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Direito comparado: Países Baixos, França e Itália. – Conclusão. – 
Referências bibliográficas.  

 

Resumo: Este trabalho tem por escopo o estudo do direito à morte digna 
e à autodeterminação baseando-se na recente decisão do Tribunal 
Constitucional Alemão que declara o §217 do Código Penal Alemão  
incompatível com a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha 
e, portanto, nulo. Por meio de pesquisa de natureza qualitativa e 
levantamento bibliográfico e jurisprudencial, analisa-se a temática ante a 
jurisprudência e a doutrina germânicas que há muito defendem a 
legalização da eutanásia ativa e do suicídio assistido. Inicialmente, 
definem-se os conceitos de eutanásia e suicídio assistido e faz-se análise 
histórica do cenário tedesco acerca da autonomia de fim de vida. 
Doravante, estuda-se a decisão do Tribunal Constitucional Alemão de 
forma detalhada e, em seguida, o panorama doutrinário e jurisprudencial 
germânico. Por fim, sob a égide do direito comparado, investiga-se a 
escolha de fim de vida à luz dos ordenamentos jurídicos da Holanda, da 
França e da Itália. O trabalho objetiva enfatizar a repercussão da decisão 
que, de forma histórica, busca a garantia dos direitos previstos na Lei 
Fundamental no que tange à pacientes que almejam a terminalidade da 
vida de forma digna, seja com auxílio institucional ou de terceiros.  

 

Palavras-chave: eutanásia, suicídio assistido, Tribunal Constitucional 
Alemão, morte digna, autodeterminação.  

 

Abstract: The scope of this work is the study of the right to dignified death 
and self-determination based on the recent decision of the German 
Constitutional Court declaring §217 of the German Penal Code 
incompatible with the Basic Law of the Federal Republic of Germany and 
therefore null and void. By means of qualitative research and 
bibliographic and jurisprudential surveys, the topic is analyzed in the light 
of German jurisprudence and doctrine that has long advocated the 
legalization of active euthanasia and assisted suicide. Initially, the 
concepts of euthanasia and assisted suicide are defined and a historical 
analysis is made of the thirsty scenario regarding end-of-life autonomy. 
From now on, the decision of the German Constitutional Court is studied 
in detail, followed by the German doctrinal and jurisprudential panorama. 
Finally, under the aegis of comparative law, the choice of end of life is 
investigated in the light of the legal systems of the Netherlands, France 
and Italy. The work aims to emphasize the repercussion of the decision, 
which, historically, seeks to guarantee the rights provided for in the Basic 
Law with respect to patients who seek the end of life in a dignified manner, 
be it with institutional or third party aid.  

 

Keywords: euthanasia, assisted suicide, German Constitutional Court, 
worthy death, self-determination. 

 

Resumen: El alcance de este trabajo es el estudio del derecho a una 
muerte digna y a la autodeterminación basado en la reciente decisión del 
Tribunal Constitucional alemán que declara el §217 del Código Penal 
alemán incompatible con la Ley Fundamental de la República Federal de 
Alemania y, por lo tanto, nulo. Mediante investigaciones cualitativas y 
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estudios bibliográficos y jurisprudenciales, el tema se analiza a la luz de la 
jurisprudencia y la doctrina alemanas que desde hace mucho tiempo 
abogan por la legalización de la eutanasia activa y el suicidio asistido. 
Inicialmente se definen los conceptos de eutanasia y suicidio asistido y se 
hace un análisis histórico del escenario sediento en relación con la 
autonomía al final de la vida. A partir de ahora se estudia detalladamente 
la decisión del Tribunal Constitucional alemán y a continuación el 
panorama doctrinal y jurisprudencial alemán. Por último, bajo la égida del 
derecho comparado, la elección del final de la vida se investiga a la luz de 
los sistemas jurídicos de los Países Bajos, Francia e Italia. La obra tiene por 
objeto destacar la repercusión de la decisión, que, históricamente, trata de 
garantizar los derechos previstos en la Ley Fundamental con respecto a 
los pacientes que buscan el fin de la vida de manera digna, ya sea con 
ayuda institucional o de terceros. 

