mais 

nada, o direito à vida, obrigação que se impõe mais ainda quando os sujeitos do direito são 

indefesos, sem condições próprias para reagirem [...] Os doentes e os idosos devem ser 

merecedores de proteção especial, dada a sua condição de fragilidade.”  

Há de se sublinhar que existem outros projetos de lei, como o Projeto de Lei de nº 5058, 

de 200528, bem como, o Projeto de lei de n° 236, de 201229, o qual, em seu artigo 122, discorre 

sobre a eutanásia, sendo que em ambos os projetos a eutanásia ativa é expressamente 

criminalizada.  

O suicídio assistido, assim como a eutanásia, é considerado ilegal aos olhos do 

ordenamento jurídico brasileiro. Porém, de forma diversa, é tipificado no artigo 122 do Código 

Penal pátrio. Assim dispõe o artigo: 

 

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o 

faça: Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de 

um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. 

Parágrafo único - A pena é duplicada: Aumento de pena: 

I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 

II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de 

resistência. 

 

É necessário que se atente ao auxílio, dada a existência de três núcleos, sendo que os 

dois primeiros, indução e instigação, requerem que haja participação moral do agente ativo. 

Sobre o auxílio, se tem que a participação do agente é material, tendo como exemplo o sujeito 

 
28 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 5058/2005. 13/04/2005. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=281681. Acesso em: 12 de ago. 

2019. 
29 SENADO FEDERAL. PL 236/2012. 10/07/2012. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404. Acesso em: 12 de ago. 2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=281681
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404
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que fornece a arma ao suicida. Ao trazer esta situação sob a ótica do caso em tela, seria o agente 

ativo o médico que fornece os meios necessários para que o agente passivo se suicide. 

Embora esteja disposta no Estatuto Repressivo a ilegalidade da prática do suicídio 

assistido, se deve observar que, assim como na eutanásia, a definição do agente é obscura. Neste 

sentido exara Greco30 que “o delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio pode ser 

praticado por qualquer pessoa, uma vez que o tipo penal não especifica o sujeito ativo.  

O sujeito passivo, da mesma forma, poderá ser qualquer pessoa, desde que a vítima 

tenha capacidade de discernimento, de autodeterminação, pois, caso contrário, estaremos diante 

do delito de homicídio.” 

Quanto a consumação do crime, aduzem Gomes e Cunha31 no sentido de que “entende 

a doutrina clássica que o crime se consuma com o induzimento, instigação ou auxilio ao 

suicídio, ficando a punição do crime consumado condicionada à superveniência da morte ou da 

lesão grave da vítima (condição objetiva de punibilidade), não admitindo a tentativa [...]” 

Por decorrência, são possíveis duas causas de aumento de pena, sendo elas, nas palavras 

Masson32: 

 

a) se o crime for praticado por motivo egoístico; ou b) se a vítima for menor ou tiver 

diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Motivo egoístico é o que 

revela individualismo exagerado, excessivo apego próprio em detrimento dos 

interesses alheios. Vítima menor é a pessoa humana com idade entre 14 anos e 18 

anos. Possui capacidade de discernimento reduzida em face do incompleto 

desenvolvimento mental, podendo ser mais facilmente convencida a suicidar-se. 

 

Continua ainda, ao dizer que se aplicam analogicamente os arts. 217-A, 218 e 218-A do 

CP, os quais abordam as situações em que não houver qualquer capacidade de discernimento 

ou menor de 14 anos estará configurado crime de homicídio. Vítima que, por qualquer causa, 

tem diminuída a capacidade de resistência é a pessoa mais propensa a ser influenciada pela 

participação em suicídio. Deve ser maior de 18 anos de idade.  

A menor resistência pode ser provocada por enfermidade física ou mental, por efeitos 

do álcool ou de drogas. Tais fatos devem ser de conhecimento do agente, para afastar a 

responsabilidade penal objetiva. 

 

 

 

 
30 GRECO, Rogerio. Código Penal Comentado. 11ª ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 512. 
31 GOMES, Luis Flavio; CUNHA, Rogerio Sanches. Loc. cit., p. 30. 
32 MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: Método, 2014. p. 509. 
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4 EUTANÁSIA E SUICÍDIO NA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA 

 

Considerando o modo que a legislação nacional versa sobre a eutanásia e o suicídio 

assistido, assim como o estado de ilegalidade em que ambos estes institutos se encontram, faz 

bem se ter ciência do que a legislação internacional diz sobre o assunto. Aliás, eventual análise 

legal, com uso do direito comparado, se faz cada vez mais necessária, dado o estado de 

globalização em que o mundo se encontra. 

Na abordagem adiante disposta, feita de forma diferente dos tópicos acima, serão 

abordados os institutos de eutanásia, assim entendida como ativa, e o suicídio assistido em 

países cujas práticas não acarretam sanções penais. Além do mais, serão expostas as 

particularidades de cada legislação. 

 

4.1  PAÍSES BAIXOS: O PIONEIRISMO NA REGULAÇÃO DA EUTANÁSIA 

 

É impossível discorrer sobre eutanásia e suicídio assistido sem ao menos mencionar o 

caso holandês, país tido como referência ao que se refere a tais procedimentos, dada a forma na 

qual é tratado o assunto no país, considerado o primeiro país do globo terrestre a legalizar e 

regulamentar a eutanásia, e, de forma equivalente, o suicídio assistido. Importante lembrar que 

os Países Baixos são considerados um dos países mais tolerantes do mundo, dada suas raízes 

historicamente liberais.33 

No entanto, não foi apenas a tolerância local o fator determinante. Pode-se dizer que a 

discussão na sociedade holandesa acerca da eutanásia teve como marco divisivo o Caso 

Postma34, ocorrido no ano de 1971, que se deu quando Andries Postma, médico, atendeu os 

pedidos de sua enferma mãe, que lhe pedia para que a matasse, tendo em vista que se encontrava 

em situação de agonia, resultante de uma hemorragia cerebral e cegueira. 

O Sr. Postma foi condenado em 1973, contudo, sua pena foi de apenas uma semana de 

prisão suspensa e 12 meses de liberdade condicional, período simbólico, o que moldou a forma 

com que a sociedade holandesa encarava o feito. E, ainda em 1973, foram propostos critérios 

para a realização da eutanásia, tendo sido legalizada em 2001.35 

 
33 ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Lei relativa ao término da vida sob solicitação e suicídio assistido e 

a construção holandesa. Revista Brasileira de Direito Constitucional. nº 8; p. 297. 2006. Disponível em: 

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-297-Roberto_Chacon_de_Albuquerque.pdf. Acesso em 

15 de ago. 2019. 
34  SHELDON, Tony. Andries Postma. PMC. NBI. 10/02/1997. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1796690/. Acesso em 15 de ago. 2019. 
35 Disponível em: https://www.ufrgs.br/bioetica/eut2001.htm. Acesso em 15 de ago. 2019. 

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-297-Roberto_Chacon_de_Albuquerque.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1796690/
https://www.ufrgs.br/bioetica/eut2001.htm
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A legalização se deu, após aprovação na Câmara Baixa local, de acordo com Goldim36, 

quando “em 11 de abril de 2001 o senado aprovou esta mesma lei. [...] os novos critérios legais 

estabelecem que a eutanásia só pode ser realizada quando: o paciente tiver uma doença 

incurável e estiver com dores insuportáveis; quando o paciente deve ter pedido, 

voluntariamente, para morrer; e depois que um segundo médico tiver emitido sua opinião sobre 

o caso.” 

