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Resumo em português 

 

MAHUAD, Luciana Carone Nucci Eugenio. Morte digna? Direito à vida e autonomia privada, 

297 páginas. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 27 de novembro de 2016. 

 

O presente trabalho se destina a analisar os diversos aspectos do direito à vida, mas digna (ou o 

direito à morte, quando a vida deixa de ser digna, o que envolve o direito de morrer com 

dignidade), enquanto direito da personalidade, e suas implicações jurídicas, notadamente no que 

diz respeito à eutanásia e à ortotanásia, ao lado da viabilidade do instrumento chamado de 

Diretivas Antecipadas de Vontade (Diretivas Escritas ou “Testamento Vital” e Procuração para 

Cuidados de Saúde), para culminar em uma proposta para regulamentação da matéria por lei. 

Palavras-chave: Direito à vida digna. Direito da personalidade. Autonomia privada. Eutanásia. 

Ortotanásia. Diretivas antecipadas de vontade. Diretivas escritas. “Testamento vital”. 

Procuração para cuidados de saúde. 

 

Resumo em inglês 

 

MAHUAD, Luciana Carone Nucci Eugenio. Dignified death? The right to life and private 

autonomy, 297 pages. Master dissertation – Faculty of Law, University of São Paulo. São Paulo, 

27 of November, 2016. 

 

The present work is intended to analyze the various aspects of the right to life, but to a dignified 

life (or the right to die, when life stops being dignified, which involves the right to die with 

dignity), as a personality right, and its legal implications, notably with regard to euthanasia and 

orthotanasia, alongside with the feasibility of the instrument called Advanced Directives 

(Living Will and Durable Power of Attorney), to culminate in a proposal for regulation of the 

matter by law. 

Key-words: Right to a dignified life. Personality right. Private autonomy. Euthanasia. 

Orthotanasia. Advanced directives. Living will. Durable power of attorney. 
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Introdução e motivos. 

 

Para os romanos, que não diferenciavam a teoria da prática, o Direito, o jus
1
, era a arte 

do bem e do justo
2
, estando o seu fim último na realização da justiça verdadeira ou superior: as 

normas jurídicas, enquanto normas de comportamento ou de organização que emanam do 

Estado ou têm sua aplicação por ele garantida, existem justamente em virtude da necessidade de 

se estabelecer uma estrutura que possibilite a vida em sociedade, promovendo o livre 

desenvolvimento da pessoa humana em todas as suas virtualidades, bem como evitando e 

solucionando conflitos, garantindo segurança às relações sociais e jurídicas e realizando o justo 

e o bem comum
3
. 

Vale notar, por outro lado, que não “basta uma reunião de pessoas para que se tenha por 

constituída uma sociedade, sendo indispensável, entre outras coisas, que essas pessoas se 

tenham agrupado em vista de uma finalidade”. No que diz respeito à sociedade humana, “que é 

a reunião de todos os homens e que, portanto, deve objetivar o bem de todos, a finalidade é o 

bem comum”
4
. 

Bem comum, porém, somente é possível, obviamente, pela realização do bem pessoal.  

Afinal, não há como se falar em bem de todos quando se desconsidera o bem de cada 

um. 

A melhor expressão para sintetizar a ideia de bem comum conquistado pela realização 

do bem de cada um está no termo africano Ubuntu, encontrado nas línguas Bantu do sudeste 

                                                           
1
 BONFANTE, Pietro. Diritto Romano, Firenze: Casa Editrice Libraria “Fratelli Cammelli”, 1900, páginas 113 a 

117. 
2
 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Rio de Janeiro: editora Forense, 2014, 16ª edição, página 81: 

“Lê-se, no Digesto (1, 1, 1, pr.), que Ulpiano considerava exata (eleganter) a definição de Celso: ius est ars boni at 

aequi... Há, ainda, os que pretendem (Dernburg e Monier) que, para Celso, o direito nada mais é do que a realização 

prática (ars) do bem comum (bonum) e da igual distribuição de justiça (aequum)”. Pietro Bonfante confirma que a 

aequitas, enquanto concepção à qual se atribui igualmente um sabor filosófico e uma tendência humanitária a 

quebrar o rigor do Direito, e também na qual se manifesta uma infiltração do pensamento moderno em uma 

linguagem antiga, não corresponde à nossa equidade, ou seja, não representa uma temperância aportada à lei em um 

caso particular, por razões de humanidade e de doçura. Corresponde, em verdade, ao nosso conceito de justiça, de 

modo que a aequitas pode implicar tratamento mais duro e pena mais severa, se isto está em conformidade com a 

justiça (Historia Del Derecho Romano, volumen 1, Madrid: editora Revista de Derecho Privado, 1944, páginas 477 

a 478, e Diritto Romano, Firenze: Casa Editrice Libraria “Fratelli Cammelli”, 1900, páginas 116 a 117).  
3
 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. Rio de Janeiro: editora Renovar, 8ª edição, 2014, página 104. 

4
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: editora Saraiva, 2013, 32ª edição, 

página 36.  
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africano como o isiZulu e o isiXhosa
5
, o qual retrata uma visão particular africana de que uma 

pessoa somente consegue alcançar total realização quando interage com outra pessoa, de forma 

que não há satisfação para um sem que haja satisfação para todos
6
.  

