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RESUMO: 

O presente trabalho de conclusão de curso visa a abordagem de assuntos que são considerados 

como tabus perante a sociedade brasileira: prostituição, eutanásia e o suicídio assistido. 

Levando isto em consideração, buscamos através do contexto histórico entender por quais 

motivos se tornaram tabus na atualidade, além de desmembrar cada tópico de modo a facilitar 

a compreensão e entendimento do assunto, a fim de expor a argumentação da viabilidade de 

poder legalizá-los/ regulamentá-los no Brasil. 

 

Palavras-chaves: Prostituição, eutanásia, suicídio-assistido, dignidade humana, direitos 

humanos 

 

ABSTRACT: 

The present undergraduate thesis aims to address issues that are considered taboos towards the 

brazilian society: prostitution, euthanasia and assisted suicide. Considering that, we seek 

through historic context, understand for which motives they became taboos nowadays, beyond 

dismember each topics, in a way to make easier the comprehension and understanding, and at 

last expose the debate of viability of legalization and regulamentation in Brazil. 

 

Keywords: Prostitution, euthanasia, assisted suicide, human dignity, human rights. 
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Introdução 

 
O presente trabalho de conclusão de curso visa à abordagem de assuntos tabus, sendo 

eles a prostituição, eutanásia e suicídio-assistido. Sendo sua principal finalidade desmembrar 

cada uma destas referidas condutas, começando pelo seu surgimento, desenvolvimento na 

história e até a tipificação no Código Penal Brasileiro, de modo facilitar a compreensão destes 

assuntos de difícil abordagem e necessitam que sejam pensados com cautela, pois não são 

nenhum “bicho-de-sete-cabeças.” 

 

A monografia está dividida em quatro capítulos, sendo o terceiro o mais extenso com 

seus subitens, de modo a explicar o funcionamento de cada tabu, e as questões que estão ligadas 

à eles. 

 

No primeiro capítulo e seu subitem, conceituamos a palavra tabu, de modo a explicar 

suas origens, e a sua relação com o direito penal. 

 

O segundo capítulo é demonstrado à relação entre a liberdade de escolha e o direito, 

bem como a volatilidade da moral e dos costumes podem alterar as leis, de modo alterar o senso 

de justo e injusto. 

 

O primeiro subitem do segundo capítulo, em que aborda o princípio da dignidade 

humana na Constituição de 1988 e a importância das normas jurídicas, discorremos sobre o 

significado e a importância de um princípio, e qual seria a diferença entre este a uma norma 

jurídica, tudo isto com foco na dignidade humana. 

 

O segundo subitem do segundo capítulo, é demonstrado a limitação dos direitos 

fundamentais, haja vista que eles não são absolutos, e sobre a teoria interna dos limites dos 

limites. 

 

Já no terceiro subitem voltamos um pouco no tempo, para observarmos o 

desenvolvimento dos direitos fundamentais nas Constituições brasileiras, e como ele está 

inserido na Constituição de 1988. 

 



10 
 

 

A partir do capítulo três e seus subitens é que discorremos sobre a criminalização do 

que consideramos imoral, começando pelo “item 3.1” em que expõe sobre a prostituição e todo 

o seu contexto histórico, a ponderação acerca da legalização ou não, como seria enquadrada no 

sistema jurídico, e por fim, os Projetos de Leis que foram feitos aqui no Brasil. 

 

No “item 3.2”, foi dado foco à diferenciação entre a eutanásia e o suicídio assistido, o 

que também justifica a divisão do referido item, para melhor compreensão do conceito de cada 

um, e de questões inerentes à eles. 

 

Acerca da eutanásia, primeiro buscamos diferenciar da eugenia e do homicídio 

piedoso. Em segundo, uma vez que é proibida aqui no Brasil, qual foi a solução dada para que 

ao menos, o paciente pudesse ter alguma autonomia sobre suas decisões. 

 

Partimos então para o suicídio assistido, em que discorremos sobre suas modalidades, 

e também sobre o turismo suicida, que vem sendo cada vez mais frequente. 

 

No penúltimo subitem do capítulo três, tratamos das diretivas antecipadas de vontade, 

sendo elas o testamento vital e a procuração para cuidados de saúde, assuntos que estão em alta, 

haja em vista o recente Projeto de Lei de 149/2018, de autoria do Senador Lasier Martins e o 

Projeto de Lei 267/2018 de autoria do Senador Paulo Rocha. 

 

Por fim, no último capítulo discorremos sobre as conclusões extraídas pela pesquisa 

que foi feita para esta monografia. 
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1. O tabu segundo Freud 

 
Inicialmente, cabe aqui abordar o significado da palavra tabu, e o que se entende por 

tabu. À primeira vista, a ideia geral criada por nós é que se trata de uma conduta considerada 

como imoral, imprópria e que a pessoa que o viola está passível a sanções. 

 

 Buscando o significado, o Dicionário Técnico de Psicologia, de Cabral e Nick, define 

a palavra tabu, como: 

 
“TABU - Solene interdição social do cometimento de certos atos ou do uso de certas 
palavras. Originalmente, havia sanções rituais e religiosas para a violação. Hoje, o 
termo é geralmente usado no sentido de qualquer proibição social com fundamentos 
irracionais e penalidades drásticas.” (CABRAL & NICK, 1998, p. 305) 

 

Não tão diferentemente do que é definido pelo dicionário, Freud em seus estudos 

antropológicos a respeito das origens do Totemismo e Tabus, escreveu a obra Totem e Tabu, 

na qual define que há uma ambiguidade no significado da palavra tabu, pois ao mesmo tempo 

em que pode significar como “sagrado”, “consagrado”, também pode ser definido como 

“misterioso”, “perigoso” e até “proibido”.  

 

Mas de onde veio o tabu, em que consiste e para que serve? O tabu é o código de 

condutas não escrito mais antigo criado pelo próprio homem (e imposto por uma autoridade), 

instituído pela sociedade, que se desenvolveu a partir dos costumes e da tradição dela própria. 

Assim como afirma Wundt, suas origens vêm a partir dos instintos do homem e no temor dos 

poderes “demoníacos” (FREUD, 1913-1914, p. 42).   

 

Freud define o tabu como algo inabordável, consistente em proibições e restrições, 

sendo que essas proibições possuem o objetivo de “(a) proteção de pessoas importantes, (b) 

para a defesa dos mais fracos (mulheres, crianças e pessoas comuns) de influência mágica de 

chefes e sacerdotes (c) precaução contra os perigos decorrentes do manuseio ou entrada em 

contato com cadáveres, ingestão de certos alimentos, (d) guarda dos principais atos da vida, 

dentre outras coisas”, (FREUD, 1913-1914,p. 38) ou seja, todas essas proibições e restrições 

que fazem parte do tabu, visam, no geral, à proteção de alguém ou algo. 

 

Nesse sentido, o psicanalista faz distinção das restrições do tabu e das proibições 

religiosas ou morais: 
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“Não se baseia em nenhuma ordem divina, mas pode-se dizer que se impõem por 
conta própria. Diferem das proibições morais por não se enquadrarem em nenhum 
sistema que declare de maneira bem geral que certas abstinências devem ser 
observadas e apresente motivos para essa necessidade.” (FREUD, 1913-1914, p.37) 

 
Para Freud as proibições existem pelo medo do contato, um medo irresistível, como 

ele afirma, e que não possui qualquer explicação lógica sobre sua origem ou seus motivos.  

“[...] é que essas proibições são igualmente destituídas de motivo, sendo do mesmo 
modo misteriosas em suas origens. Tendo surgido em certo momento não 
especificado, são forçosamente mantidos por um medo irresistível. Não se faz 
necessária nenhuma ameaça externa de punição, pois há uma certeza interna, uma 
convicção moral, de que qualquer violação conduzirá à desgraça insuportável.” 
(FREUD, 1913-1914 p. 44) 

 

Logo, para cada violação das proibições e restrições haverá sanções para os 

transgressores dos tabus, de modo a garantir a proteção da sociedade daquilo que consideramos 

um objeto ou uma conduta estranha à ela.  

 

De início, conforme o próprio Freud explica, se numa primeira fase os tabus quando 

violados, se vingavam por si próprios, na fase posterior quem ficava responsável pelas sanções 

eram os deuses e espíritos a que eram associados (FREUD,1913-1914, p. 38). Com o tempo, a 

própria sociedade é quem se encarregava por aplicar as sanções, através das leis, ou seja, ao 

final de tudo é o próprio homem que acaba por definir o que é o tabu e qual seria a sanção aos 

transgressores.  

 

A explicação de Freud para definir as fontes do tabu é relevante, pois transforma o 

indivíduo que violou o tabu como um tabu. Além disto, é colocado que a sua fonte seria como 

uma energia que vai passando de indivíduo para indivíduo, como se fosse uma infecção que vai 

passando de pessoa para pessoa até contaminar a todos.  

 

Assim como uma doença que vai se espalhando, é necessária uma “cura” para que 

contenha a disseminação do tabu na sociedade, de modo que a aplicação de uma sanção se faz 

necessária, pois, do contrário, outras pessoas (consideradas como mais fracas) seriam 

influenciadas pelo transgressor a praticarem a mesma conduta. Assim, nasce o medo das 

consequências que, são geradas pela violação do tabu, tanto na sociedade que Freud coloca 

como neurótica (seus pacientes), quanto na sociedade que é colocada como selvagem/primitiva.  
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Há uma diferença no medo da violação do tabu entre as sociedades: enquanto a 

neurótica tem um motivo descrito como altruísta, que os impedem de violar, pois há o receio 

de que o castigo incida sobre um terceiro, a sociedade primitiva possui um motivo mais 

egoístico para que não violar os tabus, em razão do receio que o castigo possa incidir sobre si 

mesmos (FREUD 1913-1914, p. 83).  

 

Nesta toada, levando em consideração que a sociedade primitiva tinha seus motivos 

mais egoísticos para que os tabus não fossem violados, caso um indivíduo transgredisse, e não 

fosse castigado de imediato, haveria um sentimento coletivo de que todos estavam ameaçados 

pelo ultraje, e, posteriormente, a própria sociedade impunha o castigo (FREUD, 1913-1914, p. 

83). 

“É igualmente claro porque é que a violação de certas proibições tabus constitui um 
perigo social que deve ser punido ou expiado por todos os membros da comunidade 
se é que não desejam sofrer danos [...]. Reside no risco da imitação, que rapidamente 
levaria à dissolução da comunidade. Se a violação não fosse vingada pelos outros 
membros, eles se dariam conta de desejar agir da mesma maneira que o transgressor.” 
(FREUD, 1913-1914,p. 50) 

 

 A partir disto, com base no que diz Freud, esse sentimento de punir aquele que 

violasse um tabu corresponde a um desejo inconsciente de imitar a conduta transgressora que é 

reprimida, e em razão disto a punição se faz necessária para conter a disseminação do tabu, e 

assim impedindo tentação dos demais, de modo a evitar a dissolução da sociedade. 