A lei aprovada dispõe que o fim da vida pode se dar por dois meios, a eutanásia, na qual 

o médico administra uma dose fatal de um medicamento adequado ao paciente e o suicídio 

assistido, que, pelo contrário, o médico fornece a droga letal, mas o paciente a administra. É 

bom salientar que os menores podem solicitar a eutanásia a partir dos 12 anos de idade, embora 

o consentimento dos pais ou responsável seja obrigatório até atingirem a idade de 16 anos.37 

A título de curiosidade, é possível que se pratique a eutanásia em pessoas com demência, 

após estas, enquanto ainda não doentes, disporem sobre seu desejo de morrer em um testamento 

vital. Tal documento serve como uma diretriz antecipada, sendo estritamente necessária a 

existência disto afim de que se cumpra futuramente a vontade do indivíduo, qual seja, de que 

não gostaria de eventualmente sofrer de demência.  

Dispõe sobre a eutanásia os artigos 293 e 294 de seu Código Penal38: 

 

Seção 293: 

1. Qualquer pessoa que ponha fim à vida de outra pessoa na forma expressa e sincera 
da outra pessoa pedido, será punido com pena de prisão não superior a doze anos ou 

multa do quinto categoria. 

2. A infracção referida na subsecção (1) não é punível, se for cometida por um médico 

que preenche os requisitos de cuidados devidos referidos na secção 2 da Cessação da 

Vida na Lei de Solicitação e Suicídio Assistido (Procedimentos de Revisão) [Wet 

Toetsing Levensbeindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding] e que informa o 

patologista forense municipal em conformidade com a seção 7 (2) da Lei de Enterro 

e Cremação [Wet op de Lijkbezorging]. 

Seção 294: 

1. Qualquer pessoa que intencionalmente incite outra pessoa a cometer suicídio, se o 

suicídio vier a acontecer, está sujeito a uma pena de prisão não superior a três anos ou 

a uma multa da quarta categoria. 
2. Qualquer pessoa que intencionalmente auxilie no suicídio de uma pessoa ou lhe 

forneça os meios deve, se o suicídio vier a seguir, ser passível de uma pena de prisão 

não superior a três anos ou de um multa da quarta categoria. A secção 293 (2) é 

aplicável mutatis mutandis. (TRADUÇÃO NOSSA). 

 
36 GOLDIM, José Roberto. Eutanásia – Holanda. 2003. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanhol.htm. Acesso em 16 de jul. 2019. 
37GOVERNMENT OF NETHERLANDS. Euthanasia, assisted suicide and non-resuscitation on request. 

Disponível em: https://www.government.nl/topics/euthanasia/euthanasia-assisted-suicide-and-non-

resuscitation-on-request. Acesso em: 16 de jul. 2019. 
38CRIMINAL CODE OF THE KINGDOM OF NETHERLANDS. Disponível em 

https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/12/Netherlands/show. Acesso em: 

16 de jul. de 2019. 

https://www.ufrgs.br/bioetica/eut2001.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanhol.htm.%20Acesso
https://www.government.nl/topics/euthanasia/euthanasia-assisted-suicide-and-non-resuscitation-on-request
https://www.government.nl/topics/euthanasia/euthanasia-assisted-suicide-and-non-resuscitation-on-request
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/12/Netherlands/show
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Logo, tem-se que a disposição holandesa sobre a eutanásia e o suicídio refletem o 

espírito progressista da nação, sendo a primeira do mundo ao dispor sobre o tema.  

 

4.2 BÉLGICA E LUXEMBURGO: SEGUINDO OS PASSOS DOS HOLANDESES. 

 

Assim como nos Países Baixos, as sociedades belga e luxemburguesa gozam de grande 

tolerância no que diz respeito às liberdades individuais. E, dada a proximidade geográfica, 

cultural, política e até mesmo linguística com os holandeses, é de se mister que os belgas e 

luxemburgueses acabaram por assimilar certas coisas de seus “vizinhos de cima”. Portanto, 

pode-se dizer que legalização da eutanásia e do suicídio assistido na Holanda repercutiu 

grandemente na Bélgica e em Luxemburgo. 

Como dito no tópico acima, foram legalizados a eutanásia e o suicídio assistido ao ano 

de 2001 na Holanda. Aproximadamente um ano depois, foi a vez de a Bélgica legalizar ambos 

os procedimentos, entrando em vigor em 23 de setembro de 2002 a lei relativa. Contudo, 

existem diferenças significativas entre as disposições belgas e holandês sobre ambos os 

institutos. Nys39, ilustra neste sentido que “enquanto o ato holandês visa codificar práticas 

existentes, o ato belga visa principalmente modificar o comportamento dos médicos ao acabar 

com a vida de seus pacientes.”  

Outra diferença reside em como a lei belga dispõe sobre o suicídio assistido. Neste 

sentido, explica Castro40 que “o suicídio assistido não é explicitamente regulado pela lei, mas 

casos reportados à Comissão Federal de Controle e Avaliação de Eutanásia são tratados da 

mesma forma que a eutanásia”. Portanto, enquanto na Holanda a eutanásia e o suicídio assistido 

pelo médico são regulados como duas opções possíveis de fim de vida, na Bélgica a lei apenas 

regula a eutanásia, mesmo sendo legal o outro.41 

Ainda, tem-se que a lei belga era mais restrita que a lei holandesa, exigindo uma idade 

mínima de 12 anos para se requerer a eutanásia. Contudo, após uma alteração na lei, foi 

eliminada qualquer restrição com base em idade na realização de eutanásia, sendo o primeiro 

 
39 NYS, Herman. Ethical Perspectives - A Comparative Analysis of the Law regarding Euthanasia in Belgium 

and the Netherlands. v. 9, p. 78-85; Belgium: 2002. Disponível em: https://poj.peeters-

leuven.be/content.php?url=article&id=503847&journal_code=EP. Acesso em 20 e jul. 2019. 
40 CASTRO, Mariana Parreiras Reis; et. al. Eutanásia e suicídio assistido em países ocidentais: revisão 

sistemática. Revista Bioética. v. 2, n. 4, p. 360. 2016. 24. 355-367. 10.1590/1983-80422016242136. 

Disponível em: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/1142/1461. Acesso em 

20 e jul. 2019. 
41 DELIENS, Luc. The euthanasia law in Belgium and the Netherlands. The Lancet. 11/10/2003. Disponível 

em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)14520-5/fulltext. Acesso em 20 e jul. 

2019. 

https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=503847&journal_code=EP
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=503847&journal_code=EP
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)14520-5/fulltext
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do mundo a fazê-lo. Claramente, embora não haja mínimo de idade para o requerimento, ao 

contrário do que ocorre na Holanda, existem certas limitações.42  

Neste sentido, exemplifica Gomes43 (2017, p. 22), ao dizer que “sendo o único país do 

mundo onde se pode aplicar a eutanásia sem limite mínimo de idade, a Bélgica teve essa prática 

aplicada pela primeira vez em um menor de 18 anos em 2016. O menor tinha 17 anos e se trata 

de um caso excepcional e que a eutanásia estaria reservada a casos sem esperança.” Ressalta 

ainda que apesar de ser legalizada, a lei belga é bastante rígida e exige que uso da eutanásia em 

pacientes terminais com doenças graves passe por alguns procedimentos para que seja 

concedida ao paciente.  

Assim como ambos os países previamente tratados acima, o Grão-ducado de 

Luxemburgo possui, além de fronteiras físicas com os Países Baixos e com a Bélgica, valores 

políticos e culturais em comum com estas duas nações. Inclusive, ao compara-las, é possível 

perceber que estas três nações são historicamente integradas, sobretudo no que se diz a direitos 

humanos, liberdades individuais e desenvolvimento econômico excepcional. 

E assim como seus vizinhos, a pequena nação de Luxemburgo acabou por se tornar o 

terceiro país do mundo a regulamentar e a legalizar a eutanásia, assim como o suicídio assistido. 