 

Palabras clave: eutanasia, suicidio asistido, Tribunal Constitucional 
Alemán, muerte decente, autodeterminación. 

 

 

 

 
Introdução 

A Grundgesetz, lei fundamental alemã, foi desenvolvida durante a Segunda 
Guerra Mundial, ou seja, no contexto de separação entre Alemanha Ocidental e 
Oriental. A comissão responsável por estabelecer os direitos civis e as bases 
jurídicas do Estado alemão optou por desenvolver normas de conceito aberto, de 
modo que facilitassem o posterior processo de unificação.  

Impera citar a relevância da Constituição de Weimar, anterior à atual, que 
inspirou os alemães ocidentais a primarem pela proteção aos fundamentos naturais 
da vida na nova constituição. Nesse diapasão, quando se analisa este diploma 
legislativo, percebe-se nos primeiros textos a tutela dos direitos da personalidade e 
da dignidade humana.  

Esses institutos, pilares do Estado Democrático de Direito, levam à discussão 
sobre a autodeterminação de escolher quando a vida não vale mais a pena ser vivida 
e o direito à morte digna. Intrinsecamente associados, analisa-se o papel da 
eutanásia ativa na garantia plena da “boa morte”.  

Em histórica decisão, o Tribunal Constitucional Alemão, em 26 de fevereiro de 
2020, decreta a incompatibilidade do §217 do Código Penal Alemão com a Lei 
Fundamental e justifica-se defendendo que o referido texto é uma violação indireta 
aos direitos da personalidade e liberdade de autodeterminar-se.  

Nesse cenário, após um embate acirrado entre vontade popular e 
representantes religiosos, os cidadãos alemães que optarem pela realização da 
eutanásia ativa, por meio de familiares ou de clínicas especializadas, não serão 
punidos.  

Este artigo investiga o direito à “boa morte” e à autodeterminação por meio de 
pesquisa bibliográfica nos campos jurisprudencial e doutrinário alemães através do 
estudo de natureza qualitativa. Preliminarmente neste trabalho, posterior à 
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definição dos conceitos, a historicidade demonstra a correlação de suicídio com a 
eutanásia e o suicídio assistido.  

Seguidamente, explora-se a decisão do Tribunal Constitucional Alemão que 
declara o §217 do Código Penal Alemão incompatível nulo. Cita-se, também, que há 
muito a doutrina clássica germânica (Jakobs, Roxin, Merkhel) defende a legalização 
com base, inclusive, na jurisprudência. Há inúmeras decisões dos tribunais nas quais 
o direito à dignidade se sobrepõe a diversos outros.  

Finalmente, analisa-se o suicídio assistido e a eutanásia no que tange aos 
ordenamentos europeus, mormente o holandês, o francês e o italiano. Não obstante, 
para a tutela integral, a mudança de paradigma é necessária com o fim de garantir a 
livre determinação de escolher quando morrer é mais digno que viver.  

 
1. A eutanásia e suas variantes  

À luz da classificação do jurista alemão Claus Roxin, a eutanásia distingue-se 
em seu sentido amplo e estrito. Lato sensu, a prática se ramifica em ativa e passiva. 
A eutanásia ativa se caracteriza por uma “ajuda que é prestada a uma pessoa 
gravemente doente, a seu pedido [...], no intuito de lhe possibilitar uma morte 
compatível com a sua concepção da dignidade humana3”.  

De outro giro, a eutanásia passiva caracteriza-se por médicos ou familiares 
interromperem a prolongação da vida por meio de cirurgias ou tratamentos4. É 
válido acrescentar que em muitos países europeus, como a França, ainda que a 
primeira vertente seja proibida, a eutanásia passiva é indiretamente não defesa e 
aplicada.  

O suicídio assistido, por outro lado, de acordo com a EPAC, é caracterizado pelo 
domínio conferido ao paciente do ato final5. A decisão do Tribunal Constitucional 
Alemão abrange tanto a eutanásia ativa quanto o suicídio assistido, ambos serão 
abordados neste trabalho.  