 

Deste modo, assim como afirma Freud: 

 
“o tabu vai-se transformando numa força com base própria, independente de crença 
em demônios. Desenvolve-se nas normas do costume e da tradição e finalmente da 
lei.” (FREUD, 1913-1914, p. 42) 

 
Nessa esteira, e de acordo com a teoria de Freud, o tabu, desenvolvido nas normas do 

costume e da tradição, são condutas que possuem sua fonte em nossos instintos primitivos, pois 

precisaria de uma atitude instintiva para criar o costume, e consequentemente, se a tal atitude 

fugisse do padrão da sociedade, então seria considerada tabu. 

 

O próprio Freud foi um dos psicanalistas pioneiros, ao abordar o assunto instinto 

primitivo do homem, ao que desenvolveu uma teoria a qual coloca os instintos do homem como 

necessidades primárias, ou seja, temos necessidade básicas como comer, dormir, reproduzir, 

etc. São, praticamente, as mesmas necessidades que os outros animais possuem, com a 
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diferença de que seguimos regras impostas pela sociedade para que possamos satisfazer as 

necessidades. 

 

Fromm, um psicanalista alemão e crítico da teoria instintivista1 desenvolvida por 

Freud, afirma que ela seria uma justificativa de que a “natureza” nos teria forçado a ter 

determinada conduta (FROMM, 1975, p. 23), o que nos livraria de uma “culpa”, visto que não 

teríamos controle sobre as nossas condutas. 

 

Fromm a princípio não nega a teoria instintivista, mas sim explica o quão simplista ela 

é, dando-lhe maior profundidade, ao acrescentar dois grupos que corresponderiam às 

necessidades fisiológicas e às existenciais.  

 
[...]”Tentarei mostrar que o caráter é a “segunda natureza” do homem, o substitutivo 
dos seus instintos mediocremente desenvolvidos: além disso, que as paixões humanas 
(como a paixão pelo amor, pela ternura, pela liberdade, assim como a volúpia da 
destruição, do sadismo, do masoquismo, do poder e da propriedade) são respostas às 
‘necessidades existenciais’ que, à sua vez, acham-se arraigadas nas próprias condições 
da existência humana. Em outras palavras, resumidamente, os instintos são respostas 
às necessidades fisiológicas do homem, as paixões que se acham enraizadas no caráter 
e que o condicionam são respostas às suas necessidades existenciais, e são 
especificamente humanas”. (FROMM, 1975, p. 26) 

 
Em seu livro, “Anatomia da destrutividade humana”, Fromm faz uma diferenciação 

das diferentes linhas de pensamentos da psicologia que explicam como surge, por exemplo a 

conduta da agressão, nos humanos, e como isso reflete na sociedade 

 

Começando com os instintivistas e ambientalistas, Fromm explica que a principal 

diferença entre os dois grupos, é que enquanto os primeiros (linha de pensamento de Freud) 

acreditam que os instintos é algo que vem intrínseco a nós, como se fosse algo programado em 

nossa natureza, os segundos acreditam que a conduta do homem é influenciada por fatores 

externos, ou seja, pelas mudanças sociais e políticas, que influem em seus pensamentos, 

condutas e morais. Consequentemente é por meio do ambiente que será definido o que é uma 

conduta tabu ou não.  

 

 
1Teoria desenvolvida por Freud em que, inicialmente, afirmava que há duas espécies de instintos que dominam a 
vida humana, sendo eles o instinto de autoconservação e o sexual. Em um segundo momento, Freud apresentou 
uma nova teoria em que reconhece que a vida não é dirigida por dois impulsos, mas sim por duas paixões - amor 
e destruição - que não estão a serviço da sobrevivência fisiológica no mesmo sentido em que estão a fome e a 
sexualidade. [...] contudo, chamou-as “ instinto de vida” e “instinto de morte”, mas com isso deu à destrutividade 
humana a sua importância como uma das duas paixões fundamentais do homem. (FROMM, 1975, p. 29) 
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“O homem era considerado como tendo nascido “bom” e racional, mas devido às más 
instituições, à má educação, ao mau exemplo é que ele adquiria maus impulsos” 
(FROMM, 1975, p. 63). 

 
Em outra corrente analisada por Fromm, a do behaviorismo, que se trata de uma antiga 

técnica utilizada em ratos de laboratório, que os condicionava à submissão às vontades dos 

pesquisadores, de modo a moldar o seu comportamento. Assim como coloca Fromm, a teoria 

behaviorista, ao contrário do que diz da instintivista, não se interessa pelas forças subjetivas 

que impulsionam o homem a comportar-se de certa forma, mas sim com o modo por que ele se 

comporta, e com o condicionamento social que molda seu comportamento (FROMM, 1975, p. 

23) 

 

Ou seja, nossas condutas foram definidas do jeito que são, conforme o 

condicionamento imposto pela sociedade sobre nós. Um exemplo a fim de explicar melhor a 

hipótese, é quando éramos bebê, praticamente animaizinhos sem raciocínio lógico, pois 

agíamos de acordo com nossas necessidades básicas. Se um bebê precisa comer, ele irá chorar 

até conseguir a comida, se ele precisar fazer suas necessidades, ele as fará nas fraldas. Porém, 

conforme fomos crescendo, nossos pais nos ensinaram as regras sociais de comportamento, de 

modo a nos moldar conforme os seus costumes. 

 

Como podemos observar, há uma manipulação de comportamento. Desse modo, 

apesar de termos os nossos instintos primários, eles são refreados pelo condicionamento 

imposto pela sociedade e demais influências externas. 

 

Relacionando com o tema do tabu, podemos considerar que para cada conduta tabu 

que cometemos, há algo ou alguém que nos desincentiva a cometê-la novamente 

(behaviorismo), e que consequentemente influencia aqueles que estão em nossa volta a também 

não a reproduzirem, pois em contrapartida o indivíduo será repreendido. Como Fromm cita 

Frederic Skinner: “todos os homens controlam e todos os homens são controlados” 

(FREDERIC SKINNER apud FROMM, 1975, p. 70). 

 
“Seja o homem produto do condicionamento ou produto da evolução animal, ele é 
exclusivamente determinado pelas condições que estão fora dele: não tomamos 
nenhuma parte em sua vida, nenhuma responsabilidade, e nem mesmo um traço sequer 
de liberdade. O homem é um fantoche, controlado por cordões - o instinto ou o 
condicionamento.” (FROMM, 1975, p.111) 
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Outro ponto relevante para a discussão do tema que Fromm coloca em seu livro, ao 

tratar da abordagem psicanalítica, é que os tabus são classificados como tal, não por conta da 

conduta em si, mas sim em razão do caráter do próprio ser humano e do medo dele em descobrir 

em si mesmo, traços indesejados que são reprimidos pelo seu inconsciente, de modo que faz o 

indivíduo ter consciência de que é uma pessoa narcisista, ou então sádica, masoquista etc., o 

que externa para conduta tabu, ou seja, uma conduta repreensível. 

 
“A sociedade de consumo desfez-se de muitos tabus vitorianos (não por causa da 
influência da Psicanálise, mas por certo número de razões inerentes à sua estrutura). 
Descobrir a existência de desejos incestuosos de cada um, o “medo à castração”, “a 
inveja do pênis” não eram mais coisas assustadoras. Mas descobrir traços reprimidos 
de caráter, como o narcisismo, o sadismo, a onipotência, a submissão, a alienação, a 
indiferença, a traição inconsciente à própria integridade, a natureza ilusória do 
conceito que se tem da realidade, descobrir tudo isso numa pessoa, na estrutura social, 
nos líderes a quem se segue - é, na verdade, “dinamite social” (FROMM, 1975, p. 
127). 

 
1.1. Relação entre o tabu e o Direito 
 

Com base em tudo que foi exposto, sem sombra de dúvidas podemos afirmar que o 

homem, é um dos animais mais perversos que existem. Somos totalmente diferentes das outras 

espécies, por que somos a única espécie que chega a torturar e matar seus semelhantes sem 

precisar de qualquer motivo aparente: 

 
“Contudo, o homem difere do animal porque é um ser que mata; é o único primata 
que elimina e tortura os membros de sua própria espécie sem qualquer motivo, tanto 
biológico quanto econômico, e que sente prazer em proceder dessa forma.” (FROMM, 
1975, p. 25) 

 
Assim, para que haja uma contenção do indivíduo, que cometa qualquer atitude 

considerada lesiva à sociedade, é necessário que seja aplicada uma punição, que será imposta 

pela própria sociedade, a fim de desestimular e repreender o indivíduo, e para impedir que 

outros reproduzam tal conduta. 

 

Trazendo o presente assunto para o Direito, e voltando à respeito da punição, que é 

imposta pela sociedade ao transgressor, em nosso próprio sistema penal temos exemplos 

perfeitos a respeito de sanções aplicadas a condutas que foram criminalizadas por serem 

consideradas tabus, pois seriam “estranhas” ao que consideramos como morais. 
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Ou seja, junto das condutas como matar, agredir, violentar e/ou roubar, colocamos no 

mesmo grupo, condutas que são consideradas como tabus, apenas pelo motivo de serem algo 

estranho à sociedade brasileira. 

 

Tanto a eutanásia, suicídio assistido, quanto a prostituição, são condutas consideradas 

tabus, em nossa sociedade, e em razão de ser algo considerado estranho à moralidade e os bons 

costumes, e também por não ser amplamente debatido, nós as tipificamos como crimes perante 

o nosso Código Penal, dentre outras condutas: 

 
“Na verdade, este é um dos fundamentos do sistema penal humano e baseia-se, sem 
dúvida corretamente, na pressuposição de que os impulsos proibidos encontram-se 
presentes tanto no criminoso como na comunidade que se vinga. Nisto, a psicanálise 
apenas confirma o costumeiro pronunciamento dos piedosos: todos nós não passamos 
de miseráveis pecadores.” ( FREUD, 1913-1914, p. 84) 

 
A partir desta conclusão de Freud, que diz a respeito da violação e punição, podemos 

afirmar com toda certeza, de que o Direito Penal sempre esteve presente. Ainda que não 

houvesse um código, propriamente dito, havia os costumes, e deles decorria o que era aceito e 

o que era estranho àquela sociedade. 

 

Desde os primórdios, nas sociedades primitivas, o que existia era um Direito Penal 

baseado na religião, pois todos os fatos que ocorriam eram associados a uma divindade, que era 

representada por um totem. Assim, os indivíduos deviam aos seus totens respeito e obrigações, 

caso contrário, seriam castigados. Do mesmo modo eram castigados aqueles que praticassem 

uma conduta que a sociedade considerava como errada. 

 
Assim, quando um dos integrantes do grupo social praticava alguma conduta proibida 
– “os tabus” – que acreditava ser capaz de ofender os “totens”, o próprio grupo, com 
medo da retaliação divina, punia o infrator, pensando que desse modo purificava 
aquele que havia “pecado” e agradava a divindade, amenizando sua ira e evitando seus 
efeitos. (FABRETTI, SMANIO, 2019, p. 1) 

 
Nos tempos atuais temos ainda muitas semelhanças com os primórdios, mas ao 

contrário deles temos um código de condutas, positivado, de modo a tentar tornar a vida em 

sociedade “pacífica”, criminalizando assim várias condutas que são consideradas como imorais, 

e, portanto, tratando-se de tabus. 
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O referido código de condutas serve como uma trava para nos disciplinar e impedir 

que façamos aquilo que a nossa vontade deseja. Assim como coloca Freud, nós, humanos, 

apesar de sermos animais “racionais”, ainda somos animais, com necessidades primárias. 