A legalização se deu de fato ao ano de 2009, entrando em vigor a partir do dia 17 de março do 

mesmo ano, sendo que, inclusive, para que de fato entrasse em vigor, foi necessário modificar 

a Constituição e reduzir os poderes do chefe de Estado, o Grão-Duque.44 

Quanto ao disposto na legislação luxemburguesa, tem-se que tanto a eutanásia quanto o 

suicídio assistido são abordados na nova lei, além de incluir também cuidados paliativos e 

acompanhem-no de fim de vida.45 Possui como características o fato de que a eutanásia e o 

suicídio assistido permanecem puníveis fora do âmbito legal da lei de 16 de março de 2009. A 

existência desta lei não significa, portanto, que qualquer pessoa possa ajudar a morrer qualquer 

outra pessoa que lhe tenha solicitado. 

 
42 AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. Bélgica é o 1º país a eliminar limite de idade para eutanásia. Folha de São Paulo. 

13/02/2014. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/02/1411689-belgica-aprova-
eutanasia-para-menores-de-idade.shtml. Acesso em 20 e jul. 2019. 

43 GOMES, Juliana de Lima. A eutanásia e o direito: a experiência da bélgica na aplicação da eutanásia aos 

pacientes terminais de doenças graves. Revista Unicuritiba. v.3, n. 22, p. 22. Curitiba: 2017. Disponível em: 

http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/2639. Acesso em 20 e jul. 2019. 
44 EFE. Luxemburgo legaliza prática da eutanásia. Estadão. Saúde. 17/03/2009. Disponível em 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,luxemburgo-legaliza-pratica-da-eutanasia,340407. Acesso em 20 e 

jul. 2019. 
45 LUXEMBOURG. Euthanasia and Paliative care. Disponível em: 

http://luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/fin-vie/euthanasie-soinspalliatifs/index.html. Acesso em 20 e jul. 

2019. 

http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/2639
http://luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/fin-vie/euthanasie-soinspalliatifs/index.html
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Atualmente, há a informação de que em Luxemburgo, os médicos não costumam aceitar 

algum médico que aceita realizar o procedimento, tanto eutanásia quanto o suicídio assistido. 

Isto pode ser exemplificado pelo fato de que muitos doentes, que almejam o direito de morrer, 

preferem que isto ocorra na Bélgica, por exemplo, país este com uma legislação sensivelmente 

parecida.46 

 

4.3 SUÍÇA 

 

Também considerada referência no mundo ao que se refere a eutanásia e suicídio 

assistido, a Suíça destoa de outros países, sobretudo estes acima abordados. Este país, cujo 

nome oficial é Confederação Suíça, possui um grande histórico de neutralidade, não se 

envolvendo em guerra alguma desde 1815 e apenas se tornando membro efetivo da ONU em 

2002. Logo, é fácil aduzir que a mentalidade de neutralidade faz parte do cidadão suíço, 

sobretudo suas liberdades individuais. 

Também é de conhecimento público a relação do país com a eutanásia e suicídio 

assistido, havendo inúmeros casos noticiados de pessoas que vão para a Suíça com a finalidade 

de apenas morrer. Um caso famoso é o de David Godall, um cientista australiano de 104 anos 

que optou por morrer, dado que sua qualidade de vida havia piorado muito com o avanço de 

sua idade. E, de fato, assim morreu o Sr. Godall, por meio de injeção letal em uma clínica suíça 

que se especializa nisso.47  

Contudo, vale destacar que existem diversas clínicas suíças que tem como 

especialização atender aos anseios de pessoas como o Sr. Godall, por meio de suicídio assistido. 

Em verdade, diz Castro48 que “suicídio assistido é permitido na Suíça, e, de acordo com o artigo 

115 do Código Penal de 1918, a prática só é passível de pena quando realizada por motivos não 

altruístas [...] e não existem leis específicas que determinam sob quais condições uma pessoa 

pode solicitar assistência.” 

 
46 ALVES, Paula Telo. Luxemburgo já permite a eutanásia, mas ainda há quem vá à Bélgica para morrer. 

Wort. 30/05/2018. Disponível em: 

https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/luxemburgo-j-permite-a-eutan-sia-mas-ainda-h-quem-v-a-belgica-para-

morrer-5b0eb542c1097cee25b8a464. Acesso em: 27 de jul. 2019. 
47 G1. GLOBO. Cientista David Goodall, de 104 anos, morre na Suíça após suicídio assistido. 10/05/2018. 

Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/cientista-david-goodall-de-104-anos-morre-na-suica-apos-

suicidio-assistido.ghtml. Acesso em: 27 de jul. 2019. 
48 CASTRO, Mariana Parreiras Reis; et. al. Loc. cit., p. 360. 

https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/luxemburgo-j-permite-a-eutan-sia-mas-ainda-h-quem-v-a-belgica-para-morrer-5b0eb542c1097cee25b8a464
https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/luxemburgo-j-permite-a-eutan-sia-mas-ainda-h-quem-v-a-belgica-para-morrer-5b0eb542c1097cee25b8a464
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A base legal da possibilidade de realização do suicido assistido na Suíça é o Código 

Penal de 1918. De outro lado, a eutanásia não é permitida49, apesar do que se supõe. Dispõe a 

lei suíça sobre tais institutos50:  

 

Art. 114. Qualquer pessoa que, por motivos louváveis e, em particular, por próprio 

pedido genuíno e insistente é passível de uma sentença de custódia não superior a três 

anos ou a uma pena monetária. 

Art. 115. Qualquer pessoa que por motivos egoístas incite ou ajude outro a cometer 

ou tentar cometer suicídio é, se essa outra pessoa, depois disso, cometer ou tentar 

cometer suicídio, sujeita a uma sentença de prisão preventiva, não superior a cinco 

anos ou a uma pena pecuniária. (TRADUÇÃO NOSSA). 

 

4.4 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E O SUICÍDIO ASSISTIDO 

 

Como no caso europeu, é inegável que, no tocante às legislações consideradas 

permissivas, há uma clara relação entre o progressismo jurídico e os valores liberais 

encontrados na espinha dorsal da sociedade de uma nação. Os Estados Unidos da América não 

são exceção, haja vista se tratar de um dos países considerados padrinhos das liberdades 

individuais, dada sua história politicamente anti-absolutista.  

Acerca o tema aqui preterido, como no caso suíço, nos Estados Unidos da América não 

é permitida por lei a eutanásia, sendo que, de modo diverso, é permitido o suicídio assistido. 

Não obstante, se deve evidenciar que os estados americanos estão dispostos em uma forma 

federativa, o que lhes permite legislar sobre diversos temas, como, no caso em tela, sobre 

suicídio assistido, o que, dependendo do estado, é legalizado ou não. 

São nove os estados americanos que admitem a pratica do suicídio assistido, aqui 

dispostos pela ordem da legalização: Oregon, Washington, Montana, Vermont, Califórnia, DC 

(Distrito Federal, não entendido como estado-membro), Colorado, Havaí, Nova Jersey e 

Maine.51 Aliás, o suicídio assistido pode ser disposto em resultado à decisão da Corte Estadual, 

como os estados de Montana e Califórnia, ou por meio de legislações estaduais, como os demais 

estados.52 

 
49 GOLDIM, José Roberto. Suicídio assistido. 1994. Disponível em: https://www.ufrgs.br/bioetica/suicass.htm. 

Acesso em 12 de jul. 2019. 
50 DER BUNDESRAT. Swiss Criminal Code. 2019. Disponível em: https://www.admin.ch/opc/en/classified-

compilation/19370083/201907010000/311.0.pdf. Acesso em 12 de jul. 2019. 
51 DEATH WITH DIGNITY. Death with Dignity Acts. Disponível em 

https://www.deathwithdignity.org/learn/death-with-dignity-acts/. Acesso em 12 de jul. 2019. 
52 PHYSICIAN. Assisted suicide fast fact. CNN. 13/06/2009. Disponível em 

https://edition.cnn.com/2014/11/26/us/physician-assisted-suicide-fast-facts/index.html. Acesso em 12 de jul. 