Na definição dada por Nkem Ifejika, em artigo elaborado para o jornal The Guardian, 

Ubuntu significa “eu sou porque você é”, “uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas”
7
. 

Nelson Mandela, por sua vez, explica que se trata de expressão com muitos significados, como o 

de prestação de auxílio voluntário ao próximo, mesmo que desconhecido, e de atuar de forma a 

melhorar não apenas o próprio viver, mas o de toda a comunidade
8
. 

É neste contexto que o Direito surge como criação nossa e se destina, justamente, a 

servir à pessoa humana e a sua comunidade, motivo pelo qual está fadado a se atualizar e 

aperfeiçoar segundo os ditames da realidade
9
. 

A Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale bem elucida tal ponto: o Direito, 

assim como a norma jurídica, se compõe de três dimensões: em seu aspecto normativo, o Direito 

é ordenamento e ciência. Em seu aspecto fático, o direito observa a sua efetividade social e 

histórica. Por fim, o direito cuida dos valores buscados pela sociedade, como a justiça, em seu 

lado axiológico. Neste contexto, “toda experiência jurídica pressupõe sempre três elementos: 

                                                           
5
 MBERIA, Kithaka wa. Ubuntu: Linguistic Explorations. International Journal of Scientific Research and 

Innovative Technology, Vol. 2, No. 1, January 2015, páginas 103 a 115, a página 106. 
6
 LUTZ, D. African Ubuntu Philosophy and Global Management. Journal of Business Ethics, 84, 2009, pages 

313-328. 
7

 In http://www.theguardian.com/theguardian/2006/sep/29/features11.g2, com acesso em 17.05.2015. 

Entendimento próximo está no sanatana dharma das filosofias indianas, o qual representa a Verdade, as regras que 

regem a vida, o caminho do Divino, em que cada ser possui uma função para o seu bem e o bem do todo. Pedro 

Kupfer, um dos expoentes do Yoga no Brasil, explica que, “na visão do sanatana dharma, quando sei o que devo 

fazer, quando conheço meu papel no mundo e na sociedade, fico tranquilo. Quando consigo discernir o certo do 

errado, e deliberadamente escolher o certo, me fortaleço muito. Quando minhas ações estão alinhadas com o bem 

comum, fico em paz pois encontro o meu lugar na ordem das coisas. Cabe lembrar que, além do sentido de dever 

moral, a palavra dharma significa ainda, dentre outras coisas, ordem, ética, filosofia e harmonia” (Kant e o 

Dharma, 23 de agosto de 2011, in http://www.yoga.pro.br/artigos/1038/1/kant-e-o-dharma, com acesso em 14 de 

setembro de 2016). 
8
 In http://embraceubuntu.com/2006/06/01/the-meaning-of-ubuntu-explained-by-nelson-mandela/, com acesso em 

17.05.2015. 
9
 “O Direito é um modo de resolver casos concretos. Assim sendo, ele sempre teve uma particular aptidão para 

aderir à realidade: mesmo quando desamparado pela reflexão dos juristas, o Direito foi, ao longo da História, 

procurando as soluções possíveis. A preocupação harmonizadora dos jurisprudentes romanos permitiu um passo da 

maior importância, que não mais se perderia: a procura incessante de regras pré-determinadas ou pré-determináveis 

para a resolução dos problemas. Assim, do Direito, se fez uma Ciência” (Introdução de Antonio Menezes Cordeiro 

à obra de Claus-Wilhelm Canaris, Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, Lisboa: 

editora Fundação Calouste-Gulbenkian, 4ª edição, 2008, páginas XXIV a XXV). O caminho percorrido pela 

propriedade, de direito absoluto da burguesia a instituto regido pela função social (atendimento ao particular e à 

própria coletividade), pode ser citado como um bom exemplo desta evolução necessária (Stefano Rodotà, Il 

terribile diritto – Studi sulla proprietà privata, Bologna: editora Il Mulino, 1990). 

http://www.yoga.pro.br/artigos/1038/1/kant-e-o-dharma
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fato, valor e norma; ou seja, um elemento de fato, ordenado valorativamente em um processo 

normativo”
10

. 

Em outros termos, o "direito não possui uma estrutura simplesmente factual, como 

querem os sociólogos; valorativa, como proclamam os idealistas; normativa, como defendem os 

normativistas. Essas visões são parciais e não revelam toda a dimensão do fenômeno jurídico. 

Este congrega aqueles componentes, mas não em uma simples adição. Juntos vão formar uma 

síntese integrada na qual cada fator é explicado pelos demais e pela totalidade do processo"11. 

                                                           
10

 NADER, PAULO. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro, Forense, 37ª edição, 2015, página 390.  