 

A partir deste ponto, o que se pretende com o presente trabalho de conclusão é abordar 

a questão da criminalização de certos tabus, que dizem a respeito da própria liberdade da pessoa 

contra a conduta do Estado de colocar o que deve ser moralmente aceito pela sociedade. 

 
2. A relação entre a liberdade de escolha e o Direito. 

 

A moral e o costume sempre andam juntos, pois é a partir deles que serão definidas 

condutas que consideramos aceitáveis em nossa sociedade. Sem ambos, não teríamos o que 

chamamos dos princípios, que, de acordo com Dworkin, poderiam ser definidos como uma 

exigência da justiça, da equidade, ou de alguma outra dimensão da moralidade (DWORKIN, 

1977, p. 22), pois que os princípios serviriam para nortear a aplicação das leis. 

 

É em razão dos princípios que há o impedimento de analisarmos as leis positivadas de 

modo frio, sem levar em consideração as particularidades de cada casos a ser julgado pelo 

Judiciário, e consequentemente a partir desta visão formal e fria, geraria mais injustiças do que 

traria a justiça àqueles que precisam. 

 
“Diz-se, assim, que o direito deve ser justo ou não tem sentido a obrigação de respeitá-
lo. Ou seja, a perda ou a ausência do sentido de justiça é, por assim dizer, o máximo 
denominador comum de todas as formas de perturbação existencial, pois o homem ou 
a sociedade, cujo senso de justiça foi destruído, não resiste mais às circunstâncias e 
perde, de resto, o sentido do dever-ser do comportamento. Um exemplo disso está na 
atitude daqueles prisioneiros condenados pelos nazistas por crimes políticos de 
diverso grau jurídico de gravidade. Aqueles que sentiam que suas ações tinham 
servido como contribuição para derrotar o regime eram capazes de enfrentar a morte 
com serenidade. Por outro lado, o protesto dramático e desesperado diante da morte 
provinha daqueles que tinham sido sentenciados por motivos banais, insignificantes 
em face da ordem estabelecida juridicamente, como ter emitido um mero comentário 
irreverente sobre o Fuhrer. A morte deles, apesar do juízo que se tivesse sobre o direito 
nazista, violava um princípio de justiça: o de que a própria morte deve ser significativa 
e não mesquinha (cf. Watzlawick & Beavin & Jackson, 1973)”.(FERRAZ, 2019 p. 
320) 

 

Nosso ordenamento jurídico é pautado a partir de princípios, que foram concebidos a 

partir de pontos que elegemos como morais e pertencentes ao nosso costume. Tanto é que, para 

cada artigo de nossa Constituição, há um princípio intrínseco à ele 
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Contudo, assim como todas as transformações do mundo, a moral e o costume estão 

constantemente se alterando na sociedade, e o que é uma conduta padrão hoje, pode vir a se 

tornar uma conduta tabu amanhã, e no mundo do Direito não é diferente, pois o que é legal hoje, 

pode vir a se tornar ilegal amanhã, uma vez que conforme o tempo vai passando, a sociedade, 

como um todo, vai se transformando, e vão se criando novas perspectivas sobre determinado 

assunto. 

 

É em razão destas alterações que há a tipificação das condutas, conforme explicado 

nos tópicos anteriores. Nós, enquanto pertencentes a uma sociedade, tendemos a criminalizar 

determinadas condutas que consideramos estranhas à nós, e para cada conduta haverá uma lei 

para sanciona-lá e desencorajar a quem tente transgredi-la. 

 

Um exemplo que pode ser dado para demonstrar essa mudança, como por exemplo: as 

Ordenações Filipinas, que serviam como um código geral de leis, e que estavam em vigor até 

1830, ano em que foi promulgado o primeiro Código Penal do Brasil. Até então, as Ordenações 

Filipinas previam castigos cruéis que eram impostos aos escravos, em caso de descumprimento 

da lei.  

“TÍTULO XLI 
Do scravo, ou filho, que arrancar arma contra seu senhor, ou pai. 
O scravo, ora seja Christão, ora o não seja,que matar seu senhor, pu filho de seu 
senhor, seja atenazado, e lhe sejão decepadas as mãos, e morra morte natural na forca 
para sempre; e se ferir seu senhor sem o matar, morra morte natural. E se arrancar 
alguma arma contra seu senhor, posto que o não fira, seja açoulado publicamente com 
baraço e pregão pela Villa, e seja-lhe decepada huma mão”(ORDENAÇÕES 
FILIPINAS,  LIVRO V) 

 
O trecho acima transcrito beira ao absurdo, ao pensar que penas deste tipo eram 

aplicadas à seres humanos. 

 

Após 1830, com a promulgação do primeiro Código Penal, os castigos corporais foram 

extintos para os homens considerados livres, de modo a continuar para os escravos. Apenas em 

1886, com a Lei 3.310 é que a pena dos açoites foi revogada e deixou de ser aplicada aos 

escravos. 

“Art. 1º São revogados o art. 60 do Codigo Criminal e a Lei n. 4 de 10 de Junho de 
1835, na parte em que impoem a pena de açoutes. 
Ao réo escravo serão impostas as mesmas penas decretadas pelo Codigo Criminal e 
mais legislação em vigor para outros quaesquer delinquentes, segundo a especie dos 
delictos commettidos, menos quando forem essas penas de degredo, de desterro ou de 
multa, as quaes serão substituidas pela de prisão; sendo nos casos das duas primeiras 
por prisão simples pelo mesmo tempo para ellas fixado, e no de multa, si não fôr ella 
satisfeita pelos respectivos senhores, por prisão simples ou com trabalho, conforme se 
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acha estabelecido nos arts. 431, 432, 433 e 434 do Regulamento n. 120 de 31 de 
Janeiro de 1842. 
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrario.” 

 

Observa-se que da vigência das Ordenações Filipinas até o primeiro Código Penal 

houveram mudanças acerca dos castigos, e de 1830 até 1886 houve a revogação de castigos 

corporais, até que em 1888, por meio da Lei Imperial nº 3.353, conhecida também como Lei 

Áurea, houve a extinção da escravidão. 

 

Assim como coloca Terra, em Kant e o Direito: 

 
“Uma lei pode ter sua legalidade, ou seja, ser proveniente de um parlamento eleito e, 
ao mesmo tempo, ser ilegítima, se, por exemplo, for uma lei que estabeleça a 
segregação racial. Daí a importância de pensar a legitimidade do direito positivo, do 
direito existente efetivamente em um determinado país. A equação entre direitos 
humanos e soberania popular é uma das mais difíceis de articular. “(TERRA, 2004, 
P. 07) 

 
Nessa toada, conforme já dito, o que uma lei considera ser legal agora, em outro 

momento ela pode tratar o mesmo objeto, como algo ilegal. O que significa que ao falarmos 

sobre liberdade é algo muito subjetivo, pois a liberdade para uns, pode ser significar uma 

conduta tabu para outros, o que consequentemente “desrespeitaria” deste último liberdade. 

 

Levando em consideração o exemplo dado sobre a escravidão, para demonstrar as 

alterações do conceito de tabu, podemos afirmar, conforme os livros de história, que na época 

do Império, a ideia de que houvesse a abolição era algo inconcebível à época. Entretanto, ainda 

assim, havia grupos que compunham os movimentos abolicionistas, e do outro lado, havia os 

movimentos escravocratas, que eram compostos em sua maioria por grandes latifundiários 

senhores de escravos. 

 

Por fim, o movimento abolicionista, junto da pressão internacional para abolir a 

escravidão, conseguiram que o Império cedesse e aderisse à Lei Áurea, de modo a extinguir 

legalmente a escravidão. O ponto é que para tudo, sempre haverá um movimento oposto, de 

modo que significa a liberdade para uns, é algo completamente inconcebível para outros. 

 

Com efeito, buscamos através do pensamento de Kant, filósofo alemão, entender 

melhor sobre a dicotomia que há entre a liberdade de escolha do indivíduo e o Direito 

positivado. 
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Segundo o pensamento de Kant, em relação ao conceito do direito: “O direito é a 

limitação da liberdade de cada um como condição de seu acordo com a liberdade de todos, 

enquanto esta é possível segundo uma lei universal”. 

 

A primeira ideia que temos a respeito do que é a liberdade, diríamos que é o direito 

individual de poder exercer toda e qualquer conduta sem obstáculos. Entretanto, se pudéssemos 

exercer toda nossa liberdade estaríamos invadindo o direito à liberdade do outro, e 

consequentemente, a vida em sociedade seria inconcebível. 

 

A partir disso, Kant elabora uma máxima a respeito do exercício da liberdade: “Atue 

externamente de maneira que o uso livre do teu arbítrio possa estar de acordo com a liberdade 

de qualquer outro segundo uma lei universal”. (PEREIRA, 2018, p. 172). 

 

Exposto isto, surge a problemática, em que consiste na conciliação da coerção, exigida 

pela lei, com o direito de liberdade do indivíduo, e ainda como poder se valer desta liberdade 

sem ultrapassar a do outro? 

 

De acordo com Kant, enquanto as leis positivadas se referem à condutas externas, as 

questões éticas se refeririam tanto à parte interna quanto externa. Ou seja, as leis, que são 

indiretamente éticas, apenas iriam positivar uma obrigação do modo de agir, o que a ética não 

o faz. 

 
“Falando da liberdade, Kant assinala que as leis jurídicas dizem respeito a ela em seu 
uso externo, e a ética tanto ao uso externo como interno. Há deveres que são 
diretamente éticos, mas os jurídicos, na medida em que são deveres e dizem respeito 
também à legislação interior, são indiretamente éticos. Por exemplo, cumprir um 
contrato é um dever jurídico, tanto assim que alguém pode ser obrigado por uma 
coerção externa a efetivá-lo; mas, se o móbil externo não pode, eventualmente, ser 
exercitado, mesmo assim, no plano ético, continua a ser um dever o cumprimento do 
contrato, com a diferença de que, nesse caso, a ação seria virtuosa, e não apenas 
conforme ao direito. Apesar de poder ter deveres comuns com o direito, a ética não 
possui, diferentemente dele, um modo de obrigação exterior.”(TERRA, 2004, p. 15) 

 
Neste caso, de acordo com Kant, as leis se incumbiriam de garantir um limite para que 

o outro indivíduo não ultrapasse, enquanto no plano ético o que seria garantido seria uma 

espécie de “bom-senso”, que deveria existir no indivíduo, e que este a colocasse em prática, 

sem a obrigação das leis. Ao final, a liberdade acabaria sendo restringida. 
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Nesse sentido, pelo pensamento Kantiano, a liberdade, serve tanto como uma 

justificativa para o indivíduo ter o seu direito de fazer o que bem quiseres, mas também seria 

uma barreira para não ultrapassar a liberdade do outro. A lei positivada apenas iria garantir essa 

limitação, além de servir como coação para que o próprio indivíduo possa reivindicar o seu 

direito à liberdade, quando esta se vê restringida, para que ao final todos possam coexistir em 

seu espaço. 