2019. 

https://www.ufrgs.br/bioetica/suicass.htm
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/201907010000/311.0.pdf
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/201907010000/311.0.pdf
https://www.deathwithdignity.org/learn/death-with-dignity-acts/
https://edition.cnn.com/2014/11/26/us/physician-assisted-suicide-fast-facts/index.html
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Ainda sobre os estados, foi legalizado suicídio assistido em estado por estado, sendo 

que o primeiro, o estado de Oregon, o fez com a aprovação do Death and Dignitiy Act, ou seja, 

“Ato de morte com dignidade”, isto em 1997.53 Com o passar dos anos, vale sublinhar, que 

outros estados passaram a admitir a prática do suicídio assistido, dado o precedente causado 

pelo estado de Oregon, por meio de seus próprios Acts, dispondo cada qual com suas 

particularidades.54 

 

4.5 CANADÁ E A “MORTE ASSISTIDA” 

 

O Canadá é considerado um país economicamente e socialmente desenvolvido, cujo 

respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos são tidos como exemplo em todo o 

mundo. Vizinho dos EUA, compartilha com este a mesma língua, cultura e até mesmo história 

e valores liberais, considerados fatores determinantes no desenvolvimento de ambas as 

sociedades. 

Destarte, foi de forma semelhante às leis estadunidenses que a lei canadense passou a 

abordar a eutanásia e o suicídio assistido. De fato, assim como nos EUA, foi uma província do 

Canada, o que equivale a um estado, que passou a dispor e por consequência, legalizar ambos 

os institutos. A província em questão, Quebec, foi a primeira a regulamentar a morte assistida, 

isto em 2014, com a ulterior data de vigor em dezembro de 2015. 

Seguindo o exemplo de sua província, foi a vez do Canadá legalizar a eutanásia e o 

suicídio assistido no ano de 2016, após uma decisão de sua Suprema Corte decidir pela 

inconstitucionalidade da proibição dos procedimentos no ano de 2015.55 Prudente rememorar 

que a legislação canadense trata tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido como “morte 

assistida”56, como consonante em seu “Ato”.  

Como morte assistida, há duas maneiras que se requerer a assistência. A primeira é 

quando o médico ou enfermeiro administra diretamente uma substância que causa a morte, 

como uma injeção de uma droga. A segunda maneira é quando o médico ou enfermeiro fornece 

 
53 OREGON HEALTH AUTHORITY. Oregon's Death with Dignity Act (DWDA). Disponível em: 

https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEATH

WITHDIGNITYACT/Pages/faqs.aspx. Acesso em 15 de jul. 2019. 
54 PROCON. States with Legal Physician-Assisted Suicide. 12/06/2019. Disponível em: 

https://euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000132. Acesso em 15 de jul. 2019. 
55 G1. GLOBO. Canadá aprova lei que regulamenta eutanásia do país. 18/06/2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/canada-aprova-lei-que-regulamenta-eutanasia-no-pais.html. 

Acesso em 15 de jul. 2019. 
56 LES PUBLICATION DU QUÉBEC. Act respecting end-of-life care. 01/06/2019. Disponível em: 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/S-32.0001. Acesso em 15 de jul. 2019. 

https://euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000132
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/S-32.0001
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ou prescreve um medicamento que a pessoa elegível toma para si, a fim de provocar sua própria 

morte. Aduzir-se-á que se referem esses meios, respectivamente a eutanásia e ao suicídio 

assistido.57 

 

4.6 COLÔMBIA: A EUTANÁSIA EM MEIO À TRADIÇÃO CATÓLICA 

 

Único país da América Latina a permitir a eutanásia, fez-se história ao primeiro 

descriminá-la e depois legalizá-la, sobretudo por se tratar de uma nação eminentemente 

conservadora, com grande tradição católica, e mais recentemente, pentecostal. Portanto, na 

comparação com os países europeus e norte-americanos, tem-se que o exemplo colombiano se 

destoa dos europeus e norte-americanos, estes com uma cultura predominantemente laica. 

Primeiramente, tem-se que foi descriminalizada a eutanásia ao ano de 1997, por meio 

da sentença C-239 de 1997, a qual define a morte misericordiosa (pietístico ou eutanásia), como 

diferente de assassinato, estabelecendo o princípio de ação sem culpa. Anteriormente, dispunha 

a legislação colombiana, ao art. 326 do Código Penal, que quem mata outro por misericórdia, 

para acabar com intenso sofrimento de lesões corporais ou doença grave ou incurável, ser 

sujeito a prisão de seis meses a três anos.58 

Já em 2015, foi emitida a Resolução 1.21659, de acordo com a sentença C-239/97, que 

passou a legalizar de fato a eutanásia no território colombiano. Preceitua a resolução que os 

pacientes devem ser maiores de idade, devem ter uma doença terminal e expressar 

inequivocamente sua vontade de ter uma morte assistida. Inclusive, se tem notícia que estaria 

sendo regulamentada a eutanásia para menores de idade, através da Resolução 825 de 2008.60 

Contudo, ao considerar os países que até então foram objeto deste estudo, eis que podem 

ser classificados em duas seções: aqueles que legalizaram a eutanásia e o suicídio assistido, e 

aqueles que legalizaram apenas o suicídio assistido. Como exemplo da primeira seção tem-se a 

 
57 GOVERNMENT OF CANADA. Medical assistance in dying. Disponível em: 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html. Acesso em 15 de jul. 2019. 
58 ANDIA, Óscar. Eutanasia en Colombia: lo que debe saberse. Razon Publica. 03/05/2015. Disponível em: 

https://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%83%C6%92%C3%82%C2%ADa-y-sociedad/8433-

eutanasia-en-colombia-lo-que-debe-saberse.html. Acesso em 15 de jul. 2019. 
59 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCÓN SOCIAL. Resolución Número 1.216 de 2015. 20/04/2015. 

Bogotá. Disponível em: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf. Acesso 

em 15 de jul. 2019. 
60 TORRADO, Santiago. Colômbia regulamenta eutanásia para crianças e adolescentes. El País. Bogotá. 

11/03/2018. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/10/internacional/1520696972_962348.html. Acesso em 12 de jul. 

2019. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html
https://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%83%C6%92%C3%82%C2%ADa-y-sociedad/8433-eutanasia-en-colombia-lo-que-debe-saberse.html
https://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%83%C6%92%C3%82%C2%ADa-y-sociedad/8433-eutanasia-en-colombia-lo-que-debe-saberse.html
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf
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Bélgica e o Canadá, e da segunda, tem-se a Suíça e os Estados Unidos. Curiosamente, a 

Colômbia não se encaixa em nenhumas destas categorias, tendo em vista que a lei colombiana 

aborda apenas a eutanásia, mantendo o suicídio assistido em um estado de obscuridade.  

 

4.7 URUGUAI: A DESPENALIZAÇÃO DA EUTANÁSIA 

 

Considerado um dos países mais progressistas da América Latina, e certamente o mais 

progressista da América do Sul, sendo pioneiro em vários temas. Aliás, em seu histórico de 

inovações legais incluem a recente liberação da maconha, bem como disposições acerca os 

direitos das mulheres e da comunidade LGBT. Já no que concerne ao objeto deste artigo, se 

tem que, embora também possa ser considerada liberal a sua lei concernente, difere dos demais 

países estudados. 

O caso uruguaio diferencia-se dos demais casos estudados à luz do direito comparado. 

Isto ocorre porque a lei uruguaia não permite a prática da eutanásia em seu ordenamento 

jurídico, sendo que a mesma é ainda tipificada em seu Código Penal, com a diferença que sua 

prática, dado seu caráter piedoso, enseja a isenção de pena daquele que a pratica, tendo como 

inspiração o trabalho de Jimenez de Ásua, como dita Goldim.61 

Dispõe deste modo a legislação uruguaia sobre a eutanásia: 

 

Art. 37. De homicídio piedoso. 