Santi Romano, in L’ordinamento giuridico (1918), editora Firenze, 1977, páginas 12, 15, 16, 96 e 97, confirma que 

o Direito não pode ser visto como regra de conduta, norma ou conjunto de normas ou, ainda, como uma soma 

aritmética de normas. O Direito é uma unidade concreta e efetiva, não apenas a norma dada, mas também a entidade 

da qual a norma é emanada. O processo de objetivação que dá lugar ao fenômeno jurídico não se inicia com a 

emanação de uma regra, mas sim em momento anterior: as normas são apenas uma manifestação, um meio distinto 

por meio do qual se faz valer o poder do ‘eu’ social. Em outros termos, deve ser enxergado não do ponto de vista 

das forças materiais que o produzem e o regram, não em relação ao ambiente no qual se desenvolve e vive como 

fenômeno interdependente com outros, e também não sociologicamente, mas em si e por si, o direito como si 

mesmo, enquanto entidade objetiva, que é o seu princípio, o seu reino e o seu fim: “non dal punto di vista delle forze 

materiali che lo producono e lo reggono, non in rapporto all’ambiente in cui si sviluppa e vive come fenomeno 

interdipendente con altri […] e quindi non sociologicamente, ma “in sé e per sé”, allo scopo di “concludere il diritto 

in sé medesimo, cio è un’entità obiettiva, che è il suo principio, il suo regno e la sua fine”. E, ainda: “quando […] si 

parla, per esempio, del diritto italiano o del diritto francese, non è vero che si pensi soltanto ad una serie di regole o 

che si presenti l’immagine di quelle fila di volumi che sono le raccolte ufficiali delle leggi e decreti. Ciò a cui si 

pensa, dai giuristi e, ancora di più, dai non giuristi, che ignorano quelle definizioni del diritto di cui parliamo, è 

invece qualche cosa di più vivo e di più animato: è, in primo luogo, la complessa e varia organizzazione dello Stato 

italiano o francese; i numerosi meccanismi o ingranaggi, i collegamenti di autorità e di forza, che producono, 

modificano, applicano, garantiscono le norme giuridiche, ma non si identificano con esse. In altri termini, 

l’ordinamento giuridico, così complessivamente inteso, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme 

medesime, che così rappresentano piuttosto l’oggetto e anche il mezzo della sua attività, che non un elemento della 

sua struttura” (Em tradução livre: “não do ponto de vista das forças materiais que o produzem e o regram, não em 

relação ao ambiente no qual se desenvolve e vive como fenômeno interdependente com outros (...) e também não 

sociologicamente, mas em “si e por si”, com a finalidade de “concluir o direito em si mesmo, isto é, uma entidade 

objetiva, que é o seu princípio, o seu reino e o sim”; “quando (...) se fala, por exemplo, do direito italiano ou do 

direito francês, não é verdade que se pensa apenas em uma série de regras ou que se apresenta a imagem de uma 

fileira de volumes que são as compilações oficiais da lei e do direito. O que se pensa, por juristas e, mais ainda, por 

não juristas, que ignoram as definições do direito de que falamos, é, ao invés, algo muito mais vivo e mais animado: 

é, em primeiro lugar, a complexa e variada organização do Estado italiano ou francês; os inúmeros mecanismos e 

engrenagens, as ligações de autoridade e de poder, que produzem, modificam, aplicam, garantem a norma jurídica, 

mas não se identificam com ela. Em outras palavras, o ordenamento jurídico, assim globalmente entendido, move, 

quase como um peão em um tabuleiro de xadrez, as mesmas regras, que assim representam de forma satisfatória o 

objeto e também o meio de sua atividade, e não apenas um elemento de sua estrutura”). 
11

 NADER, PAULO. Op. cit. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro, Forense, 37ª edição, 2015, página 

390.   Judith Martins Costa, em seu artigo DIREITO E CULTURA: ENTRE AS VEREDAS DA EXISTÊNCIA E 

DA HISTÓRIA, in Revista do Advogado n. 61, a páginas 74 e 75, acrescenta que Miguel Reale concebeu a Teoria 

Tridimensional para ensinar que o ordenamento jurídico, “embora indubitavelmente normativo, não se apresenta 

tão–somente como um conjunto de normas, “e muito menos como um sistema de proposições lógicas”. 

Diversamente, revela-se como um processo que se desenvolve na dimensão da historicidade e no qual se articulam 

as normas – momento culminante deste processo -, os fatos que estão em sua origem e os valores ou fins que 

constituem a sua razão de ser. Ocorre, assim, a correlação dialética entre os três fatores, correlação 
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O Direito, portanto, não pode ser visto com um sistema lógico e fechado
12

, sem 

resultados concretos. A sua razão de ser está no providenciar soluções práticas à pessoa humana 

no seu dia-a-dia, tratando-se, assim, de ciência dinâmica, que acompanha as mudanças e se 

transforma para atender aos novos anseios sociais
13

. 

A pessoa, em consequência, é o valor central em torno do qual orbita a ciência do 

Direito. 

O desenvolvimento nos conduziu a uma sociedade tecnológica, que domina muitas das 

forças da natureza, antes incontroláveis. 

Como bem assevera Miguel Reale, “o que efetivamente caracteriza o homem moderno 

é a confiança em seus poderes demiurgos, em sua capacidade de penetrar nas leis da natureza, 

não pelo prazer estético-intelectual de expressá-las, mas pela necessidade de convertê-las em 

instrumento de seus projetos existenciais... Pois bem, a chamada revolução copernicana de 

Kant, pondo o sujeito pensante no centro do cosmos, significou, no fundo, uma forma de 

compensação para a perda da terra como centro do cosmos. Situado na terra e a ela vinculado, o 

homem pensa o universo e, através de suas categorias mentais e dos enlaces de suas cogitações, 

subordina o universo ao vértice de sua subjetividade, certo de poder atuar sôbre êle e de ajustá-lo 

pragmàticamente às coordenadas de seu pensar e querer”
14

.  