 

Raciocinando pelo outro lado, há de considerarmos que, muitas vezes, as leis criadas 

pelo Estado acabam suprimindo o direito à liberdade, de modo que há uma problemática 

envolvendo a coerção das leis com a liberdade individual. 

 

Kant ao buscar a solução desta problemática afirma que: 

 
“Tudo o que é injusto é um obstáculo à liberdade segundo leis universais, mas a 
coerção é um obstáculo ou resistência que acontece à liberdade. Por conseguinte: se 
um certo uso da liberdade mesma é um obstáculo à liberdade segundo leis universais 
(ou seja, é injusto), então a coerção que lhe é oposta como impedimento ao obstáculo 
da liberdade, está de acordo com a liberdade segundo leis universais, ou seja, é justa.” 
(TERRA, 2004, p. 18) 

 
Ou seja, haja em vista que a lei universal poderia causar injustiça ao direito de 

liberdade do outro, o oferecimento de resistência seria algo considerado justo, e portanto estaria 

mais do que justificado, até mesmo porque a resistência seria uma liberdade do indivíduo de se 

opor a algo que lhe é injusto. 

 

Além disto, Kant tentou ampliar o pensamento de Rousseau, em que afirmava: “a 

obediência à lei, que o próprio homem prescreveu a si mesmo é liberdade”, de modo a tentar 

colocar a liberdade coexistindo junto ao direito, e não em oposição. 

 

Certamente que este tipo de pensamento é algo utópico. Na concepção de Rousseau, a 

sociedade estaria envolvida na produção das leis, uma vez que elas iriam reproduzir a vontade 

geral, o que nos tempos atuais, é sabido, que as leis são concebidas por interesses, e não por 

questões meramente humanitárias. 

 

Nesse sentido como brilhantemente coloca o Professor Vianna: 

 
“Uma sociedade não pode ser considerada livre se seus membros não tiverem direito 
de dispor de seus próprios corpos. O núcleo do direito à liberdade é a autonomia sobre 
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o próprio corpo e justamente por isso o Direito, a moral e a religião se ocuparam 
durante tanto tempo em impor regras para regular a livre disposição dos corpos. (...) 
Estado democrático de direito - é sempre bom frisar - não se confunde com a ditadura 
da maioria. As liberdades individuais só podem ser limitadas se - e somente se - o 
exercício de uma determinada autonomia provocar dano a outrem. Assim, pessoas, 
maiores e capazes deveriam ser livres para dispor sobre seus próprios corpos desde 
que com suas ações não prejudicassem a ninguém. Na prática, porém, o Direito está 
repleto de normas que limitam ações completamente neutras a terceiros.” (VIANNA, 
2014, p.2) 

 
Querendo ou não, estamos submissos à vontade de nosso legislador, ou em outras 

palavras, acabamos nos tornando reféns de uma maioria atuante no legislativo, que muitas vezes 

não reflete os interesses de seu eleitorado, ou então, que esta maioria simplesmente não se 

importa com os interesses da minoria, que é marginalizada. 

 
2.1. O princípio da dignidade humana na Constituição de 1988 e a importância das 
normas jurídicas. 

 

Um dos pilares básicos que serviram para estruturação da “Constituição cidadã” é o 

princípio da dignidade humana, que até então estava praticamente extinto durante toda a 

vigência da Constituição de 1967 e conjuntamente de seus Atos Institucionais. 

 

O princípio da dignidade humana, está intimamente vinculado ao direito fundamental. 

Como bem coloca o Professor Sarlet, a respeito da importância deste princípio ora tratado: 

“Aliás, apenas quando (e se) o ser humano viesse ou pudesse renunciar à sua condição 
é que se poderia cogitar da absoluta desnecessidade de qualquer preocupação com a 
temática ora versada. Todavia, justamente pelo fato de que a dignidade vem sendo 
considerada (pelo menos para muitos e mesmo que não exclusivamente) qualidade 
intrínseca e indissociável de todo e qualquer ser humano e certos de que a destruição 
de um implicaria a destruição do outro, é que o respeito e a proteção da dignidade da 
pessoa (de cada uma e de todas as pessoas) constituem-se (ou, ao menos, assim o 
deveriam) em meta permanente da humanidade, do Estado e do Direito.” (SARLET, 
2012, p. 25-26) 

 

Conforme leciona Bruno Torquato e Maria de Fátima Freire, o princípio da dignidade 

humana, expresso no artigo 1º, III, da Constituição Federal trata-se de um princípio que 

resguarda todo “arcabouço de manifestações do ser humano, em sua vertente física, psíquica e 

espiritual. Todavia, essa proteção só é possível se tal garantia puder estender-se a outros, 

garantindo uma sociedade plural.” (FREIRE & TORQUATO, 2015, p. 43) 

 

A palavra “dignidade humana”, assim como define Weyne, remete à palavra 

respeitabilidade ou superioridade - de acordo com a definição grega - humana, de modo que a 

junção das palavras significariam uma atribuição de respeitabilidade e distinção ao humano.  
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Somando à definição de Sarlet, podemos afirmar também que seria um princípio que 

remete um valor próprio ao ser humano, de modo que não poderia - e nem deveria - ser tratado 

como um objeto ou instrumento. Seria “o próprio limite do exercício do direito de autonomia, 

ao passo que este não pode ser exercido sem o mínimo de competência ética. (SARLET, 2012, 

p. 34) 

 

Pelo pensamento Kantiano, a dignidade humana se trata de algo que possui um fim a 

si mesmo, e que não se poderia determinar um valor, pois seria insubstituível, como por 

exemplo a moralidade e a humanidade, que são insubstituíveis e é os que faz de nós, seres 

humanos, seres racionais: 

 
“Aquilo que tem um preço admite que se ponha qualquer outra coisa em seu 
lugar como equivalente; é algo substituível e comparável com algo que lhe 
equivalha, podendo ser negociado e servir de meio. (grifo nosso) O preço pode ser 
um preço venal ou mercantil, quando essa coisa relaciona-se com as inclinações e 
necessidades gerais do ser humano, ou um preço de afeição ou de sentimento, quando 
essa coisa, “mesmo sem pressupor uma necessidade, é conforme a um certo gosto, 
isto é, a uma satisfação no jogo livre e sem finalidade das nossas faculdades anímicas”. 
Dessa maneira, o objeto que tem um preço possui somente um valor rela- tivo ou 
condicional. 
 
Pelo contrário, aquilo que possui uma dignidade eleva-se acima de todo o preço 
e, portanto, não permite equivalente; é insubstituível e incomparável com 
qualquer outro objeto, inclusive com outros objetos que igualmente possuam 
uma dignidade.”(grifo nosso) (WEYNE, 2013, p. 310-311). 

 
Ao contrário das outras coisas a que se poderia colocar um valor, elas simplesmente 

serviriam de mero instrumento para que se possa atingir o fim, dado que se há um valor, então 

ele poderia ser negociado e substituível. No caso, Kant dá como exemplo a animalidade do 

homem, que o faz ser como qualquer outro animal não racional. 

 

É por meio da dignidade humana, que o homem têm a possibilidade de participar da 

tomada de decisões acerca de condutas que seriam melhores para o coletivo, tudo isto por meio 

da razão. 

 

A respeito de sua utilidade, podemos afirmar que é em razão da dignidade humana que 

conseguimos conviver em sociedade, com obrigações de prestação de respeito uns para com os 

outros, e assim a respeitar a existência, a individualidade, o desenvolvimento de cada ser 

humano. 
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Ademais, o referido princípio torna o Estado como um instrumento de meio para 

viabilizar que princípios básicos, e os direitos fundamentais do indivíduo e da sociedade em 

geral, sejam efetivamente garantidos. 

 

Levando em consideração o exposto acima, com a inserção dos princípios 

fundamentais, logo no título I da Constituição de 1988, foi possível ressaltar a importância de 

princípios sociais que regem a Constituição em seu todo, bem como a necessidade de 

respeitados, do contrário ainda estaríamos sofrendo abusos estatais. 

 

Importante ressaltar aqui que o princípio em si, como leciona Bandeira de Mello, é 

todo um sistema de comando, e que a transgressão à ele, seria muito mais grave do que a 

transgressão a norma jurídica positivada. 

 
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 
ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 
insurgências contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, 
contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra” 
(BANDEIRA DE MELLO, 2010, p.53) 

 

Entretanto, ainda que o princípio reja todo um sistema de comandos, ele por si só não 

possui força de coerção, o que neste caso, se faz necessário a positivação de uma norma, que 

tenha como base o princípio para que forçe seus subordinados a cumprirem. 

 

De acordo com Barcellos, em seu artigo “Normatividade dos princípios e o princípio 

da dignidade da pessoa humana na constituição de 1988”, informa que o princípio da dignidade 

por si só não iria garantir aos brasileiros a fruição de uma vida digna, e em razão disto, se faz 

necessária outras normas que, conjuntamente com o princípio da dignidade humana, 

forneceriam o mínimo para àqueles que nada possuem. 

 
“(...) a norma jurídica tem como elemento essencial a imperatividade, isto é: a 
capacidade de impor coativamente, se necessário, a realização dos efeitos por ela 
propostos.Tomando-se uma norma, é preciso identificar, portanto: (i) qual o efeito que 
ela pretende produzir e (ii) que consequência jurídica (ou modalidades de eficácia) o 
ordenamento associa a tal norma para produzir efeito inicialmente previsto. Vale 
lembrar que a espécie mais frequente de consequência jurídica criada pelo 
ordenamento é a perfeitamente simétrica, pela qual a se assegura àquele que seria 
beneficiado com a produção espontânea do efeito normativo, o direito de exigir diante 
do Poder Judiciário esse mesmo benefício. Além desses dois elementos é preciso 
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também que exista um meio de tutela jurisdicional hábil para implementar a 
consequência jurídica e realizar o efeito da norma”(BARCELLOS, 2000, p.187) 

 

Enfim, em outras palavras, para simplificar a explicação acerca deste tópico, o que se 

precisa ter em mente é que os princípios dispostos na Constituição servem como uma bússola 

para nortear a direção que as normas devem seguir, e a partir disto, as normas, com seu poder 

coercitivo, irão viabilizar que as pessoas tenham acesso ao mínimo daquilo que se faz necessário 

para ter uma vida digna. 

 
2.2.  A limitação dos direitos fundamentais da Constituição de 1988 e a teoria interna dos 
limites dos direitos fundamentais  
 

Ainda que tenha a previsão de garantias e direitos fundamentais na Constituição de 

1988, sabe-se que os direitos não são em si absolutos, haja em vista que há uma restrição básica 

da autonomia da vontade individual. 