Claus Roxin elucida que  
 
a função [social] do Direito Penal consiste em garantir a seus cidadãos uma existência 
pacífica, livre e socialmente segura, sempre e quando estas metas não possam ser 
alcançadas com outras medidas político-sociais que afetem em menor medida a 
liberdade dos cidadãos.6 
 

À luz dessa constatação, também abordada por outros doutrinadores, roga-se 
como dever do Estado tutelar esses casos de modo a promover uma vida digna 
respeitando as escolhas individuais, tendo como estandarte a consideração das 
dores particulares, ainda que subjetivamente consideradas.  

 
 

                                                             

3 ROXIN, Claus. A apreciação jurídico-penal da eutanásia. Revista brasileira de Ciências Criminais, 
vol. 32, p. 9, out. 2002.  

4 idem. 

5 EPAC. Euthanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Ethics Task Force. 
Palliative medicine 2003; 17: 97-101.  

6 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito penal. 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2018. pp. 16-17.  
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2. Panorama histórico do suicídio, da eutanásia e do suicídio assistido na 

Alemanha 

Historicamente a prática da eutanásia ativa e o suicídio assistido são 
intimamente associados à proibição ou à não proibição do suicídio. No direito 
romano, o suicídio e a participação estavam submetidos às exceções de cada caso. 
Ou seja, se um soldado cometesse suicídio para não ir à guerra, era punido, por 
exemplo, sendo enterrado fora de solo sagrado.  

No que tange à idade média e início da idade moderna, época na qual o suicídio 
fora considerado crime até 17517, a participação do suicídio tornou-se punível 
independentemente do ato suicida em si8. O atual Código Penal Alemão 
(Strafgesetzbuch ou StGB) é resultado da reformulação do Código Penal do Reich, 
amplamente utilizado pelo nacional socialismo alemão.  

Concernente à este diploma normativo, a participação no suicídio era punível 
tendo em vista a impunidade do suicida9. Dessa perspectiva surge o atual Código 
Penal Alemão no qual em seu §216 pune o homicídio a pedido, que muitas vezes fora 
equiparado à eutanásia ativa. Isto posto, chega-se à decisão de 26 de fevereiro de 
2020.  

 
3. A decisão de 26 de fevereiro de 2020 que legaliza a eutanásia ativa e o 

suicídio assistido na Alemanha 

Com vistas a aprofundar o estudo deste veredito e seus reflexos, faz-se 
necessária uma análise pormenorizada. O §217 do StGB (Código Penal Alemão) 
deriva de motivação política com o objetivo de coibir o exercício econômico de 
clínicas especializadas em eutanásia.  

Entretanto, alinhando-se a diversos juristas alemães, como Claus Roxin, o 
Tribunal Constitucional Alemão defende que "die gegenwärtige Strafrechtsordnung 
stellt die Selbsttötung nicht unter Strafe. Deshalb ist auch die Suizidhilfe als nicht 
tatherrschaftliche Beteiligung an einer eigenverantwortlichen Selbsttötung 
grundsätzlich straffrei10”. 

Os queixosos que motivaram a decisão são pessoas gravemente doentes e que 
desejam pôr fim à vida com auxílio de clínicas especializadas, na Alemanha e na 
Suíça. Sobre isso dispunha o §217 do Código Penal:  

 
(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu 

geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und 
entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem 
nahesteht.  

 

                                                             

7 SCHÖNE-SEIFERT, Bettina. Moderne Medizinethik Problemfeld: Sterbehilfe. Preprints and Working 
Papers of the Centre for Advanced Study in Bioethics, 2015/ 73.  

8 ALEMANHA. Bundesverfassungsgericht. Decisão de 26 de fevereiro de 2020. 

9 idem. 