                                                                                                                                                                                      

fático-axiológica normativa apresentada, contudo, no terreno chão da experiência e não no plano das idealizações 

abstratas. Os valores integram o Direito e o próprio conhecimento do Direito, dirigem o olhar do sujeito que o 

valora e escolhe as suas soluções... E o Direito, que é experiência, apresenta-se como concreção justamente porque 

o processo de co-implicação entre tempo e valor opera na história e, portanto, deve ser visto em sua concretitude. 

Esta, diz Reale, “põe-se no plano filosófico ou transcendental como momento da ontognoseologia jurídica e do 

historicismo axiológico (...) mas se realiza como modalidade de estruturas sociais, ou modelos jurídicos no plano 

empírico da experiência do Direito”. Articula, assim, à Teoria Tridimensional, a Teoria dos Modelos que explicará 

como os valores atuam, dinâmica e concretamente, nas situações da vida”. 
12

 “Longe de ser uma aberração, como pretendem os críticos do pensamento sistemático, a ideia do sistema jurídico 

justifica-se a partir de um dos mais elevados valores do Direito, nomeadamente do princípio da justiça e das suas 

concretizações no princípio da igualdade e na tendência para generalização. Acontece ainda que outro valor 

supremo, a segurança jurídica, aponta na mesma direção. Também ela pressiona, em todas as suas manifestações – 

seja como determinabilidade e previsibilidade do Direito, como estabilidade e continuidade da legislação e da 

jurisprudência ou simplesmente como praticabilidade da aplicação do Direito – para a formação de um sistema, 

pois todos esses postulados podem ser muito melhor prosseguidos através de um Direito adequadamente ordenado, 

dominado por poucos e alcançáveis princípios, portanto um Direito ordenado em sistema, do que por uma 

multiplicidade inabarcável de normas singulares desconexas e em demasiado fácil contradição umas com as 

outras”. (CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, 

Lisboa: editora Fundação Calouste-Gulbenkian, 4ª edição, 2008, página 22). 
13

 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: editora Martins Fontes, 1995, página 318: “Não é da 

natureza do direito ser absoluto e imutável; modifica-se e transforma-se, como toda a obra humana. Cada sociedade 

tem o seu direito, com ela se formando e se desenvolvendo, como ela se transformando e enfim seguindo sempre o 

movimento das suas instituições, dos seus costumes e das suas crenças”. 
14

 REALE, Miguel. Pluralismo e Liberdade. São Paulo, editora Saraiva, 1963, páginas 06 e 07. 
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Por outro lado, a quarta era dos direitos, na expressão de Noberto Bobbio, a qual se 

funda na biomedicina e nas novas comunicações, produzindo a sociedade de informação (ou de 

comunicação, como querem alguns, como Silmara Chinellato
15

), sociedade esta também 

marcada pela maior amplitude dos círculos individuais e sociais e por um forte viés 

capitalista-consumista, em que tudo tem valor monetário e tudo se quer e se pode comprar, 

trouxe grande impacto para a proteção dos direitos da personalidade. Isto porque em muito 

aumentou as hipóteses em que tais direitos podem ser violados, acentuando o seu embate com 

outros direitos, muitos dos quais também constitucionalmente garantidos, e dificultando a já 

tênue delimitação entre o público e o privado.  

De fato e como mais uma vez já bem apontava Miguel Reale, ainda que há cinquenta 

anos, “jamais o homem se sentiu tão aflito, tão ameaçado; tão rico de saber e de ciência e, no 

entanto, tão carecedor de segurança e tranquilidade. O mundo em que hoje vivemos, se nos 

surpreende, por certo decepcionaria aos pensadores do século passado, os quais, confiantes nos 

progressos das ciências e da técnica, se julgavam em condições de vaticinar uma época 

tranquila, pela multiplicação dos bens materiais, pela disseminação do saber, pela possibilidade 

de comunicação mais pronta entre os povos, por tôdos aqueles elementos que sem dúvida 

alguma representam os benefícios da civilização chamada burguesa. Infelizmente, verificamos 

que assim não aconteceu. Haverá porventura quem não perceba, se não a angústia, pelo menos a 

inquietação e a perplexidade do homem no dealbar da era interplanetária? Desvendamos, é 

certo, prodigiosos mistérios da natureza, penetramos nos refolhos do átomo e descemos a 

camadas do ser que antes pareciam insondáveis; elevamo-nos a altitudes jamais sonhadas, e, 

imitando o Criador, acrescentamos pretensiosos satélites ao nosso já pequeno planêta. Mas, se 

dominamos cada vez mais a natureza, esse domínio parece aumentar cada vez mais os motivos 

de preocupação sobre o destino da espécie”
16

. 

Justamente em virtude de um controle maior sobre a natureza, o ser humano, 

atualmente, vive mais e conta com maior possibilidade de sobrevivência face a inúmeros 

desafios, inclusive doenças graves, perda de órgãos e parada de sistemas vitais ou até mesmo de 

todo o funcionamento metabólico, restando apenas pequena atividade cerebral. 

                                                           
15

 CHINELLATO, Silmara. Pessoa natural e novas tecnologias. Aula magna na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. Nova série. Ano 14. N. 27. 

Jan./jun.2011. 
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Mas é também este maior número de possibilidades que traz uma série de 

questionamentos não só de ordem moral e ética, mas também jurídica. 