Os juízes têm o poder de isentar o sujeito da punição registro honroso, autor de um 

homicídio, realizado por móvel da misericórdia, através de reiterados apelos da 

vítima.62 (TRADUÇÃO NOSSA). 

 

Sabe-se que o Uruguai foi o primeiro país de todo o mundo a despenalizar a eutanásia, 

quando passou a dispor sobre o assunto a lei acima citada, ao ano de 1934, sendo que serviu, 

inclusive, de inspiração para a Holanda, como exarado por Pereira e Pinheiro.63 Continuam, ao 

ilustrar que “de acordo com o artigo 315 do Código Uruguaio, isto não se aplica ao suicídio 

assistido, isto é, quando uma pessoa auxilia outra a se suicidar. Nesta situação há a 

caracterização de perdão judicial.” 

 
61 GOLDIM, José Roberto. Eutanásia – Uruguai. 1997. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanuru.htm. Acesso em 12 de jul. 2019. 
62 MINISTERIO DEL INTERIOR DE URUGUAY. Código Penal: Índice. 1933. Disponível em: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/uy/uy044es.pdf. Acesso em 12 de jul. 2019. 
63 PEREIRA, Sandra Aparecida; PINHEIRO, Ana Cláudia Duarte. Eutanásia. Revista de Direito Público. 

Eutanásia. v. 3, n. 3, p. 187-188, Set./Dez. 2008. Londrina-PR. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/10965/9649. Acesso em 12 de jul. 2019. 

https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanuru.htm
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/uy/uy044es.pdf
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/10965/9649
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Contudo, curiosamente, é sabido que mesmo após mais de setenta anos da 

despenalização da eutanásia no território uruguaio, entendido no país como homicídio piedoso, 

não consta na jurisprudência nacional ao menos uma sentença em que foi aplicado o disposto 

no artigo 37 do Código Penal. Ou seja, tem-se que desde 1934 não foi isentado de pena ninguém 

que teria praticado o delito de homicídio por motivos altruísticos, o que causa certa estranheza, 

haja vista o pioneirismo da legislação sobre o tema.64 

 

4.8 OUTROS PAÍSES 

 

Diferentemente do aspecto jurídico dos países acima tratados, os quais admitem a 

prática da eutanásia e do suicídio assistido, os países a seguir elencados não admitem nenhum 

destes institutos em seus ordenamentos pátrios. Porém, com o fim de ilustrar a situação legal 

da eutanásia e suicídio assistido pelo mundo, se faz necessário citar certos países cujas 

legislações e sociedade são relacionadas com a eutanásia, mesmo que a proíbam. 

Um caso à parte seria o da Austrália, que chegou a legalizar a eutanásia e o suicídio 

assistido por um curto período de tempo. A legalização se deu no Território do Norte da 

Austrália, entre março de 1996 e março de 1997 sob os Direitos da Lei dos Doentes Terminais 

(NT) , porém, acabou por ser revogada neste último ano. Atualmente, eutanásia é ilegal em 

todos os estados e territórios australianos, e pode resultar em uma pessoa ser acusada de 

homicídio, homicídio culposo ou assistência ao suicídio.65 

Assim como a eutanásia, o suicídio assistido é ilegal em todos os estados e territórios 

australianos, com exceção do estado de Victoria. Este último estado, de outro lado, passou a 

admitir o suicídio assistido por um médico presente, sendo aprovado por meio da Lei de Dilema 

Voluntária Assistida 2017, aprovada em 29 de novembro do ano de 2017.66 De forma geral, 

embora seja um país cujo povo tem em alta estima seus valores liberais e sociais, acaba por se 

diferenciar de países semelhantes, como os EUA e o Canadá.  

Seguindo, existem países que, embora não admitem a pratica da eutanásia e tampouco 

do suicídio assistido, estão intimamente relacionados com ambos institutos, sejam por 

 
64 ALMADA, Hugo Rodríguez; et al. Eutanasia y Ley Penal em Uruguay. Revista Bioética. v.7. n. 1. 1999. 

Disponível em: http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/300/439. Acesso 

em 15 de jul. 2019. 
65 QUT. Euthanasia and Assisted Dying. Disponível em: https://end-of-life.qut.edu.au/euthanasia. Acesso em 

15 de jul. 2019. 
66 VICTORIA STATE GOVERNMENT. Voluntary Assisted Dying. 2017. Disponível em: 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e920

00e23be/B320E209775D253CCA2581ED00114C60/$FILE/17-061aa%20authorised.pdf. Acesso em 15 de 

jul. 2019. 

http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/300/439
https://end-of-life.qut.edu.au/euthanasia
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/B320E209775D253CCA2581ED00114C60/$FILE/17-061aa%20authorised.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/B320E209775D253CCA2581ED00114C60/$FILE/17-061aa%20authorised.pdf
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movimentos sociais ou em razão de casos que marcaram para sempre a sua sociedade, ou ainda, 

por esses institutos estarem, no centro de extensos debates políticos, contra ou favor. Entram 

nesta categoria a França e a Espanha. 

A França pode ser citada em razão de certos cidadãos franceses se tornarem símbolos 

do tema da eutanásia, o que, naturalmente, respinga em sua política. Um de seus casos famosos 

é o de, por exemplo, Vincent Hubert, um bombeiro que, devido um acidente automobilístico, 

ficou tetraplégico, cego e surdo. Vivendo em intensa agonia, o mesmo chegou a pedir ao então 

presidente francês que lhe concedesse a eutanásia.  

Sendo-lhe negada, sua própria mãe, Maria, optou por matá-lo com uma dose fatal de 

barbitúricos, ao dia 24 de setembro e 2003, após súplicas de Vincent, e embora no momento 

não tenha logrado êxito, dias depois, no dia 27 seu filho entrou em óbito.67 Quanto a Maria, a 

mesma foi presa, embora mais tarde solta em razão após decisão de que a mesma seria julgada 

em momento oportuno, sendo um caso que chocou a sociedade francesa.  

De forma extremamente semelhante, há o caso de Vincent Lambert, que, também vítima 

de um acidente automobilístico, se tornou tetraplégico e ficou em estado vegetativo. O caso 

gerou muita comoção em razão de uma batalha judicial por parte de sua família, sendo que 

houve um conflito divisivo entre os familiares em relação a eutanásia, embora a própria vítima 

teria se mostrado a favor do procedimento antes do acidente.  

Contudo, embora alguns de seus parentes defendessem o direito de Vincent morrer de 

forma tranquila, veio o mesmo falecer 11 anos após o acidente, de causas naturais.68 No campo 

político, a eutanásia chegou a ser objeto de campanha política nas eleições de 2012.69 

De forma semelhante à França, a Espanha é relacionada a discussões sobre a eutanásia, 

sobretudo em razão de casos emblemáticos. O famoso caso de Ramón Sanpedro, um conhecido 

escritor espanhol, que, tetraplégico desde seus 26 anos e passando 29 anos em inválido, 

solicitou à Justiça espanhola o direito de morrer. Não sendo atendido seu pedido, uma de suas 

amigas optou por ajudá-lo a se suicidar, caracterizando a prática de suicídio assistido.70 

 
67 GOLDIM, José Roberto. Caso Vincent Humbert - Eutanásia Ativa Voluntária. 2004. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/bioetica/humbert.htm. Acesso em: 17 de jul. 2019. 
68 AYUSO, Silvia. Morre Vincent Lambert, o homem que encarnou o debate sobre a morte digna na França. El 

País. 11/07/2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/11/actualidad/1562829904_975554.html. Acesso em: 17 de jul. 2019. 
69 CLAVREUL, Laetitia. M. Hollande invité à plus de clarté sur l'euthanasie. Le Monde. 18/02/2012. Disponível 

em: https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/18/m-hollande-invite-a-plus-de-

clarte-sur-l-euthanasie_1645239_1471069.html. Acesso em: 17 de jul. 2019. 
70 GOLDIM, José Roberto. Caso Ramón Sampedro - Suicídio Assistido. 2007. Disponível em 

https://www.ufrgs.br/bioetica/sampedro.htm. Acesso em: 17 de jul. 2019. 