10 Tradução nossa: o atual ordenamento jurídico não pune o suicídio. Dessa forma, o auxílio ao 
suicídio [eutanásia ativa] é fundamentalmente livre de punição.  
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Isto é, qualquer pessoa que auxiliasse no suicídio de outra pessoa, a pedido, 
seria punida com pena privativa de liberdade de três anos ou multa. Restando 
ausente de punição apenas os participantes (familiares) que não obtivessem 
benefício econômico com o ato, como no caso de clínicas especializadas.  

Em seu veredito, Andreas Voßkuhle é incisivo em afirmar que o dispositivo 
legal acima referido é incompatível com a Grundgesetz (Lei Fundamental) e, 
portanto, nulo no que tange aos efeitos. Nesse ínterim, dentre os diversos motivos 
expostos na decisão, lê-se: 

 
1. a) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst 
als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. 
b) Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu 
nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem 
Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu 
setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und 
Gesellschaft zu respektieren. 
c) Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten 
Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.11 
 

Em bom português, o Tribunal Constitucional Alemão reconhece o direito à 
morte digna fundamentando-se nos direitos instituídos nos primeiros artigos da 
Grundgesetz: direito comum à personalidade, autonomia pessoal e 
autodeterminação da morte. O último, como uma de suas expressões, é a liberdade 
de cometer suicídio e deve ser respeitado como ato volitivo autônomo à vontade do 
Estado e da sociedade.  

Doravante, é explicitado que qualquer ato estatal que direta ou indiretamente 
limita o exercício pleno desses direitos é inconstitucional. Nesse sentido, pessoas 
gravemente doentes e que desejem procurar por ajuda de clínicas especializadas 
que ofereçam a morte digna são amparadas pelo ordenamento jurídico.  

Pacientes que desejem realizar a eutanásia ativa explicitada neste estudo 
também são amparados pela legislação alemã, pois “dieses Recht umfasse als 
Ausdruck autonomer Selbstbestimmung auch die Inanspruchnahme der 
Unterstützung durch Dritte bei der Selbsttötung und werde durch §217 StGB 
verletzt12”. De outra ótica, os médicos reclamantes dizem tratar a antiga proibição 
de uma violação de sua liberdade de consciência e liberdade de exercício de 
profissão13.  

Esta decisão instaura uma nova fase na longínqua discussão sobre o término 
da vida por meio da eutanásia e da assistência no suicídio. Não se fala em um ponto 
final, mas em um novo patamar de discussão. A igreja, principal opositora à decisão, 
afirma surgir incalculáveis efeitos de cunho negativo.  

 

                                                             

11 Tradução nossa: 1. a) o direito comum à personalidade abrange a expressão da autonomia pessoal 
e à autodeterminação da morte. b) o direito à morte autodeterminada estende-se à liberdade de 
cometer suicídio. A decisão do indivíduo de encerrar sua vida de acordo com sua própria 
compreensão do conceito de qualidade de vida e do significado de sua existência deve ser respeitado 
como um ato de vontade considerado autônomo em relação ao Estado e à sociedade. 

12 Tradução nossa: Esse direito abrange a expressão da autodeterminação em casos de auxílio de 
terceiro ao suicídio, que também resta violado pelo §217.  

13 ALEMANHA. Bundesverfassungsgericht. op. cit.  

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-666687.html
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4. A doutrina e a jurisprudência alemãs relativas à eutanásia e ao suicídio 
assistido  

No concernente à doutrina, anterior ao julgamento do Tribunal Constitucional 
Alemão, argumenta-se a partir de duas teses: o domínio do agente sobre o 
medicamento ou substância e a consciência sobre seus efeitos [suicídio assistido], e 
o fato de que o suicídio não é passível de criminalização por tratar-se de bem jurídico 
próprio e não de terceiro.  

A primeira tese é determinante para a culpabilização do auxiliador uma vez 
que este apenas fornece o produto, sendo o ato de consumi-lo unicamente 
controlado pelo agente em potencial. A este é dado o condão de autodeterminar-se, 
de escolher se é preferível viver sem dignidade à morrer com ela.  