Questão pulsante e extremamente atual: assim como existe o direito à vida, base de 

todos os demais direitos do homem, sejam eles classificados como direitos inatos ou positivos 

ou, ainda, como direitos humanos, garantias fundamentais ou direitos da personalidade, haveria 

também um direito à morte? Qualificar-se-ia tal direito como um direito da personalidade? 

Possuiria a pessoa humana autonomia para decidir quando interromper sua experiência de vida 

neste mundo, inclusive celebrando negócio jurídico com este objetivo? 

E o que são direitos qualificáveis como direitos da personalidade? Deveria o seu 

conceito ser construído em torno de seus elementos próprios e comuns ou de acordo com sua 

finalidade precípua, de proteção da dignidade humana, de garantia do pleno desenvolvimento da 

pessoa humana? 

A autonomia privada ou esfera de liberdade de que dispõe o agente no âmbito do 

direito privado, enquanto poder de regular, pelo exercício de sua própria vontade, os atos e as 

relações de que participa, estabelecendo o seu conteúdo e a respectiva disciplina jurídica, é uma 

das manifestações da dignidade da pessoa humana. Seria ela fundamento suficiente para se 

reconhecer a validade jurídica das diretivas antecipadas de vontade (exercíveis por meio de 

“testamento vital ou biológico” ou procuração), notadamente diante da regra do artigo 1.857, § 

2º, do Código Civil brasileiro em vigor, aplicável à hipótese por analogia, que autoriza a 

elaboração de testamento sem conteúdo patrimonial? Ou a limitação imposta à autonomia 

privada pelo artigo 11 do Código Civil brasileiro, o qual dispõe que os direitos da personalidade, 

salvo as devidas exceções previstas em lei, são irrenunciáveis e intransmissíveis, não podendo o 

seu exercício sofrer limitação voluntária, é obstáculo intransponível para a elaboração ou 

utilização de diretivas antecipadas de vontade, envolvendo o direito à vida? Em outros termos, 

poderia a pessoa dispor sobre o seu direito da personalidade mais fundamental por meio de 

“testamento”, regulando o tipo de tratamento médico que deseja receber em caso de doença 

incurável ou quando em estágio terminal, determinando até mesmo a sua duração ou 

intensidade? E poderia ela, ainda, optar por não se tratar ou receber mero amparo contra o 

sofrimento no aguardo da morte? 

Este trabalho se destina a analisar os diversos aspectos do direito à vida, mas digna (ou 

o direito à morte, quando a vida deixa de ser digna, o que envolve o direito de morrer com 
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dignidade), enquanto direito da personalidade, e suas implicações jurídicas, notadamente no que 

diz respeito à eutanásia e à ortotanásia, ao lado da viabilidade das Diretivas Antecipadas de 

Vontade (Diretivas escritas ou “testamento vital” e procuração para cuidados de saúde), para 

culminar em uma proposta para regulamentação da matéria por lei.  

Afinal, há muito se reconhece que as “boas leis civis são o maior bem que os homens 

podem dar e receber; elas são a fonte de costumes, o paládio da prosperidade e a garantia de toda 

paz pública e particular; se elas não fundam o governo, elas o mantém; elas moderam o poder e 

contribuem para que ele seja respeitado, como se ele fosse a própria justiça. Elas atingem cada 

indivíduo, elas se misturam às principais ações morais do povo e são sempre parte de sua 

liberdade; enfim, elas consolam cada cidadão dos sacrifícios que a lei política comanda a ele 

pela cidade, protegendo-o quando necessário, no que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens, 

como se ele só fosse a cidade inteira”
17

.  

Em outros termos, “somente as normas de direito podem assegurar as condições de 

equilíbrio imanentes à própria coexistência dos seres humanos, possibilitando a todos e a cada 

um o pleno desenvolvimento de suas virtualidades e a consecução e o gozo de suas necessidades 

sociais, ao regular a possibilidade objetiva das ações humanas”
18

.  

Note-se que normas são necessárias não apenas para a coexistência humana, mas 

também para a sustentabilidade de toda existência, que envolve os demais seres vivos e o meio 

ambiente. Incumbe ao homem, justamente por possuir maior consciência e responsabilidade, 

normatizar comportamentos, com vistas a adequá-los, dentro do respectivo momento histórico 

vivido, à busca do bem comum e dos anseios da sociedade. E é dentro de tal contexto que se 

torna ainda mais compreensível a necessidade de adoção de normas legais que disciplinem as 

peculiaridades suscitadas pelo progresso tecnológico, com controle de práticas para que não 

                                                           
17

 Discours préliminaire du premier projet de code civil Français, in 

http://www.justice.gc.ca/fra/apd-abt/gci-icg/code/index.html, em 23 de agosto de 2014: “De bonnes lois civiles 

sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir, elles sont la source des moeurs, le palladium de 

la prosperité et la garantie de toute paix publique et particulière; si elles ne fondent pas le gouvernement, elles le 

maintiennent; elles modèrent la puissance et contribuent à la faire respecter, comme si elle était déjà la justice elle 

même. Elles atteignent chaque individu, elles se mêlent aux principales actions morales du peuple et toujours elles 

font partie de sa liberté; enfin elles consolent chaque citoyen des sacrifices que la loi politique lui commande pour 
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entière”.  
18

 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral do Direito Civil, volume 1, São Paulo: 

editora Saraiva, 2015, 32ª edição, página 21. 
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haja desrespeito a direitos fundamentais
19

. 