https://www.ufrgs.br/bioetica/humbert.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/11/actualidad/1562829904_975554.html
https://www.ufrgs.br/bioetica/sampedro.htm


29 
 

Mais recentemente, o caso de Ángel Hernandez, esposo de Maria José, que sofria de 

esclerose múltipla há 30 anos. Desde outubro de 2018 Maria já havia manifestado sua vontade 

de morrer, estando, inclusive, ambos decididos quanto à eutanásia, haja vista o estado 

agonizante em que se encontrava. Em abril de 2019, seu marido, lhe preparou uma medicação 

que acabou por tirar a vida de sua esposa. Ángel, o marido, foi preso.71 

Naturalmente, o referido caso causou inquietação na sociedade espanhola, tanto que foi 

realizado um pedido para que o Ministério Público espanhol não apresentasse acusação contra 

Ángel, mediante uma petição de um milhão de assinaturas, que fez com que o mesmo 

conseguisse responder em liberdade.72 Sobre o assunto, foi feita uma sondagem acerca a 

quantidade de cidadãos espanhóis que apoiam a morte desejada, cujo resultado foi de 84% de 

entrevistados a favor. O caso fez com que a eutanásia retornasse aos debates políticos e sociais 

da Espanha.73 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A eutanásia e o suicídio assistido constituem um dos grandes dilemas ético-jurídicos 

enfrentados por nossa sociedade. Em verdade, agora é sabido que esta questão acompanha a 

humanidade desde seu próprio alvorecer, passando a ser abordada por diversas religiões, 

doutrinas filosóficas e políticas, até ganhar seus contornos atuais, após o que se deu a maneira 

pela qual se entende ambos os institutos atualmente, e por consequência, a batalha por sua 

legalização ou até mesmo sua proibição. 

A eutanásia, enquanto compreendida atualmente, é entendida como uma morte 

provocada, perpetrada por um agente ativo, contra um agente passivo acometido por grave 

moléstia, a qual é incurável. Quanto ao suicídio assistido, o mesmo é equivalente à eutanásia, 

apenas diferindo no agente, o qual se tira a própria vida, após ser auxiliado por um médico. 

Portanto, divergem os procedimentos acima citados da ortotanásia, a qual ocorre após uma ação 

omissiva do agente ativo, resultando na morte natural do agente passivo. 

 
71 BENITO, Emilio. Idoso é preso por ajudar esposa a fazer eutanásia após 30 anos de luta contra esclerose 

múltipla. El País. Madri. 04/04/2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/04/internacional/1554365744_092895.html. Acesso em: 20 de jul. 

2019. 
72 BRENÃ, Carmen Morán. Um milhão de assinaturas para descriminalizar a eutanásia na Espanha. El País. 

Madri. 12/07/2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/11/internacional/1562859484_327711.html. Acesso em: 20 de jul. 

2019. 
73 MOSQUERA, Pau. Entregan un millón de firmas para despenalizar la eutanasia en España. 12/07/2019. 

Disponível em: https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/12/alerta-espana-entregan-un-millon-de-firmas-para-

despenalizar-la-eutanasia/. Acesso em: 20 de jul. 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/04/internacional/1554365744_092895.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/11/internacional/1562859484_327711.html
https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/12/alerta-espana-entregan-un-millon-de-firmas-para-despenalizar-la-eutanasia/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/12/alerta-espana-entregan-un-millon-de-firmas-para-despenalizar-la-eutanasia/
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Bom rememorar que, embora no Brasil seja a ortotanásia legalizada, comumente 

conhecida como “desligamento de aparelhos”, a eutanásia e o suicídio assistido continuam 

proibidos. A primeira é considerada ilegal, mesmo que seja abordada de forma velada ao 

ordenamento jurídico brasileiro, assim como a segunda modalidade, a qual, de forma diversa, 

é tipificada expressamente ao Código Penal pátrio. 

Ademais, nem sempre as legislações são proibitivas acerca a morte assistida. Inclusive, 

há nações cujas legislações são expressamente permissivas quanto ao assunto, legalizando 

ambas as maneiras de morrer, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido. De modo diverso, 

há também aquelas que legalizaram apenas uma das modalidades de morte assistida, ora 

legalizando apenas o suicídio assistido e mantendo a eutanásia na ilegalidade, ora agindo de 

modo inverso. 

Dito isto, tem-se que dificilmente seria possível a aplicação de legislação que permitisse 

ou que ao menos despenalizasse a prática da eutanásia ou do suicídio assistido no Brasil, tendo 

em vista se tratar de um país estritamente conservador. É lícito rememorar que mesmo em países 

vizinhos que admitem a prática da eutanásia, como Uruguai e Colômbia, não há casos 

significantes da prática de morte assistida, sobretudo em razão dos valores comuns de 

cristandade ibero-católica, muito presente na população. 

Por fim, ao se compilar as disposições estrangeiras frente ao ordenamento jurídico 

pátrio, aduzir-se-á que existem diferenças significantes, tanto na esfera legal quanto na social, 

as quais são fundamentais ao se perceber como uma sociedade encara esta questão. Contudo, 

como previamente exposto, há de se considerar as particularidades de cada nação ao se analisar 

como se deu a liberalização do assunto, com cada qual possuindo seus próprios valores 

respectivos e que devem ser respeitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. Bélgica é o 1º país a eliminar limite de idade para eutanásia. 

Folha de São Paulo. 13/02/2014. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/02/1411689-belgica-aprova-eutanasia-para-

menores-de-idade.shtml. Acesso em 20 e jul. 2019. 

 

ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. A Lei relativa ao término da vida sob solicitação e 

suicídio assistido e a construção holandesa. Revista Brasileira de Direito Constitucional. nº 

8; p. 297. 2006. Disponível em: http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-297-

Roberto_Chacon_de_Albuquerque.pdf. Acesso em 15 de ago. 2019. 

 

ALMADA, Hugo Rodríguez; et al. Eutanasia y Ley Penal em Uruguay. Revista Bioética. v.7. 

n. 1. 1999. Disponível em: 

http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/300/439. 

Acesso em 15 de jul. 2019. 

 

ALVES, Paula Telo. Luxemburgo já permite a eutanásia, mas ainda há quem vá à 

Bélgica para morrer. Wort. 30/05/2018. Disponível em: 

https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/luxemburgo-j-permite-a-eutan-sia-mas-ainda-h-quem-v-

a-belgica-para-morrer-5b0eb542c1097cee25b8a464. Acesso em: 27 de jul. 2019. 

 

ANDIA, Óscar. Eutanasia en Colombia: lo que debe saberse. Razon Publica. 03/05/2015. 

Disponível em: 

https://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%83%C6%92%C3%82%C2%ADa-y-

sociedad/8433-eutanasia-en-colombia-lo-que-debe-saberse.html. Acesso em 15 de jul. 2019. 

 

AYUSO, Silvia. Morre Vincent Lambert, o homem que encarnou o debate sobre a morte 

digna na França. El País. 11/07/2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/11/actualidad/1562829904_975554.html. Acesso em: 

17 de jul. 2019. 

 

BENITO, Emilio. Idoso é preso por ajudar esposa a fazer eutanásia após 30 anos de luta 

contra esclerose múltipla. El País. Madri. 04/04/2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/04/internacional/1554365744_092895.html. Acesso 

em: 20 de jul. 2019. 

 

BRENÃ, Carmen Morán. Um milhão de assinaturas para descriminalizar a eutanásia na 

Espanha. El País. Madri. 12/07/2019. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/11/internacional/1562859484_327711.html. Acesso 

em: 20 de jul. 2019. 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 5058/2005. 13/04/2005. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=281681. Acesso 

em: 12 de ago. 2019. 