Herzberg e Merkel14 estendem essa perspectiva sob a tese de que, nesses 
casos, o estado de necessidade como excludente de ilicitude justifica a ação 
principalmente em casos onde medicamentos paliativos não são geridos a fim de 
que a doença não regresse e acabe por dar cabo ao sofrimento provocado pelas 
dores.  

Jakobs leciona que o §21615 deve ser interpretado restritivamente, isto é, 
sendo aplicado apenas em casos de ações irracionais16. Entende, portanto, que “se o 
desejo de morrer do interessado for, porém, racional, neste caso seu direito à 
autodeterminação deve ser respeitado exatamente como na eutanásia indireta ou 
passiva”17.  

A métrica da segunda tese é quase irrefutável se consideradas as variantes da 
problemática em discussão - vale dizer, a abreviação da vida em determinadas 
situações -. Nesse arcabouço, sendo o suicídio ato não punível, entende-se não ser 
punível o auxílio considerado apenas como fornecimento de substância.  

Reitera-se que o domínio da ação de fazer uso da substância é exclusivamente 
da vítima. Conclui Roxin: “a participação no suicídio não deve ser punível [...] quando 
aquele que consentiu com a morte tomou sua decisão em um estado de total 
responsabilidade18”. 

Roxin explica haver uma linha tênue entre auxílio ao suicídio e homicídio a 
pedido da vítima. O autor afirma que o ato guiador da diferenciação é o domínio 
sobre o último e irrevogável ato que leve à morte19. Nessa seara, se o suicida possuir 
o domínio da substância, ainda que esta tenha sido fornecida por médicos, ele 
decidirá autonomamente o destino ao qual estará submetido. Roxin leciona: 

 
A justificação material deste critério assenta sobre a consideração de que, aos olhos do 
legislador, a autonomia do ato suicida contra possíveis influências externas só estará 

                                                             

14 ROXIN, op. cit. A apreciação jurídico-penal da eutanásia. p. 12.  

15 O §216 discorre sobre homicídio a pedido mas, anterior à anulação do §217, abrangia casos de 
eutanásia ativa ou direta. 

16 idem 

17 idem 

18 ROXIN, op. cit. A proteção de bens jurídicos como função do Direito penal. pp. 23.  

19 ibidem. p. 10. 
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assegurada se o desejoso de morrer cometer o suicídio de modo personalíssimo, isto é, 
mantendo o "domínio sobre o momento provocador da morte" em suas mãos20. 
 

Nesse viés, a jurisprudência alemã é alinhada à concepção de Roxin. Em 
decisão21 do Tribunal Federal de Justiça em matéria penal (Bundesgerichtshofes in 
Strafsachen) sobre eutanásia ativa, o BGHSt contraria decisão do tribunal distrital 
de Hamburgo de novembro de 2017 e decide não se tratar de homicídio negligente, 
expondo razões.  

A razão número 17 dispõe que “se [...] a pessoa que está morrendo toma a ação 
fatal e mantém a livre decisão sobre seu destino, ela se mata, embora com a ajuda de 
outras pessoas”. A decisão expõe, ainda, na razão número 4122, número 3, que:  

 
As outras contribuições ativas do réu, conforme determinado pelo tribunal distrital, 
como, em particular, a atividade de aconselhamento no dia da morte, bem como a ajuda 
para esmagar e dissolver os comprimidos, não preenchem as condições de conduta 
imprópria de acordo com o acima exposto. Como, de acordo com as conclusões do 
tribunal distrital, as mulheres já estavam determinadas a cometer suicídio tomando os 
comprimidos, existem dúvidas sobre se essa conduta por parte do réu realmente criou 
ou aumentou o risco de ocorrência do crime23. 
 

Em acórdão24 de março de 2017, o Tribunal Administrativo Federal da 
Alemanha (Bundesverwaltungsgericht) decidiu favoravelmente sobre a compra de 
uma dose letal de pentobarbital de sódio, para fins de suicídio, sob a justificativa de 
que os direitos da personalidade também incluem o direito do portador de doença 
grave e incurável de decidir como e a que horas sua vida deve terminar, desde que 
sua vontade seja livre.  