A ausência de regulamentação da matéria no “novo” Código Civil de 2002, e a 

especificidade da Lei n. 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, a qual dispõe sobre a remoção de 

órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, abordando 

apenas alguns aspectos do assunto, mas com finalidade bastante específica, ao lado das 

tentativas já iniciadas pelo Conselho Federal de Medicina de indicar parâmetros mínimos de 

segurança para a atuação médica, face à morte iminente ou inafastável de seus pacientes, 

confirmam a urgência e utilidade do tema. 
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Conclusão. 
 

O presente trabalho foi iniciado com o forte propósito de defender que seria não só 

possível como recomendável regulamentar, por lei, a eutanásia em hipóteses bastante 

delimitadas (estágio terminal ou impossibilidade certa de cura), com operacionalização por 

meio das diretivas antecipadas de vontade, em respeito ao fundamento que edifica toda a 

proteção dos direitos da personalidade – a dignidade da pessoa humana – e ao seu instrumento 

básico – a autonomia privada
654

. 

A determinação do conceito de liberdade, em oposição a qualquer tipo de 

determinismo, não é apenas problema primeiro da Filosofia, por facultar ao homem a 

possibilidade da escolha, reafirmando-o como ser consciente e senhor de seu destino, como bem 

pontua José Cretella Júnior
655

, mas também é questão central para o Direito a partir da 

colocação da pessoa como seu valor central - o que exigiu anos de amadurecimento - e por ser 

inquestionável, nos dizeres de Miguel Reale, que a concepção pluralista da cultura no mundo 

ocidental solidificou como princípio o entendimento de que o limite de uma liberdade somente 

pode ser outra liberdade. Afinal, é o pluralismo que possibilita a liberdade de escolha
656

. 

Entretanto, quando se tem em vista que a pessoa deve ser compreendida não como ser 

individual e abstrato, mas, sim, como valor-fonte de duas faces - o sujeito que está submerso na 

realidade social e histórica, mas que, ao mesmo tempo, é unidade e individualidade irredutível à 
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mera parte do todo - conclui-se que a sua proteção, para que seja efetiva, não pode ocorrer 

apenas no plano ideológico. Em outras palavras, tutela concreta depende da consideração da 

realidade em que a pessoa está inserida. 

Em assim sendo, mostra-se impraticável defender hoje o direito de decidir pela morte, 

ainda que em situações bastante limitadas e em respeito a um dos princípios basilares de nossos 

sistemas jurídicos atualmente (dignidade da pessoa humana), quando tal direito reflete valor 

ainda não incorporado por toda a sociedade
657

. 

Em outros termos, no estágio de existência em que nos encontramos, a vida é, ainda, 

um tema sagrado e pouco suscetível de debate o direito a ela com dignidade, ao menos para a 

sociedade brasileira, em que estamos inexoravelmente inseridos. 

Em verdade, a própria noção de morte e seu conceito jurídico são controversos e 

despertam discussões em todos os níveis de operação do Direito. 

Isto porque se trata de fenômeno da realidade concreta que toca diferentes ramos de 

nosso conhecimento e da própria existência humana, como a Medicina, a Filosofia e a Religião, 

o que traz diferentes concepções e paradigmas para a sua análise, sendo muitos, como já vistos, 

os entendimentos no sentido de que a vida é bem absoluto, que deve ser preservado em qualquer 

hipótese e mesmo nas mais difíceis situações de sofrimento para o seu titular. 

A própria construção do conceito de dignidade, por sinal, por estar vinculada à pessoa, 
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impõe como pressuposto lógico e necessário a vida.  

Nos dizeres de Antonio Junqueira de Azevedo, o princípio jurídico da dignidade, como 

fundamento da República Brasileira, exige como pressuposto a intangibilidade da vida humana: 

sem vida, não há pessoa, e sem pessoa, não há dignidade
658

. Inconcebível, portanto, atrelar o seu 

entendimento a critérios relativos e pessoais de qualidade de vida. 

Há vinculação, ainda e como visto, ao tempo e ao grupo social em que feita a 

construção do termo plurívoco. 

A fixação dos conceitos de estágio terminal e de doença incurável, por sua vez, 

também se mostra bastante tortuosa, na medida em que os avanços tecnológicos são cada vez 

mais céleres e inusitados, ainda que o progresso científico não venha sempre acompanhado do 

progresso ético esperado. 

E a diferente percepção humana do sofrimento e da dor reflete também obstáculo 

intransponível. Com efeito, desgraça que para alguns é motivo suficiente para abandono da vida 

pode significar, para outros, instrumento de motivação e superação. 

Em verdade, a própria vontade expressa em situações terminais merece ser encarada 

com prudência. “Uma vontade de morrer pode exprimir apenas a situação de desespero ou a 

depressão provocada pela irremediabilidade da doença e pelo abandono a que o paciente esteja 

(ou se sinta) voltado (...) Este aspecto, que é da maior importância, ultrapassa muito a cessação 

dos tratamentos em estado terminal. Abrange todos os pedidos que conduzam à morte (...). Em 

vez do exercício genuíno da autodeterminação, há com frequência apenas o reflexo duma 

situação de extrema vulnerabilidade psicológica e circunstancial, que pode ser totalmente 

diversa do que corresponderia A estrutura mental do paciente”
659

.  