 
“Com efeito, para além dos preceitos permissivos, o sistema jurídico é composto, 
fundamentalmente, de uma série de normas que de vários modos circunscrevem a 
liberdade das pessoas. Assim, como assevera Sanchís, “talvez pela força expansiva e 
pelo prestígio jurídico dos direitos fundamentais, existe uma certa tendência a 
considerar tais comandos e proibições como um caso de limitação dos direitos, 
sugerindo com isto que toda imposição normativa de uma conduta restringe a 
liberdade individual, que precisamente encontra sua cristalização jurídica nos direitos 
fundamentais” (PEREIRA, 2018, p. 177) 

 
Há três tipos de restrição dos direitos fundamentais, sendo elas (i) a liberdade de 

conformação do legislador; (ii) quando ocorre a colisão de direitos fundamentais e dos 

princípios, e (iii) quando se esvazia totalmente um princípio a ponto de revogá-lo (limites dos 

limites). 

 

A liberdade de conformação do legislador nada mais é do que a delimitação e 

definição, feita pelo próprio legislador, dos direitos fundamentais. Este tipo de restrição, 

normalmente, ocorre em normas de eficácia contida, que são normas constitucionais que geram 

efeitos imediatamente, mas estão sujeitas a regulamentação infraconstitucional, ou seja, a lei 

pode restringir, impor condições ou até mesmo exceções. (MARMELSTEIN, 2018, p. 310). 

Nesse sentido, vê-se que há uma margem de escolha do próprio legislador (ou poder 

de discricionariedade) em alterar a lei de eficácia contida. 
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Em relação a colisão de direitos fundamentais, ocorre quando uma norma vai 

diretamente de confronto com outra, pois estabelecem diretrizes opostas. Por este motivo, é que 

será necessário ponderar a respeito do direito fundamental a ser aplicado ao caso concreto. 

Podemos citar como um exemplo aqui casos que envolveriam a eutanásia/ suicídio 

assistido em que implica em uma colisão do direito da dignidade humana versus o direito à 

vida,ou a questão envolvendo regulamentação da prostituição, que pela lei traria dignidade para 

quem fosse trabalhar nesta área. 

 

Ainda, há o outro modo de restrição, envolvendo a teoria alemã dos “limites dos 

limites”. Esta teoria versa, basicamente, a respeito dos limites do limite de restringir um direito 

fundamental, haja em vista que não se pode limitar ilimitadamente, pois além de esvaziar o 

direito a ponto de perder sua própria essência, estaria revogando-o. (TRINDADE, 2017) 

 

Nesse sentido, há julgado do Superior Tribunal Federal que trata-se de uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, que aborda 

especificamente acerca dos limites dos limites dos direitos fundamentais, in verbis: 

 
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: seu cabimento - sedimentado na 
jurisprudência do Tribunal - para questionar a compatibilidade de emenda 
constitucional com os limites formais ou materiais impostos pela Constituição ao 
poder constituinte derivado: precedentes. II. Previdência social (CF, art. 40, § 13, cf. 
EC 20/98): submissão dos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, assim 
como os de outro cargo temporário ou de emprego público ao regime geral da 
previdência social: argüição de inconstitucionalidade do preceito por tendente a abolir 
a "forma federativa do Estado" (CF, art. 60, § 4º, I): improcedência. 1. A "forma 
federativa de Estado" - elevado a princípio intangível por todas as Constituições 
da República - não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e 
apriorístico de Federação, mas, sim, daquele que o constituinte originário 
concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em limite material imposto às 
futuras emendas à Constituição; de resto as limitações materiais ao poder 
constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não 
significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição 
originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos 
cuja preservação nelas se protege. 2. À vista do modelo ainda acentuadamente 
centralizado do federalismo adotado pela versão originária da Constituição de 1988, 
o preceito questionado da EC 20/98 nem tende a aboli-lo, nem sequer a afetá-lo. 3. Já 
assentou o Tribunal (MS 23047-MC, Pertence), que no novo art. 40 e seus parágrafos 
da Constituição (cf. EC 20/98), nela, pouco inovou "sob a perspectiva da Federação, 
a explicitação de que aos servidores efetivos dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, "é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial", assim como as normas 
relativas às respectivas aposentadorias e pensões, objeto dos seus numerosos 
parágrafos: afinal, toda a disciplina constitucional originária do regime dos servidores 
públicos - inclusive a do seu regime previdenciário - já abrangia os três níveis da 
organização federativa, impondo-se à observância de todas as unidades federadas, 
ainda quando - com base no art. 149, parág. único - que a proposta não altera - 
organizem sistema previdenciário próprio para os seus servidores": análise da 
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evolução do tema, do texto constitucional de 1988, passando pela EC 3/93, até a 
recente reforma previdenciária. 4. A matéria da disposição discutida é previdenciária 
e, por sua natureza, comporta norma geral de âmbito nacional de validade, que à União 
se facultava editar, sem prejuízo da legislação estadual suplementar ou plena, na falta 
de lei federal (CF 88, arts. 24, XII, e 40, § 2º): se já o podia ter feito a lei federal, com 
base nos preceitos recordados do texto constitucional originário, obviamente não afeta 
ou, menos ainda, tende a abolir a autonomia dos Estados-membros que assim agora 
tenha prescrito diretamente a norma constitucional sobrevinda. 5. É da jurisprudência 
do Supremo Tribunal que o princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, 
VI, a) - ainda que se discuta a sua aplicabilidade a outros tributos, que não os impostos 
- não pode ser invocado na hipótese de contribuições previdenciárias. 6. A auto-
aplicabilidade do novo art. 40, § 13 é questão estranha à constitucionalidade do 
preceito e, portanto, ao âmbito próprio da ação direta. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. ADI 2024, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, 
julgado em 03/05/2007, DJe-042 DIVULG 21-06-2007 PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-
06-2007 PP-00016 EMENT VOL-02281-01 PP-00128 RDDT n. 143, 2007, p. 230-
231) 

 
Deste modo, podemos observar o quão difícil é tratar o direitos fundamentais, 

principalmente quando o foco é sobre eutanásia, suicídio assistido, e prostituição, haja em vista 

que para que esses tipos de casos fossem julgados, haveria sempre uma colisão de princípio 

entre si, em razão de que não possuímos, pelo menos não ainda, uma legislação que trate 

especificamente destes temas. 

 
2.3. Contexto histórico sobre a inserção dos direitos fundamentais à Constituição de 1988 
 

A fim de contextualizar o nascimento da Constituição de 1988 para elucidar melhor a 

respeito dos direitos fundamentais, iremos abordar mais um pouco a respeito da história do 

Brasil. Até mesmo porque foi em razão de uma sucessão de fatos históricos que desencadearam 

a criação de um título próprio na Constituição Federal, para determinar os direitos 

fundamentais. 

 

Tivemos ao todo oito2 constituições: (i) a Constituição de 1824; (ii) Constituição de 

1891; (iii) Constituição de 1934; (iv) Constituição de 1937; (v) Constituição de 1946; (vi) 

Constituição de 1967; (vii) Constituição de 1969; (viii) Constituição de 1988. 

  

A primeira Constituinte de 1824 teve forte influência de ideais liberais, mas havia 

fortes contradições no que diz a respeito dos direitos fundamentais. Ainda que apresentasse em 

seu art. 179 a inviolabilidade dos Direitos Civis - clara influência da carta dos Direito Humanos 

do Homem e dos Cidadãos (1789), a sociedade que se mantinha à época era escravocrata. 

 

 
2 Há controvérsias, pois a Constituição de 1969 surgiu em razão da Emenda Constitucional nº 1/69. 
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Nesse sentido, conforme narra Curioni, Alvarenga e Rossini, em sua análise “A 

Constituição Imperial de 1824: Uma breve análise dos aspectos sociais, políticos, econômicos 

jurídicos”: 

 
Ao art. 179, seguem-se trinta e cinco incisos nos quais se verifica a garantia de direitos 
individuais, tais como o princípio da legalidade, da liberdade de pensamento, devido 
processo legal, irretroatividade da lei, etc. No caso do inciso XIII, por exemplo, há o 
postulado da isonomia formal sem qualquer ressalva com a seguinte redação: “XIII. 
A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, o recompensará em proporção 
dos merecimentos de cada um”. Ainda, no inciso XIX, foram proibidas a prática da 
tortura, os açoites, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis. Contudo, 
apesar da dita previsão o Estado mantinha uma sociedade escravocrata sendo os 
negros tomados pela elite branca o status de direito de propriedade. Esta discrepância 
entre o  texto constitucional e a realidade fática paulatinamente foi se abrandando, 
iniciando-se com a Lei do Ventre Livre de 28 de setembro de 1871, findando com a 
Lei Áurea de 13 de maio de 1888.”(MERGULHÃO, COUTINHO JUNIOR, 
MACHADO, 2011) 

 
 A segunda Constituinte de 1891, após a proclamação da República, diferentemente da 

primeira, tinha influência do constitucionalismo norte-americano, em que consagrou, uma 

separação de poderes rígida e com sistema de presidencialismo (BARCELLOS, 2018, p. 82), e 

pela primeira vez houve a separação do Estado da Igreja. 

 

A Constituição de 1891 previa em seu art. 72, direitos e garantias individuais, sendo 

que foram acrescentados a extensão de direitos à estrangeiros, o desconhecimento de privilégios 

de nascimento e desconhecimento de foros de nobreza, livre culto, inviolabilidade da 

propriedade, ampla defesa, dentre outras coisa. Vale ressaltar, ainda que foi na Carta de 1891 

que houve pela primeira vez a previsão de Habeas Corpus. 

 
“Foi sob a vigência da Constituição de 1891 que se desenvolveu a chamada “doutrina 
brasileira do habeas corpus”, remédio expressamente previsto pela Constituição. 
Como o dispositivo constitucional não fazia menção expressa à liberdade de 
locomoção, o habeas corpus passou a ser utilizado de forma ampla para a defesa contra 
qualquer ilegalidade ou abuso de poder, tal qual um mandado de segurança, que só 
veio a ser introduzido no Brasil pela Constituição de 1934. A reforma de 1926 
encerrou a doutrina brasileira do habeas corpus, introduzindo a referência expressa à 
liberdade de locomoção.”(BARCELLOS, 2018, p. 83) 

 
Avançando mais um pouco no tempo, a terceira Constituição, datada de 1934, foi 

criada após a “Revolução de 1930”, e como narra Groff: 

“A “revolução de 1930” rompe com o Estado oligárquico e introduz na prática um 
Estado do tipo populista. Ela apresentou renovação das estruturas e das instituições, 
apesar de as mudanças não terem sido muito profundas. É mais apropriado se falar de 
reforma do Estado do que em uma transformação (revolução) do Estado. Em 1934 foi 
promulgada uma nova Constituição, considerada avançada para o seu tempo, que 
introduz novos direitos, direitos de segunda geração, ou seja, direitos sociais, 
econômicos e culturais.”(GROFF, 2008, p. 112) 
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Foi a partir da Constituição de 1934 que houve, pela primeira vez, a inserção do voto 

secreto e feminino, garantiu uma legislação trabalhista, mandado de segurança e ação popular, 

e, além disto, ela concedeu anistia para àqueles que haviam cometido crimes políticos, até a 

data de instituição. 