Nesse mesmo acórdão, o BVerwG reitera ser uma situação emergencial, 
sobretudo, se o adoecimento grave e incurável estiver associado a sofrimento físico 
insuportável e dor intensa, que não poderiam de outra forma ser diminuídos. 
Ratifica que o livre desenvolvimento e o respeito e proteção à dignidade humana 
garantem a cada indivíduo uma autonomia privada na qual ele desenvolve sua 
individualidade.  

Isso implica que o homem pode se dispor e moldar seu próprio destino. A esse 
respeito, Jakobs afirma que as situações em questão devem ser projetadas de modo 
que o paciente decida de maneira totalmente responsável25.  

Em suma, destaca-se a importância prática do veredito do 
Bundesverfassungsgericht no quesito aferir segurança jurídica às decisões, 
uniformizar doutrina, jurisprudência e ordenamento e, principalmente, permitir o 
pleno exercício dos direitos previstos na Lei Fundamental (Grundgesetz) na garantia 

                                                             

20 ibidem. p. 11. 

21 ALEMANHA. BGH 5º Strafsenat, decisão de 03 de julho de 2019.  

22 idem 

23 Tradução nossa. Ver BGH Acórdãos de 6 de julho de 1990 - 2 StR 549/89, BGHSt 37, 106 e 23 de 
setembro de 1997 - 1 StR 430/97, NStZ 1998, 83, 84). 

24 ALEMANHA. Bundesverwaltungsgericht. Acórdão de 02 de março de 2017.  

25 Jakobs G. (1991) Behandlungsabbruch auf Verlangen und §216 StGB (Tötung auf Verlangen). In: 
Schütz H., Kaatsch HJ., Thomsen H. (eds) Medizinrecht — Psychopathologie — Rechtsmedizin. Springer, 
Berlin, Heidelberg. 
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do livre desenvolvimento da personalidade e da autonomia de decisão no quesito 
morte digna.  

 
5.  A eutanásia e o suicídio assistido no direito comparado: Países Baixos, 

França e Itália 

A Holanda é um país densamente povoado, possui um dos maiores índices de 
desenvolvimento humano da Europa e do Mundo e possui uma economia 
consolidada. Esses fatores, conjuntamente, corroboram para que o país seja 
referência em qualidade de vida, sobretudo no tangente aos direitos à assistência 
social e garantia das liberdades.  

Nesse diapasão a Lei sobre cessação da vida à pedido e suicídio assistido, de 
12 de abril de 2001, é referência mundial no que tange à eutanásia e ao suicídio 
assistido. Na referida lei, consta que a eutanásia ativa imotivada é punível pelo 
Código Penal mas prevê a exclusão de ilicitude nos casos em que um médico presta 
auxílio na realização da escolha do doente.  

São estabelecidos cinco balizas à aplicação da lei, estipuladas pela 
jurisprudência holandesa. Dentre esses, um é preponderante. A decisão NJ 1985, 
106 alinha-se à concepção dos juristas alemães Merkel e Herzberg, na qual a 
excludente de ilicitude é dada pelo estado de necessidade. Nesse âmbito, devem ser 
observados: 

 
Primeiro, o paciente deveria sofrer de dores insuportáveis. Segundo, o paciente não 
deveria ter condições de falecer com dignidade. Se houvesse outras possibilidades para 
aliviar as dores sofridas pelo paciente, o médico não poderia beneficiar-se da exclusão 
de ilicitude26.  
 

Outros requisitos são demarcados no art. 2º do capítulo II da mesma lei, mas 
direcionados ao médico: a) estar convencido de que a vontade do paciente é 
voluntária e bem considerada; b) haver sofrimento insuportável e impossível; c) o 
paciente deve estar informado sobre os riscos e consequências; d) não haver outra 
alternativa razoável; e) consultar pelo menos um outro médico independente que 
atendeu o paciente e deu um parecer por escrito; e f) realizar o procedimento de 
eutanásia com cuidado27.  