Daí a necessidade de todo cuidado e de toda sensibilidade para se concluir pela 

genuinidade da vontade expressa, sem banalização da situação nem abertura para riscos 

maiores, inclusive de fraude. 

Não se pode esquecer, ainda, que existem outros interessados no processo.  

A família e as pessoas próximas do doente, por estarem envolvidas, possuem pontos de 

vista que também merecem respeito. 
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É justamente por meio deste processo que as pessoas próximas compreendem a 

situação, aceitam-na e libertam-se ao tempo da morte do ente querido – ainda que muitas se 

percam no caminho e não alcancem verdadeiro alívio.  

Como se vê, o tratamento, o cuidado e a perda são as fases de uma verdadeira catarse. 

Agregar ao processo a possibilidade de interrupção do tratamento ou de facilitação da morte 

pode torná-lo mais tortuoso e sofrido, notadamente quando não há entendimento comum – 

diferentes visões, o que pode gerar mais conflito. 

Quando se mencionou a necessidade de se impedirem riscos maiores, quis-se dizer 

qualquer possibilidade de dolo e má-fé, o que acrescenta mais um obstáculo à regulamentação 

ampla e tranquila da matéria.  

Ora, não se pode desconsiderar que maior autonomia, embora garanta maior 

independência e liberdade ao homem, o coloca em situação de perigo face à ganância e à 

maldade de maus profissionais e familiares. 

Com efeito, o médico pode encurtar indevidamente tratamento possível ou a família 

pode abandonar o doente, com vistas ao rápido recebimento de herança ou para evitar trabalho e 

custos. 

Importante relembrar, também, a situação de desigualdade e carência que vige na 

sociedade brasileira, em que a mistanásia já é realidade corriqueira. A legalização da eutanásia 

neste contexto social, ao invés de servir como instrumento de exercício da autonomia privada, 

em respeito à dignidade humana, colocaria em maior risco a vida dos menos favorecidos. 

Realidade triste esta que não pode ser desconsiderada: o homem ainda exercendo o 

papel de lobo de si mesmo! 

Tais dificuldades confirmam o pensamento de Algirdas Julien Greimas, no sentido de 

que o discurso, em ciências humanas, longe de ser linear, aparece como se se desenvolvesse em 

vários níveis ao mesmo tempo, de forma que, tais ciências, embora possam ser reconhecidas 

como dotadas de autonomia formal, se interpenetram, se sucedem, se interpretam e se apoiam 

umas sobre as outras, garantindo assim a solidez e a progressão – relativas, evidentemente – de 

sua marcha à vocação científica
660

. 
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Em outros termos, dura e penosa é a transformação em ciência de substrato tão sensível 

e tênue, que está conectado a diferentes ramos do conhecimento humano e que envolve centros 

de interesses muito próximos, mas colidentes. 

Como já mencionado, ao iniciar este trabalho, firme era o propósito de se defender um 

maior espaço de aplicação da autonomia de vontade e da autonomia privada também no campo 

dos direitos da personalidade e, mais especificamente, é claro, no enfrentamento da doença e da 

morte.  

Ansiava-se pela construção de uma hipótese jurídica por meio da qual seria possível 

reconhecer à pessoa a autonomia não só sobre sua vida, mas também sobre o seu processo de 

morrer. 

Mas, no percurso e, ao enfrentar os diversos aspectos da questão, vimo-nos de frente 

com nossos próprios valores, refletindo os valores comuns de tantos outros com quem nos 

envolvemos no caminho de pesquisa, notadamente a sacralidade da vida, como barreiras para 

sustentar que a sociedade brasileira já está madura para que se reconheça como possível 

regulamentação mais ampla e liberal da matéria. 

Afinal, como é possível separar normas internalizadas – o senso, profundamente 

enraizado em nós e pessoalmente sentido, do que é certo e adequado – das normas produzidas 

pela sociedade
661

? 

Não há como negar que existem valores que decorrem de instintos morais universais, 

ou seja, de uma moralidade inata a todo ser humano: assim como nascemos com uma gramática 

universal, que nos força a analisar o diálogo em termos de sua estrutura gramatical, ainda que 

sem consciência das regras do jogo, por analogia, é possível reconhecer que nascemos com uma 

gramática moral universal, que nos força a analisar a ação humana em termos de sua estrutura 

moral, mesmo que sem total compreensão do assunto
662

.  

De fato, a ideia de que a natureza humana é composta de um senso moral inato não é 

inverossímil.  

Muitos são os estudiosos que já realizaram estudos comprovando tal fato.  
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O antropologista Donald E. Brown elaborou uma lista de instintos morais universais, a 

incluir a distinção entre certo e errado, a admiração pela generosidade, a noção de direitos e 

obrigações, bem como a necessidade de sanções por ilícitos, inclusive contra a comunidade, a 

consubstanciar um verdadeiro ideal de justiça ou fairness
663

. 

Tal realidade serve para confirmar que a sociedade muda o Direito, mas o Direito não 

muda a sociedade, embora imponha a ela padrões de comportamento. O Direito deve ser 

expressão da vontade social , de modo que a legislação deve apenas assimilar os valores 

positivos que a sociedade estima e vive
664

. 

Convicções ideológicas, por sua vez, sejam elas da maioria ou de uma minoria, não 

podem ser impostas, quanto mais juridicamente. Este é um dos primados da vida em 

democracia.  