 

Ainda que à época em que houve a instituição da Constituição de 1934 fosse muito 

conturbada, em razão da Era Vargas, no que diz a respeito de direitos sociais, houve uma grande 

mudança. 

 

A Constituição de 1937, promulgada por Getúlio Vargas, houve grande retrocesso ao 

ficar conhecida por sua previsão de pena de morte por crimes políticos, homicídio, além de 

restringir a liberdade de expressão, que ficava sujeita a aprovação estatal. 

 
“Sob a perspectiva dos direitos, a Constituição de 1937 notabilizou-se por prever a 
pena de morte para várias hipóteses de crimes relacionados com a realidade política 
(traição, subversão etc.), bem como para o homicídio por motivo fútil, entre outros 
tipos penais. A liberdade de expressão foi prevista mas sujeita a condições e limites 
definidos em lei e, a religiosa, aos bons costumes e à ordem pública. O trabalho foi 
previsto como um dever, e a greve foi expressamente proibida.” (BARCELLOS, 
2018, p.85) 

 

Em 1945, Getúlio Vargas, após a expedição de lei constitucional, em que convocava 

novas eleições, renunciou à Presidência, houve uma reorganização, por parte dos partidos 

políticos para reorganizar o Estado, e assim convocaram novas eleições.  

 

O Congresso, então em 1946, promulgou o que viria a ser a quarta Constituição, em 

que retomou o rol de direitos individuais, políticos e trabalhistas, que previa a Constituição de 

1934. 

 

Conforme narra Barcellos, não houve grande inovação à respeito de direitos sociais, 

nesta Constituinte, mas havia previsão do direito à educação. (BARCELLOS, 2018, p.86). 

Em 1964, Após a deposição do presidente João Goulart, o Brasil mergulhou 

profundamente no que seria conhecido como o golpe da ditadura militar, em que colocou os 

militares no poder, de modo a se desvincular totalmente com a democracia. Um grande 

retrocesso para a sociedade brasileira. 
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Com a ditadura, veio a instituição de uma nova Constituição em 1967 legitimando o 

poder dos militares. Esta nova Constituição, que possuía caráter autoritário, em que era 

permitida a suspensão de direitos individuais, à censura de manifestação de pensamento, em 

hipóteses de “subversão da ordem”. 

 

Além disto, a Constituição outorgada pelos militares, havia previsão de pena de morte, 

em seu art. 150, §11 em que eram permitidas em casos de guerra psicológica adversa, ou 

revolucionária ou subversiva: 

“Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
§ 11 - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, ou confisco, salvo 
nos casos de guerra externa psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos 
termos que a lei determinar. Esta disporá também, sobre o perdimento de bens por 
danos causados ao Erário, ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de cargo, 
função ou emprego na Administração Pública, Direta ou Indireta.        (Redação 
dada pelo Ato Institucional nº 14, de 1969)” 

 
O auge de repressão militar foi atingido em 13 de setembro de 1968, com a instituição 

do Ato Institucional nº 5, em que previa o fechamento do Poder Legislativo, de modo a 

concentrar tudo no poder Executivo, e o mais grave, previu a suspensão de direitos políticos e 

privados, as garantias constitucionais, além suspender garantias como o habeas corpus. 

 

Ou seja, em razão de suposta ameaça subversiva contra o Estado, todas as garantias de 

direitos fundamentais eram sustadas, e ao final o povo brasileiro se tornou refém de seu próprio 

governo. 

 

Enfim, a partir de 1979 é que começou gradativamente a transição para a democracia. 

Neste tempo, os Atos Institucionais foram revogados, até que em 1988 houve a aprovação de 

uma nova Constituição, sendo aprovada por representantes eleitos pelos brasileiros. 

“Com a abertura “lenta, segura e gradual” da ditadura, iniciada em meados da década 
de 1970, chegou-se à Emenda Constitucional nº 26/1985, que convocou uma 
Assembleia Nacional Constituinte para elaboração de uma nova Constituição, 
assembleia que seria formada, porém, pelo próprio Congresso Nacional eleito.” 
(BARCELLOS, 2018, p. 88) 

 
Assim, há exatos 31 anos o Brasil promulgaria em 5 de outubro de 1988, o que viria a 

ser chamada de “Constituição Cidadã”. Visivelmente era uma “carta” em oposição à antiga 

Constituição de 1967, uma vez que se tratava principalmente de uma carta constituinte que 

versava sobre direitos humanos no geral, ou seja, se voltava para toda a questão social. 
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 Logo em seus dois primeiros títulos já apareceriam bem grande as palavras “dos 

direitos e garantias fundamentais”, novidade esta que em razão de todo contexto histórico, 

parecia que haviam sido extintos. 

 

Além das garantias e direito fundamentais, houve a inserção de direitos sociais, como 

a educação, saúde, alimentação, etc. Eram de direito à todos os brasileiros e estrangeiros 

residentes no país, e um dever do Estado em prover a todos. 

 
3. Criminalização daquilo que consideramos imoral 
 
3.1. Prostituição 
 
3.1.1. Contexto histórico em que surgiu a prostituição 
 

A história da prostituição, assim como conta a historiadora Roberts, teve sua origem 

em uma época do matriarcado, uma época tão distante, que não se sabe com precisão quando, 

mas seria algo por volta de mais de 25.000 anos, e que praticamente foi apagada pela sociedade 

patriarcal, que a rejeitava com desdém, ao considerar como uma aberração da norma. 

(ROBERTS, 1992, p. 19) 

 
“ (...) Mas a evidência está aí, incontestável: no período do tempo que os homens 
rotularam de “pré-história” (pré-patriarcado, para sermos mais precisas), a mulher é 
que era considerada a criadora da força da vida. Ela era adorada como a Grande Deusa 
e como tal estava no centro de toda a atividade social” (ROBERTS, 1992, p.19) 

 
Na era primitiva, na região da Mesopotâmia e do Egito, as mulheres eram consideradas 

como seres sagrados, grande deusas, principalmente pelo fato de poderem gerar uma vida 

dentro de si mesmas, e em razão disto eram consideradas como sacerdotisas xamânicas. 

 
“Com seus rituais sagrados e danças que conduziam ao estado de transe, as 
sacerdotisas canalizavam a energia criativa da deusa para o mundo material: ‘Os 
primeiros a se comunicarem [com a deusa] foram mulheres em êxtase,.xamãs e 
videntes. Em seus estados de transe, eram responsáveis por manter os canais abertos 
entre o indivíduo, o grupo e a fonte cósmica.’” (ROBERTS, 1992, p. 21) 

 
Em razão da posição da mulher perante a sociedade, a sexualidade também era algo 

que elas conseguiam controlar, de modo que o sexo era considerado sagrado. As sacerdotisas, 

conforme narra Nickie Roberts, lideravam rituais de sexo grupal em que toda a comunidade 

participava. 
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Entretanto, por volta de 3000 a.C., no Oriente Médio, a influência da mulher perante 

a sociedade foi caindo, conforme tribo de guerreiros, lideradas por homens, foram invadindo 

os territórios de domínio matriarcal, e assim, impondo novas regras, como a sujeição da mulher 

ao casamento, de modo a restringir sua sexualidade, incluíram um homem como governante, 

além, de acrescerem novos deuses homens, para competir e contrapor à religião das deusas. 

 

Toda essa série de acontecimentos restou por inverter a ordem dos papéis, de modo 

que o gênero mais influente, agora era o homem, devendo a mulher se submeter à ele. 

 

Foi a partir desta destituição das mulheres de sua posição de poder perante a sociedade, 

que começou a história do surgimento da prostituição, haja em vista que as prostitutas eram 

mulheres sagradas, sacerdotisas do templo da deusa. 

 

Quando o homem passou a ser o gênero dominante, foi que a sociedade começou a se 

hierarquizar do jeito que a conhecemos hoje em dia. 

 
“Quando o equilíbrio do poder deslocou-se das mulheres para os homens, a sociedade 
passou a ser cada vez mais hierárquica, com uma lacuna enorme e sempre crescente 
entre o “bem nascido” e o “mal nascido”. As distinções entre os dois estavam 
refletidas no mundo sagrado das sacerdotisas do templo, onde, através do 
compromisso com o novo regime patriarcal, um escalão de prostitutas da classe alta 
se desenvolveu e conseguiu manter parte de seus antigos poderes e privilégios. As 
várias classes de prostitutas-sacerdotisas foram bem documentadas pelos antigos 
babilônicos (cerca de 2400 a.C.), que registraram que as sacerdotisas da classe mais 
elevada da deusa Ishtar, as entus3, deveriam ser consideradas em pé de igualdade com 
os principais sacerdotes homens”(ROBERTS, 1992, p. 24) 

 

A divisão que conhecemos das mulheres entre esposas e prostitutas teve sua origem 

em 2000 a.C., na Suméria, em que surgiram as primeiras leis de segregação. 

 
“O Código de Lipit-Ishtar estabelecia que “Se a esposa de um homem não tiver lhe 
dado filhos, mas uma prostituta da rua tiver lhe dado filhos, ele deve prover a essa 
prostituta seu vinho, azeite e roupas, e os filhos que a prostituta gerou serão seus 
herdeiros; mas enquanto a esposa viver, a prostituta não deverá morar na casa junto 
com a esposa.”(ROBERTS, 1992, p.27) 

 
E ainda: 

 

 
3 Entus eram sacerdotisas que realizavam rituais de “casamento sagrado” de reis e sacerdotes. A cerimônia servia 
para que a deusa e seu filho/amante celebrassem, anualmente, sua união sexual e espiritual. Historiadores 
consideravam este tipo de matrimônio como um ritual da fertilidade. (ROBERTS, 1992, p. 24- 25) 
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“(...) Entretanto, quando as próprias prostitutas decidiam se casar, seus hábitos 
independentes apresentavam um problema para seus maridos. Em outro texto 
sumeriano, um pai aconselha seu filho a não se casar com uma prostituta do templo 
ou tornar uma delas a dona da sua casa, pois ‘além de estar acostumada a aceitar outros 
homens, ela seria uma esposa desagradável e intratável” (ROBERTS, 1992, p. 27). 

 
A partir disto, vemos que desde a época em que havia uma clara dominação feminina 

(era matriarcal), para o começo da época patriarcal, com a instituição de leis, novos deuses 

homens, governantes, as mulheres vinham sendo cada vez mais restringidas, a ponto de existir 

uma separação de esposas - que eram mulheres que se submetiam a seus maridos - das 

prostitutas. 

 

Enquanto os homens oprimiam (seja sexualmente, psicologicamente, financeiramente, 

etc.) suas esposas em razão da relação matrimonial, as prostitutas eram uma classe livre de 

mulheres, que não estavam submetidas à vontade dos homens. Sua autonomia sexual era algo 

considerado tabu aos olhos do patriarcado. 

 

Nesta época o sexo oferecido pelas prostitutas ainda era considerado algo sagrado, 

ainda que estivessem instituindo leis para diferenciarem a mulher casada da mulher livre. 