De acordo com a lei, menores de 18 anos também podem ser beneficiados. Isto 
é, adolescentes entre 12 e 16 anos podem arguir a eutanásia, mas desde que 
autorizados pelos pais28, além de enquadrados nas diretivas acima citadas. Vale 
dizer que para menores de 12 anos a prática é vedada em quaisquer hipóteses.  

Na França, com a atual decisão alemã acima abordada, o legislador francófono 
encontra-se cercado de países onde a eutanásia ativa é um direito comum. Além da 
Alemanha, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo já oferecem o direito à morte digna. 
A eutanásia passiva é amplamente praticada em solo francês, não sendo atribuída 
nenhuma punição aos realizadores.  

                                                             

26 CHACON DE ALBUQUERQUE, Roberto. A lei relativa ao término da vida sob solicitação e suicídio 
assistido e a constituição holandesa. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
v. 103.  

27 HOLANDA. Lei sobre cessação da vida à pedido e suicídio assistido, de 12 de abril de 2001.  

28 GOLDIM, J. R. Eutanásia - Holanda.  



Anna Karoliny Alexandre Fonseca  
Margareth Vetis Zaganelli 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  10 

N.º 61, JUL-SET 2020 

Contudo, em fevereiro de 2018 mais de um quarto (aproximadamente 156) 
dos deputados franceses pediram a abertura da discussão acerca da eutanásia. De 
acordo com o veículo noticiário RFI, os deputados alegam que:  

 
“a escolha das pessoas deve poder ser respeitada”. Segundo eles, a possibilidade de 
colocar fim em seus dias deveria ser autorizada principalmente quando a decisão é 
tomada por um paciente consciente, que não apresenta um quadro de depressão, e 
“quando os médicos confirmaram que há um impasse terapêutico” impossibilitando 
uma cura ou tratamento.29 
 

Os resultados de pesquisa30 feita pelo instituto BVA em 2014, na França, 
apontam que 89% dos franceses são favoráveis à legalização da eutanásia ativa. De 
acordo com o jornal Sciences et avenir, o instituto garante que desde 1987 
aproximadamente 85% da população francesa já era favorável.  

No entanto, duas leis ganham destaque no assunto: “Loi n° 2002-303 du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé” e a “Loi n° 
2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie”. Comumente referidas como Lei de Kouchner (garante o 
direito do paciente de ser informado sobre seu estado de saúde) e Lei Leonetti 
(garante o direito à morte digna), respectivamente.  

Impera o estudo do art. L1110-5 do Code de la santé publique (Código de Saúde 
Pública), que dispõe: “Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et 
accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels 
de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit 
respecté31”. 

Resta visível a alusão ao princípio da dignidade humana e o direito à morte 
digna. Sobre o assunto, a Lei Leonetti, de 2016, alude o direito ao fim de vida digno. 
Esta permite em determinados casos a aplicação de sedativos profundos, à pedido 
do paciente, que causam a deterioração da consciência, estando limitada a:  

 
patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à 
court terme présentant une souffrance réfractaire aux traitements, si l’arrêt d’un 
traitement est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable32. 
 

Na Itália, tal como na França, a eutanásia passiva é admitida apesar de não 
haver regulamento específico sobre o tema. A referência legislativa italiana é 
baseada em tratados internacionais, normas constitucionais, penais, cíveis e no 
Código de Ética Médica33.  
                                                             

29 FRANÇA. RFI. Deputados pedem a legalização da eutanásia na França. 01 de março de 2018.  

30 FRANÇA. Sciences et avenir. FRANCE. Euthanasie : neuf Français sur dix favorables, et vous?. 26 de 
junho de 2014.  

31 Tradução nossa: todos têm o direito de ter um fim de vida digno e acompanhado pelo melhor alívio 
possível do sofrimento. Os profissionais de saúde deverão usar de todos os meios disponíveis para 
garantir que esse direito seja respeitado.  