 

___________. PL 2283/2007. 25/10/2007. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373924. Acesso 

em: 12 de ago. 2019. 

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-297-Roberto_Chacon_de_Albuquerque.pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-08/RBDC-08-297-Roberto_Chacon_de_Albuquerque.pdf
http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/300/439
https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/luxemburgo-j-permite-a-eutan-sia-mas-ainda-h-quem-v-a-belgica-para-morrer-5b0eb542c1097cee25b8a464
https://www.wort.lu/pt/luxemburgo/luxemburgo-j-permite-a-eutan-sia-mas-ainda-h-quem-v-a-belgica-para-morrer-5b0eb542c1097cee25b8a464
https://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%83%C6%92%C3%82%C2%ADa-y-sociedad/8433-eutanasia-en-colombia-lo-que-debe-saberse.html
https://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%83%C6%92%C3%82%C2%ADa-y-sociedad/8433-eutanasia-en-colombia-lo-que-debe-saberse.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/11/actualidad/1562829904_975554.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/04/internacional/1554365744_092895.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/11/internacional/1562859484_327711.html
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=281681
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373924


32 
 

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Especial. Volume 2. 6ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

 

CASTRO, Mariana Parreiras Reis; ANTUNES, Guilherme; MARCON, Lívia; ANDRADE, 

Lucas; RÜCKL, Sarah; ANDRADE, Vera. Eutanásia e suicídio assistido em países 

ocidentais: revisão sistemática. Revista Bioética. v. 2, n. 4, p. 360. 2016. 24. 355-367. 

10.1590/1983-80422016242136. Disponível em: 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/1142/1461. Acesso 

em 20 e jul. 2019. 

 

CESARIN, Selma Aparecida. Breves considerações sobre eutanásia e ortotanásia e o 

respeito ao princípio da dignidade no momento da morte. 17f. Anhanguera Educacional 

S.A. São Paulo, 2008. Disponível em: 

https://repositorio.pgsskroton.com.br/bitstream/123456789/1525/1/v.2,n.2,%202008-7-23.pdf. 

Acesso em: 20 de jul. 2019. 

 

CHARATAN, Fred. Dr Kevorkian found guilty of second degree murder. PMC. NBI. 

10/04/1999. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1174693/. 

Acesso em: 05 de ago. 2019. 

 

CLAVREUL, Laetitia. M. Hollande invité à plus de clarté sur l'euthanasie. Le Monde. 

18/02/2012. Disponível em: https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-

2012/article/2012/02/18/m-hollande-invite-a-plus-de-clarte-sur-l-

euthanasie_1645239_1471069.html. Acesso em: 17 de jul. 2019. 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. CFM. Resolução 1.995/2012. Disponível em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2012/1995_2012.pdf. Acesso em: 25 de jul. 

2019. 

 

____________. Resolução 1.805/2006. Disponível em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2006/1805_2006.htm. Acesso em: 20 de jul. 

2019. 

 

CRIMINAL CODE OF THE KINGDOM OF NETHERLANDS. Disponível em 

https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-

codes/country/12/Netherlands/show. Acesso em: 16 de jul. de 2019. 

 

CRUZ, Maria Luiza Monteiro da; OLIVEIRA, Reinaldo Ayer de. A licitude civil da prática 

da ortotanásia. Revista Bioética. v.21, n.3, p.405-411, 2013. Disponível em: 

http://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/10615. Acesso em: 25 de jul. 2019. 

 

DEATH WITH DIGNITY. Death with Dignity Acts. Disponível em 

https://www.deathwithdignity.org/learn/death-with-dignity-acts/. Acesso em 12 de jul. 2019. 

 

DELIENS, Luc. The euthanasia law in Belgium and the Netherlands. The Lancet. 

11/10/2003. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(03)14520-5/fulltext. Acesso em 20 e jul. 2019. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1174693/
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/12/Netherlands/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/12/Netherlands/show
https://www.deathwithdignity.org/learn/death-with-dignity-acts/


33 
 

DER BUNDESRAT. Swiss Criminal Code. 2019. Disponível em: 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/201907010000/311.0.pdf. 

Acesso em 12 de jul. 2019. 

 

DOSSI, Alessandro de Araújo. Eutanásia e seus aspectos gerais e legais perante a lei 

brasileira. Jus Humanum: Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais. v. 1, n. 3, p. 

48. 2014. Disponível em: 

https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/docs/10102017_165528_alessandrodearaujodossi_o

k.pdf. Acesso em: 15 de ago. 2019. 

 

EDUARDO, Victor; GONÇALVES, Rios. Direito Esquematizado – Parte Geral. 1ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 86. 

 

EFE. Luxemburgo legaliza prática da eutanásia. Estadão. Saúde. 17/03/2009. Disponível em 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,luxemburgo-legaliza-pratica-da-eutanasia,340407. 

Acesso em 20 e jul. 2019. 

 

FERREIRA, Patrícia Frotes Attademo; COSTA, Maíra Batista Costa. Eutanásia: a 

indulgencia da sociedade perante a morte. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. V. 14, n. 

2, p 712. 2013. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/3213/2145. Acesso em: 

12 de jul. 2019. 

 

G1. GLOBO. Canadá aprova lei que regulamenta eutanásia do país. 18/06/2016. 

Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/canada-aprova-lei-que-

regulamenta-eutanasia-no-pais.html. Acesso em 15 de jul. 2019. 

 

________. Cientista David Goodall, de 104 anos, morre na Suíça após suicídio assistido. 

10/05/2018. Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/cientista-david-goodall-de-

104-anos-morre-na-suica-apos-suicidio-assistido.ghtml. Acesso em: 27 de jul. 2019. 

 

GOLDIM, José Roberto. Suicídio assistido. 1994. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/bioetica/suicass.htm. Acesso em 12 de jul. 2019. 

 

________. Eutanásia – Uruguai. 1997. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanuru.htm. Acesso em 12 de jul. 2019. 

 

________. Breve histórico da eutanásia. 2000. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/bioetica/euthist.htm. Acesso em: 12de jul. 2019. 

 

________. Eutanásia – Holanda. 2003. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanhol.htm. Acesso em 16 de jul. 2019. 

 

________. Caso Vincent Humbert - Eutanásia Ativa Voluntária. 2004. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/bioetica/humbert.htm. Acesso em: 17 de jul. 2019. 

 

________. Caso Ramón Sampedro - Suicídio Assistido. 2007. Disponível em 

https://www.ufrgs.br/bioetica/sampedro.htm. Acesso em: 17 de jul. 2019. 

 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/201907010000/311.0.pdf
https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/docs/10102017_165528_alessandrodearaujodossi_ok.pdf
https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/docs/10102017_165528_alessandrodearaujodossi_ok.pdf
https://www.ufrgs.br/bioetica/suicass.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/eutanuru.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/humbert.htm
https://www.ufrgs.br/bioetica/sampedro.htm


34 
 

GOMES, Juliana de Lima. A eutanásia e o direito: a experiência da bélgica na aplicação da 

eutanásia aos pacientes terminais de doenças graves. Revista Unicuritiba. v.3, n. 22, p. 22. 

Curitiba: 2017. Disponível em: 

http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/2639. Acesso em 20 e jul. 

2019. 

 

GOMES, Luis Flavio; CUNHA, Rogerio Sanches. Direito Penal – Parte Especial. Volume 3. 

São Paulo: RT, 2008.  

 

GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. A eutanásia sob o prisma bioético e do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado. V. 13, n. 

2, p. 534. 2014. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/3585/2475. Acesso em: 

12de jul. 2019. 

 

GOVERNMENT OF CANADA. Medical assistance in dying. Disponível em: 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html. Acesso em 

15 de jul. 2019. 

 

GOVERNMENT OF NETHERLANDS. Euthanasia, assisted suicide and non-

resuscitation on request. Disponível em: 

https://www.government.nl/topics/euthanasia/euthanasia-assisted-suicide-and-non-

resuscitation-on-request. Acesso em: 16 de jul. 2019. 