 

Entretanto, esta liberdade não durou por muito tempo. A liberdade das prostitutas era 

algo que incomodava, e muito os homens da sociedade, e foi em razão disto que, conforme 

narra Nickie Roberts, as elites masculinas, determinadas em derrubar a autonomia das mulheres 

livres, instituíram um sistema de moralidade para repreender o sexo, de modo a marginalizar as 

mulheres livres. 

“Desse modo, desenvolveram e instituíram o conceito de moralidade sexual - para as 
mulheres. Em outras palavras, para tornar a submissão a um marido parecida com uma 
proposição atraente, os sacerdotes inventaram a noção de que a autonomia sexual das 
mulheres era a raiz de todo mal - e passaram a identificar as prostitutas que viviam de 
seu corpo como a incorporação viva deste mal.” (ROBERTS, 1992, p. 29-30). 

 
Tanto as demonizavam que podemos nos valer do exemplo da Eva, uma mulher 

pecadora que acabou por condenar toda uma humanidade em razão de seus desejos, ou então o 

exemplo de Lilith, a primeira mulher de Adão, que se rebelou ao não aceitar ser considerada 

como ser inferior à Adão. 

 

Note-se, que ao não se conformar com sua posição, e ao contestar o “criador”, é posto 

à Lilith duas opções: aceitar os termos que foram postos por seu criador, ou deixar o jardim do 
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Éden. Lilith opta pela segunda opção, mas volta como um demônio da luxúria, em forma de 

serpente, e o resto da história nós conhecemos. 

 

É quase como se Lilith quisesse mostrar a Eva um caminho alternativo, algo muito 

melhor do que ter que se submeter à vontade dos homens. Mostrasse um horizonte muito além 

do que o jardim poderia oferecer. Eva não estava errada ao morder a maçã.  

 

Ademais, em razão da imposição da moralidade, qualquer mulher poderia ser 

considerada como uma prostituta por se rebelar ao padrões impostos pelo patriarcado. 

 

Foi a partir das primeiras sociedades em que houve uma supressão de direitos das 

mulheres. 

 

Tanto no Oriente Médio quanto na Antiga Grécia, primeiramente as mulheres eram 

endeusadas, então houve uma invasão de povos, dominada por homens guerreiros, e com ela 

houve uma fusão cultural, em que prevaleceu o patriarcado sobre o matriarcado. 

 

 O mesmo ocorreu com as leis restringindo as mulheres, se no Oriente Médio houve a 

imposição do Código de Lipit-Ishtar, na Grécia foi por meio das leis de Sólon, em que visava a 

regulamentação da unidade familiar, é que houve uma separação da mulher esposa para o 

restante. 

“E se prostituir [a mulher livre, paga a multa de] vinte dracmas, com exepção daquelas 
que ostensivamente andam para cima e para baixo, referindo-se às rameiras: estas, na 
verdade, buscas às claras quem lhes ofereça dinheiro”(LEÃO, 2001, p. 117)4 

 
Inclusive, um ponto curioso apontado por Roberts é que os “bordéis” em Atenas, na 

Antiga Grécia, eram estatais. Muitas das mulheres que trabalhavam nestes bordéis vinham 

como prisioneiras das guerras asiáticas, e mais tardes eram compradas em mercados públicos 

 
4 “O passo de Plutarco menciona duas realidades diferentes, se bem que guardem certa afinidade entre si. Em 
primeiro lugar, informa que Sólon proibia a prostituição forçada de mulheres livres, prescrevendo, tal como 
sucedia com a violação, uma multa pecuniária, ainda que menos pesada (vinte dracmas). Revela, no entanto, a 
preocupação de distinguir entre casos destes e os de prostituição voluntária. Para os segundos, o legislador não 
parece ter previsto qualquer tipo de punição. Importa, ainda assim, não confundir hetaira  (cortesã ou prostituta) 
com uma pallakê, esta última mencionada nas disposições sobre homicídio justificado (supra F 20 R). As primeiras 
exerciam a actividade como forma de auferir rendimentos; as outras, pelo contrário, faziam parte do oikos, a ponto 
de serem abrangidas pela lei que regulamentava a moicheia (fornicação) de as crianças nascidas da sua relação 
com o senhor da casa serem consideradas livres.”(LEÃO, 2001, 117) 
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por representantes do Estado, que possuíam cargos especialmente para este tipo de tarefa. 

(ROBERTS, 1992, p.36). 

 
“As leis de Sólon decretavam que elas se prostituíssem quando interpeladas, ao 
contrário da descrição de Ateneus das moças ‘arrastando os clientes à força’ para os 
bordéis. Os salários das prostitutas, registrados pelo Estado, não eram pagos a elas, 
mas diretamente ao pronobosceion, um funcionário homem que administrava o bordel 
como uma empresa meio-privada, meio-estatal. [...] Em certo sentido, representavam 
o outro lado da moeda do casamento, pois ambos os grupos de mulheres eram 
inteiramente sujeitas aos papéis e às condições que Sólon havia estabelecido para elas. 
As esposas tinham um dono - seus maridos - enquanto as deikteriades eram, nas 
palavras de Ateneus, ‘públicas e disponíveis para todos’. (ROBERTS, 1992, p.36) 

 

A partir deste momento, foi em que surgiu a primeira cafetinagem, ou seja, eram 

terceiros que lucravam em cima do trabalho das prostitutas, e o mais irônico era que o próprio 

Estado que fazia o papel de cafetão. 

 

Se por um lado a vida em Atenas era difícil para as mulheres, em Roma era um pouco 

mais fácil. As esposas na antiga Roma tinham uma margem de liberdade um pouco maior do 

que das esposas gregas. 

 
“Ao contrário de seus contrapartes gregos, as esposas da classe dominante romana não 
ficavam enclausuradas em suas casas nem eram banidas da esfera pública. Elas saíam 
frequentemente (embora nominalmente com o consentimento do seu marido); 
assistiam peças e visitavam os templos e tribunais. Tinham permissão para se instruir, 
em geral através de tutores particulares em suas próprias casas. Certamente, as 
mulheres romanas eram muito mais liberadas que suas menos afortunadas irmãs 
gregas e - um pouco ironicamente - foi a estrutura da sociedade patriarcal romana que 
agiu em seu favor. (ROBERTS, 1992, p. 55-56). 

 

Roma, de um modo geral, foi palco de um circo de libertinagem, onde a prostituição 

era algo natural e bem aceito pela sociedade, e conforme narra Roberts, não havia nenhuma 

vergonha associada às trabalhadores do sexo. 

 

Podemos até nos valer das experiências sexuais dos próprios Imperadores, que são 

narradas nos livros.  

“Calígula, sucessor de Tibério, adquiriu notoriedade por cometer incesto com todas 
as suas irmãs e ritualmente extrair as entranhas de uma delas. Também se divertia 
exibindo sua esposa Cesonia nua para seus amigos, teve um caso famoso com ator-
prostituto Mnester e estabeleceu um bordel no palácio imperial. O imperador Nero foi 
um visitante frequente dos bordéis da cidade, e ‘jantava em público no grande circo 
entre a imensidão de prostitutas. Estabeleceu, à beira do Golfo de Nápoles, casas de 
prostituição e as encheu de mulheres, cujo hábitos dissolutos eram recomendação para 
a sua fama’, segundo nos informa Sanger, de maneira afetada. (...) Comodus, que 
transformou seu palácio em um bordel, mantinha os serviços de 300 das mais belas 
moças de Roma - e um número igual de rapazes; quando envelheceu, ‘revivia seus 
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sentidos adormecidos pela visão dos prazeres que não podia mais desfrutar’. Assim 
como Nero, Comodus violou suas irmãs, também se travestia e, em uma ocasião, 
‘presenteou a corte com o espetáculo de sua união íntima com seus libertos”. 
(ROBERTS, 1992, p. 58) 

 
Ressalte-se que ao referir às prostitutas, o que se quer dizer é que eram mulheres livres, 

pois o mesmo não acontecia com os criados e escravos, que tinham que suportar diversos 

assédios sexuais, dentre eles o estupro, por parte de seus donos. 

 

 Acerca dos bordéis, se na Grécia eles eram estatais, então em Roma, o que existia era 

um registro estatal de prostitutas, que era dividido em duas categorias: meretrices ( registradas) 

e as prostibulae (não registradas). Uma vez registrada, o nome ficara para sempre nos registros. 

Após a sua inscrição nos registros, a própria trabalhadora determinava seu preço e recebia uma 

licença. 

 

Note-se que a sexualidade e a prostituição, em Roma, era muito bem aceita, ainda que 

tivessem leis que quisessem restringi-las, mas tanto era aceita que os imperadores taxavam os 

serviços prestados pelas prostitutas. O imperador Calígula foi o primeiro a impor impostos 

sobre os serviços sexuais, conseguiu muito lucro em razão disto. A taxação continuou até a 

época de Constantino.  

 

Ou seja, vê-se que o Estado, de modo geral, tinha grande participação em relação às 

atividades desempenhadas pelas prostitutas, seja ao elaborar um registro estatal em que gerava 

uma espécie de licença para as trabalhadoras, seja ao taxar as atividades. A prostituição era algo 

que fazia parte da economia de Roma. 

 

Com a queda do império romano, e a ascensão do cristianismo, é que a prostituição 

caiu e passou a ser algo moralmente questionável, sendo um sinônimo para algo ruim e que 

corrompia a sociedade. 

 

A ascensão da Igreja implicou também na ascensão da misoginia ao proclamar o ódio 

à sexualidade feminina, na repreensão de atos sexuais em geral, e na valorização da castidade. 

 

Durante a Idade Média, houveram algumas leis que regulamentavam a prostituição, 

entretanto elas não tinham coerção o suficiente para que pudessem ser efetivas.  
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De acordo com Roberts, as leis foram feitas porque na época os burgueses estavam se 

envolvendo com as prostitutas, mas por seguirem, também, os valores impostos pela Igreja 

católica, pairava uma contradição. 

 

Nesse sentido, assim como narra a historiadora, a principal estratégia dos advogados 

era de privar as prostitutas de seus direitos mais básicos, como de testemunhar perante os 

tribunais, ou acusar outras pessoas por terem cometido crimes. Consequentemente, esta 

privação de direitos, acabava por deixar as trabalhadoras vulneráveis ao ponto de ficarem 

suscetíveis à abusos por parte dos homens. Havia lugares em que estuprar uma prostituta era 

permitido por lei (ROBERTS, 1992, p.101). 

 

Outro exemplo de decreto lei que tornava a prostituição algo impraticável, era o 

Código do século XII de Alfonso IX de Castela. Neste Código, a atividade em si de prostituir 

não era ilegal, mas era impossível para prostituta conseguir exercer seu trabalho sem transgredir 

algumas leis. 