32 Tradução nossa: pacientes que sofram de doença grave e incurável cujo prognóstico de vida é 
comprometido a curto prazo, que sofram de dores insuportáveis com o tratamento ou que seja 
provado que a interrupção do tratamento causa dores insuportáveis.  

33 ITÁLIA. APREA, Gaia. Diritto.it. L’eutanasia e il suicidio assistito: esiste un diritto alla “morte 
dignitosa”?. 14 de novembro de 2019.  
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Percebe-se uma semelhança do cenário atual italiano com o alemão anterior à 
decisão de fevereiro de 2020. O auxílio de terceiro, a pedido, no suicídio é 
considerado homicídio a pedido e lhe é atribuída pena (ainda que atenuada).  

No entanto, Giulia Testa afirma categoricamente que:  
 
L’articolo 32 della Costituzione consacra espressamente il diritto fondamentale alla 
salute, qualificandolo non soltanto come diritto individuale, ma anche come interesse 
della collettività. Statuendo che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana», laddove dietro l’espressione “persona umana” c’è la 
dignità, esso impone un recupero del governo sul corpo, confacente al significato 
assunto attualmente dal termine salute, intesa non come mera assenza di malattia, 
bensì come benessere fisico e psichico implicante il libero governo da parte 
dell’individuo della propria esistenza in ogni momento.34 
 

Isto é, positivado o direito fundamental à saúde e garantido não só como 
individual mas também de interesse coletivo, ao afirmar “a lei não pode de forma 
alguma violar os limites impostos pelo respeito à pessoa humana” o princípio da 
dignidade humana impera sobre interesses diversos. Hodiernamente, saúde não é 
só a ausência de enfermidades, mas o bem-estar físico e mental. Ambos prezados 
pela liberdade de autodeterminação.  

Em síntese qualitativa, nota-se um avanço alemão em relação aos países 
fronteiriços aqui estudados. Na França, na Itália, na Holanda e na Alemanha a 
eutanásia passiva - por mais que não deliberadamente - é prática não defesa, 
sobretudo em pacientes terminais e idosos.  

No que tange à eutanásia ativa, é permitida apenas na Alemanha e na Holanda 
desde que consideradas as devidas ressalvas. Não é praticada deliberadamente. E, 
por fim, no que tange ao suicídio assistido, na Holanda é excluída a ilicitude se o 
paciente é enquadrado nas balizas acima definidas. O mesmo panorama é observado 
com a nova decisão do Tribunal Constitucional Alemão.  

 
Conclusão 

Desta feita, conclui-se que o direito à autodeterminação da morte e ao livre 
desenvolvimento da personalidade, primados em diversos ordenamentos jurídicos 
no mundo, só serão faticamente protegidos e garantidos em sua totalidade se não 
violados por interesses estatais ou sociais, tais como o econômico.  

A presente decisão explicita que esses direitos e, sobretudo, o direito à 
dignidade humana se sobrepõe à restrição imposta anteriormente de benefício 
econômico proveniente do auxílio (por médicos, psicólogos e advogados) ao 
término vital digno. Isto é, considerado nulo o §217 do Código Penal Alemão, 
pacientes dotados de doenças graves, sem cura e com tratamentos dolorosos e 
invasivos podem optar por pagar por uma clínica especializada para aplicar-lhes os 
medicamentos (eutanásia ativa) ou terceiros lhe oferecerem auxílio no suicídio 
(suicídio assistido).  

Com esse panorama, percebe-se uma tendência a rediscussão do tema em 
países europeus e que, paulatinamente, tribunais decidem em favor da 
autodeterminação e da concepção da “boa morte”. Assim como Quasímodo optou 

                                                             

34 ITÁLIA. TESTA, Giulia. Questione giustizia. L’eutanasia e il suicidio assistito: esiste un diritto alla 
“morte dignitosa”?. 21 de junho de 2013.  
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por, na Paris medieval, morrer junto de sua amada Esmeralda, pois a vida sem ela 
não valia a pena ser vivida, aos indivíduos aqui abordados deve ser oferecido o 
direito de escolha e autodeterminação.  
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