A propósito, Ronald Dworkin bem pontua que “apesar de acreditarmos frequentemente 

que alguém cometeu um erro ao avaliar quais são seus interesses, a experiência nos ensina que, 

na maioria dos casos, nós é que erramos ao pensar assim. A longo prazo, portanto, é melhor 

reconhecer o direito geral à autonomia e respeitá-lo sempre, em vez de nos reservarmos o direito 

de interferir na vida de outras pessoas sempre que acreditarmos que tenham cometido um 

erro”
665

. 

Traduzindo todo o exposto em termos jurídicos, pode-se afirmar que ainda não há 

maturidade social para consagração do direito à morte como um direito da personalidade. A 

sacralidade da vida, ou seja, o direito à vida enquanto direito fundamental e intangível é ainda 

valor que supera o valor da autonomia privada. Conclusão esta que se confirma pela falta de 

estrutura moral e ética para que se garanta maior liberdade em tal campo. 

Mas o Direito é ordenação que, dia a dia, se renova, justamente porque suas diferentes 

partes “não se situam uma ao lado da outra, como coisas acabadas e estáticas”
666

, mas se unem 

em esforço constante para que possam continuar fornecendo respostas adequadas às 

necessidades humanas.  

O Direito, como processo de adaptação social e como instrumento que possibilita a 
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convivência e o progresso social, corre para alcançar a sociedade e servir ao propósito para o 

qual foi criado, qual seja, atendê-la (Ubi societas ibi ius: onde está a sociedade, está o Direito). 

Não há como negar, ainda, que “o pensamento jurídico é um pensamento prático, seu 

objeto é a decisão concreta, cabendo à teoria do direito civil a tarefa, também prática, de propor 

diretivas ou modelos jurídicos que proporcionem e justifiquem a resolução correta de 

problemas”
667

, notadamente porque o mundo pós-moderno, nos dizeres de Antonio Junqueira 

de Azevedo, não mais tolera conteúdos vazios do ponto de vista axiológico e necessita de 

soluções expeditas para seus problemas. O paradigma do juiz, que teria substituído o paradigma 

da lei, fundando em conceitos jurídicos indeterminados e em cláusulas gerais, representados 

fundamentalmente pelo “bando dos quatro” (função social, boa-fé, ordem pública e interesse 

público), já não seria mais adequado. A consequência gravosa de sua inadequação estaria 

justamente na fuga do juiz: os conflitos são encaminhados a outras vias de resolução, como a 

arbitragem, a Comissão de Valores Imobiliários e os Conselhos de Medicina
668

. 

Sob a luz de tal alerta e, mais uma vez, considerando o atual estágio de 

desenvolvimento da raça humana, que fortaleceu de forma considerável a importância da pessoa 

como valor fundamental a ser respeitado em todos os campos de nossa existência, em 

reconhecimento da autonomia de vontade e da autonomia privada, ao mesmo tempo em que 

atingiu capacidade técnica e tecnológica diferenciada, com diversas implicações 

antropológicas, sociológicas, religiosas, jurídicas e morais, resta evidente que o reconhecimento 

do direito a uma morte digna como direito da personalidade já é possível, de modo que a 

regulamentação das diretivas antecipadas de vontade e da ortotanásia, por lei em sentido estrito, 

é medida premente. 

Esta conclusão se reforça pelo fato de o Direito Brasileiro não poder mais se manter 
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silente diante da iniciativa tomada pelo Conselho Federal de Medicina, o qual, atento à 

insegurança gerada pela omissão do sistema jurídico em vigor, que não trata de direitos 

fundamentais dos pacientes nem de sua relação com a classe médica de forma satisfatória, bem 

como à nova realidade social, marcada pela revolução tecnológica, regulou as diretivas de 

última vontade e a ortotanásia. 

Regulamentação esta que, como visto, já aparece consolidada também nos 

ordenamentos jurídicos de outros países que mantêm padrões relacionais e estrutura jurídica 

muito próximos dos nossos. 

Com a finalidade, portanto, de garantir segurança à pessoa, seja na qualidade de titular 

de direitos da personalidade, seja no exercício da profissão médica, notadamente diante dos 

novos contornos da relação médico-paciente, este trabalho apresentou oito modificações ao 

Código Civil em vigor, o qual, com elas e a nosso ver, reuniria tratamento sucinto e suficiente da 

matéria para o nosso tempo. 

A incorporação de tais regras também seria importante para fomentar reflexões mais 

concretas sobre o tema, possibilitando, quiçá, aprimoramento no futuro. 

A expansão da consciência humana caminha, ainda que a passos lentos, devendo o 

Direito, como já exposto, acompanhá-la, fornecendo o regramento necessário para a garantia de 

direitos e para o melhor desenvolvimento das relações sociais. 

Em um mundo cada vez mais evoluído tecnologicamente e interconectado, o tempo e 

sua passagem não são mais elementos tão facilmente percebidos
669

. 

A velocidade frenética dos fatos, a agitação do dia a dia, o considerável número de 

atividades e a grande gama de informações e descobertas disponíveis, porém, não nos tornam - 

ainda - imunes às doenças ou ao advento da morte. 

Reflexão sobre tais temas, portanto, é necessária, assim como coragem para 

regulamentação da matéria na medida do necessário, de forma que cada um de nós possa ter 

garantido o pleno desenvolvimento de nossa personalidade em todos os âmbitos de nossa 

existência. 
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