 

GRECO, Rogerio. Código Penal Comentado. 11ª ed. Niterói: Impetus, 2017.  

 

KOVÁCS, Maria Júlia. Suicídio assistido e morte com dignidade: conflitos éticos. Revista 

Brasileira de Psicologia. Salvador, BA, v. 2, n. 1, p. 74, 2015. 

 

LES PUBLICATION DU QUÉBEC. Act respecting end-of-life care. 01/06/2019. 

Disponível em: http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/S-32.0001. Acesso em 15 de 

jul. 2019. 

 

LIMA, Carolina Alves de Souza. Ortotanásia, cuidados paliativos e direitos humanos. Revista 

da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. v. 13. n. 01.p. 15. 2015. Disponível em: 

http://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/109/105. Acesso em: 25 de jul. 

2019. 

 

LUXEMBOURG. Euthanasia and Paliative care. Disponível em: 

http://luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/fin-vie/euthanasie-soinspalliatifs/index.html. 

Acesso em 20 e jul. 2019. 

 

MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: Método, 2014.  

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCÓN SOCIAL. Resolución Número 1.216 de 2015. 

20/04/2015. Bogotá. Disponível em: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%20

2015.pdf. Acesso em 15 de jul. 2019. 

 

http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/2639
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/medical-assistance-dying.html
https://www.government.nl/topics/euthanasia/euthanasia-assisted-suicide-and-non-resuscitation-on-request
https://www.government.nl/topics/euthanasia/euthanasia-assisted-suicide-and-non-resuscitation-on-request
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/S-32.0001
http://luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/fin-vie/euthanasie-soinspalliatifs/index.html
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf


35 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR DE URUGUAY. Código Penal: Índice. 1933. Disponível 

em: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/uy/uy044es.pdf. Acesso em 12 de jul. 2019. 

 

MOSQUERA, Pau. Entregan un millón de firmas para despenalizar la eutanasia en 

España. 12/07/2019. Disponível em: https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/12/alerta-espana-

entregan-un-millon-de-firmas-para-despenalizar-la-eutanasia/. Acesso em: 20 de jul. 2019. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Direito Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: RT, 2011.  

 

NYS, Herman. Ethical Perspectives - A Comparative Analysis of the Law regarding 

Euthanasia in Belgium and the Netherlands. v. 9, p. 78-85; Belgium: 2002. Disponível em: 

https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=503847&journal_code=EP. Acesso 

em 20 e jul. 2019. 

 

OLIVEIRA, Anselmo Carvalho de. A Sombra Nazista sobre o Debate em Relação à 

Eutanásia. Revista de Filosofia da Região Amazônica. v. 2, n. 1:2015. Disponível em: 

http://www.revistaclareira.com.br/index.php/clareira/article/view/23/34. Acesso em: 12 de jul. 

2019. 

 

OREGON HEALTH AUTHORITY. Oregon's Death with Dignity Act (DWDA). 

Disponível em: 

https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRES

EARCH/DEATHWITHDIGNITYACT/Pages/faqs.aspx. Acesso em 15 de jul. 2019. 

 

PEREIRA, Sandra Aparecida; PINHEIRO, Ana Cláudia Duarte. Eutanásia. Revista de 

Direito Público. Eutanásia. v. 3, n. 3, p. 187-188, Set./Dez. 2008. Londrina-PR. Disponível 

em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/10965/9649. Acesso 

em 12 de jul. 2019. 

 

PESSINI, Leo. Distanásia: algumas reflexões bioéticas a partir da realidade brasileira. 

Revista Bioética. v. 27, n. 2, p. 48-49, 2019. Disponível em: 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/120. Acesso em: 10 

de ago. 2019. 

 

PHYSICIAN. Assisted suicide fast fact. CNN. 13/06/2009. Disponível em 

https://edition.cnn.com/2014/11/26/us/physician-assisted-suicide-fast-facts/index.html. 

Acesso em 12 de jul. 2019. 

 

PROCON. States with Legal Physician-Assisted Suicide. 12/06/2019. Disponível em: 

https://euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000132. Acesso em 15 de jul. 

2019. 

 

QUT. Euthanasia and Assisted Dying. Disponível em: https://end-of-

life.qut.edu.au/euthanasia. Acesso em 15 de jul. 2019. 

 

ROCHA, Renata da. Eutanásia, Suicídio Assistido, Distanásia, Ortotanásia e Testamento 

Vital: Aspectos Éticos e Jurídicos Acerca da Morte Digna. Jus Humanum: Revista 

Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais. p. 146-147, 2014. Disponível em: 

http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/jus_humanum/article/view/891. Acesso em: 

12 de ago. 2019. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/uy/uy044es.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/12/alerta-espana-entregan-un-millon-de-firmas-para-despenalizar-la-eutanasia/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/12/alerta-espana-entregan-un-millon-de-firmas-para-despenalizar-la-eutanasia/
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/10965/9649
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/120
https://edition.cnn.com/2014/11/26/us/physician-assisted-suicide-fast-facts/index.html
https://euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000132
https://end-of-life.qut.edu.au/euthanasia
https://end-of-life.qut.edu.au/euthanasia
http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/jus_humanum/article/view/891


36 
 

ROSENBAUM, Ron. Angel of Death: The Trial of the Suicide Doctor. Vanity Fair. 05/1997. 

Disponível em: https://www.vanityfair.com/magazine/1991/05/jack-kevorkian199105. Acesso 

em: 05 de ago. 2019. 

 

RUSCHE, Dominic. ‘Dr Death’ Jack Kevorkian, advocate of assisted suicide, dies in hospital. 

The Guardian. New York. 04/06/2011. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/world/2011/jun/04/dr-death-jack-kevorkian-suicide. Acesso 

em: 03 de ago. 2019. 

 

SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite dos. Contornos atuais da eutanásia e da ortotanásia: 

bioética e biodireito. A necessidade do controle social das técnicas médicas. 1999. Revista 

Da Faculdade De Direito. Universidade De São Paulo, 94, 265-278. Disponível em: 

https://www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/view/67442. Acesso em: 25 de jul. 2019. 

 

SANTOS, Sandra Cristina Patrício dos. Eutanásia e suicídio assistido : o direito e 

liberdade de escolha. Universidade de Coimbra, Coimbra, PT, 2011. Disponível em: 

https://eg.uc.pt/handle/10316/19198. Acesso em: 05 de ago. 2019. 

 

SENADO FEDERAL. PL 236/2012. 10/07/2012. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404. Acesso em: 12 de ago. 

2019. 

 

SHELDON, Tony. Andries Postma. PMC. NBI. 10/02/1997. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1796690/. Acesso em 15 de ago. 2019. 

 

THE GERONTOLOGIST. Volume 41, Issue 4, 1 August 2001, p. 439–446 

 

TORRADO, Santiago. Colômbia regulamenta eutanásia para crianças e adolescentes. El País. 

Bogotá. 11/03/2018. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/10/internacional/1520696972_962348.html. Acesso 

em 15 de jul. 2019. 

 

VICTORIA STATE GOVERNMENT. Voluntary Assisted Dying. 2017. Disponível em: 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241e

cf1b7ca256e92000e23be/B320E209775D253CCA2581ED00114C60/$FILE/17-

061aa%20authorised.pdf. Acesso em 15 de jul. 2019. 

 

https://www.vanityfair.com/magazine/1991/05/jack-kevorkian199105
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/04/dr-death-jack-kevorkian-suicide
https://eg.uc.pt/handle/10316/19198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1796690/
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/B320E209775D253CCA2581ED00114C60/$FILE/17-061aa%20authorised.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/B320E209775D253CCA2581ED00114C60/$FILE/17-061aa%20authorised.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/B320E209775D253CCA2581ED00114C60/$FILE/17-061aa%20authorised.pdf