 

Neste Código, o foco era quem se aproveitava da atividade, um pouco semelhante ao 

que temos hoje em dia: 

“Embora a prostituição em si não fosse tornada ilegal, foi bastante proclamada, 
passando a ser quase impossível para uma prostituta trabalhar sem infringir a lei. O 
Código concentrava-se especificamente nos “aproveitadores” da prostituição, citando 
cinco categorias que deviam ser punidas: os cafetões ambulantes (...) - estes deviam 
ser banidos; os senhores que entregavam suas casas para as prostitutas (estes homens 
podiam ser multados e ter suas casas fechadas); os cafetões que administrassem 
bordéis e contratassem mulheres (se as mulheres fossem escravas, teriam de libertá-
las; se não, teriam de conseguir maridos elas e lhes proporcionar um dote adequado; 
o não cumprimento das medidas era passível de pena de morte para o cafetão); os 
maridos que prostituíam suas esposas (também passíveis de pena de morte); e os 
“rufiões”, ou os alcoviteiros e os proxenetas (as penalidades incluíam o açoitamento 
para uma primeira ofensa, o banimento para uma segunda, e ser enviado para as galés 
para uma terceira).” (ROBERTS, 1992, p. 102) 

  
O Código de Afonso XI não difere muito do nosso Código Penal, haja em vista que os 

artigos5 228 até o 230 se trata sobre o favorecimento da prostituição, da casa de prostituição e 

do próprio rufianismo. 

 
5Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou 
dificultar que alguém a abandone: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. § 1o  Se o agente é 
ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador 
da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância: Pena - reclusão, de 
3 (três) a 8 (oito) anos. § 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude: Pena - 
reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à violência. § 3º - Se o crime é cometido com o fim 
de lucro, aplica-se também multa. 
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A grande diferença é que no Código de Afonso IX, além das penas passíveis de morte, 

de acordo com Roberts, se a prostituta fosse surpreendida sustentando um cafetão, então ela 

seria despojada de suas roupas e açoitada publicamente (ROBERTS, 1992, p. 102). 

 

O que se nota é que ainda que não tenha uma lei que diretamente vete a atividade da 

prostituição, as leis restam por restringir os meios de se exercer a atividade, o que acaba por 

deixar muitas trabalhadoras à mercê da ilegalidade, pois acaba fomentando a atividade ilegal. 

 

De qualquer modo, toda tentativa, que fora feita na Idade Média, para proibir a 

prostituição restou como infrutífera.  

 

Ao final da Idade Média, houve um período em que as prostitutas conseguiram 

reconquistar sua liberdade e status, de modo que algumas até se aventuraram ao estabelecer 

associações, ao formarem uma federação, no século XV. (ROBERTS, 1992, p.126). 

Com a vinda da Idade Moderna (XVI), a prostituição era apontada como a  causadoras 

de epidemias como a peste negra, que eram consideradas como um castigo divino em razão de 

toda lascividade e pela corrupção dos homens, que foi possibilitada em razão do sexo. (ABREU, 

2014, p. 88) 

 

Após, com o descobrimento do Novo Mundo pelo europeus, a ideia difundida era que 

o Novo Continente era um lugar propício à satisfação da lascívia, expondo-se as mulheres 

nativas como propensas a acolherem os conquistadores com a ampla receptividade (ESTEFAM, 

2016, p. 166). 

 

 
Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou 
não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, 
no todo ou em parte, por quem a exerça:  Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1o  Se a vítima é menor 
de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, 
enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por 
lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 
multa.§ 2o  Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte 
a livre manifestação da vontade da vítima: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena 
correspondente à violência. 
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No Brasil, a ideia sobre a receptividade de seus nativos começou a se propagada nas 

cartas de Pero Vaz de Caminha, citada por Estefam em seu livro “Homossexualidade, 

prostituição e estupro: um estudo à luz da dignidade humana”: 

 
“Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem novinhas e gentis, com cabelos 
muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e cerradinhas, tão 
limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma 
vergonha” (ESTEFAM, 2016, p. 166) 

 
Assim como narra o autor, como não havia uma fiscalização estatal e da Igreja para 

impor limites aos colonizadores, muitos deles iriam muito além, ao ponto de muitas vezes se 

valerem de estupros para conseguirem se satisfazer. 

 

Deste modo, índias e escravas tornaram-se propriedades, juntamente com as terras 

recém-conquistada. (ESTEFAM, 2016, p. 168). 

 

Este foi o primeiro relato envolvendo a prostituição no Brasil. Após os colonizadores 

terem feito, das índias e escravas, prostitutas, foi a vez das brancas portuguesas. 

 

A Igreja, de um certo modo, apoiava à prostituição das brancas européias, pois havia 

uma preocupação entre os sacerdotes com a miscigenação das índias com os demais 

portugueses. 

 

A partir das décadas de 1850 e 1890 houve uma política higienista para que a 

prostituição fosse considerada assunto de políticas de saúde, e em razão disto houveram muitas 

leis para repreender e confinar. Podemos citar como exemplos: o ato da Polícia Metropolitana 

(em 1850), em que tornou a vadiagem uma ofensa, e aquele que viabilizasse a prostituição seria 

processado - ou seja, os cafetões e donos de pensões; o ato das doenças contagiosas (1864)6, e 

que submetia prostitutas e mulheres da classe trabalhadora à análise vexatória por autoridades 

estatais (ABREU, 2014, p. 88-89) 

 

 
6 O ato mais tarde foi abolido em 1886, mas ainda assim gerou consequências às trabalhadoras, que ao 
determinarem o fim de pensões em bordéis, tiveram que depender de seus cafetões, que eram apresentados como 
maridos, para poder exercerem sua profissão, o que as deixavam suscetíveis à abusos tanto por parte dos clientes, 
quanto por parte dos próprios cafetões. (ABREU, 2014, p. 89)  
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No contexto brasileiro, com o advento do Código Penal de 1830, no tocante às leis 

contra a honra, as penas aplicadas aos crimes de estupro eram menores, caso se tratasse de 

estupro a uma prostituta. 

 
“Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, com qualquer mulher 
honesta. 
Penas - de prisão por tres a doze annos, e de dotar a offendida. 
Se a violentada fôr prostituta. 
Penas - de prisão por um mez a dous annos.” 

 
Ponto relevantíssimo que aborda Abreu, ao informar que: 

“(...)Muitos especialistas não aceitavam a penalidade pelo abuso sexual de prostitutas, 
pois se o estupro era um crime contra a honra da família, as prostitutas portanto 
deveriam ser excluídas da proteção da lei.” (ABREU, 2014, p. 89) 

 
Este conceito, ainda que não esteja tipificado no atual Código Penal, é algo que se faz 

presente até hoje. 

 

Conforme aborda, brilhantemente, o Professor Vianna: 

 
Em suma: a mulher, quando vítima de estupro, é a única vítima que é julgada no 
processo penal ao lado de seu algoz. (VIANNA, 2014, p. 31) 

 
No que diz ao tocante à atividade da prostituição em si, não há previsões no Código, 

mas há artigo em que fala sobre o adultério7. 

 

 A partir do Código Penal de 1890 é que começa a ter a previsão sobre a atividade da 

prostituição: 

 
“Art. 277. Excitar, favorecer, ou facilitar a prostituição de alguem para satisfazer 
desejos deshonestos ou paixões lascivas de outrem:                   (Vide Lei nº 2.992, de 
1915) 
Pena - de prisão cellular por um a dous annos. 
Paragrapho unico. Si este crime for commettido por ascendente em relação á 
descendente, por tutor, curador ou pessoa encarregada da educação ou guarda de 
algum menor com relação a este; pelo marido com relação á sua propria mulher: 
Pena - de prisão cellular por dous a quatro annos. 
 

 
7 Art. 250. A mulher casada, que commetter adulterio, será punida com a pena de prisão com trabalho por um a 
tres annos. A mesma pena se imporá neste caso ao adultero. 
Art. 251. O homem casado, que tiver concubina, teúda, e manteúda, será punido com as penas do artigo 
antecedente. 
Art. 252. A accusação deste crime não será permittida á pessoa, que não seja marido, ou mulher; e estes mesmos 
não terão direito de accusar, se em algum tempo tiverem consentido no adulterio. 
Art. 253. A accusação por adulterio deverá ser intentada conjunctamente contra a mulher, e o homem, com quem 
ella tiver commettido o crime, se fôr vivo; e um não poderá ser condemnado sem o outro. 
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Além desta pena, e da de interdicção em que incorrerão, se imporá mais: 
Ao pae e mãe a perda de todos os direitos que a lei lhe concede sobre a pessoa e bens 
do descendente prostituido; 
 
Ao tutor ou curador, a immediata destituição desse munus; 
 
A' pessoa encarregada da educação do menor, a privação do direito de ensinar, dirigir 
ou ter parte em qualquer estabelecimento de instrucção e educação; 
 
Ao marido, a perda do poder marital, tendo logar a acção criminal, que prescreverá 
em tres mezes, por queixa contra elle dada sómente pela mulher. 
 
Art. 278. Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miseria, quer 
constragendo-as por intimidações ou ameaças, a empregarem-se no tratico da 
prostituição; prestar-lhes, por conta propria ou de outrem, sob sua ou alheia 
responsabilidade, assistencia, habitação e auxilios para auferir, directa ou 
indirectamente, lucros desta especulação: 
Penas - de prisão cellular por um a dous annos e multa de 500$ a 1:000$000.” 

 
Note-se que, ainda que exista uma separação entre mulher honesta ou não, não há 

crime da prostituta em si vender seus serviços, mas sim da viabilização da atividade, e é o que 

vai se manter com Código Penal de 1940, que está vigente desde os dias atuais. 

 

Inclusive, conforme aborda Abreu: 

 
“Toda essa evolução na definição de crimes, que persiste até hoje, passa pela 
discussão sobre a necessidade de regulamentação da prostituição. Já na época do 
Império e da República, de acordo com Caufield, (2000, p.123-130) as propostas para 
um controle sistemático da prostituição, apresentadas pelos médicos, oficiais de 
polícia e outros cidadãos, eram rejeitadas pelos legisladores, afinal, algo que era 
considerado um vício capaz de abalar as bases morais da sociedade e da família não 
deveria ser reconhecido pelo governo.” (ABREU, 2014, 92-93) 

 

A conclusão que podemos chegar é a de que, da época da Mesopotâmia, até os dias 

atuais, a questão moral está muito mais presente do que a proteção da mulher em si. 

 

A história nos mostra que, é em razão da sociedade patriarcal, que há esta separação 

do que seria uma mulher boa/má, e que nos faz questionar sobre os problemas, que nos tempos 

atuais estão mais complexos ainda, acerca da prostituição. 

 

E em razão disto, há questionamentos que precisamos nos fazer para saber se é viável 

ou não a legalização. 
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3.1.1.1. Questões pertinentes: legalizar ou não? 
 

Um dos principais dilemas que este assunto traz à baila, é acerca da legalização ou não 

da prostituição. 

 

O que seria melhor? O Estado regulamentando a atividade da prostituição, de modo a 

dar condições melhores de trabalho às mulheres que estão nesta área, ou então proibir tudo? 

 

Os dois lados possuem argumentos fortíssimos, e que podem deixar qualquer um na 

dúvida sobre qual seria a melhor solução para o problema. 

 

Por um lado, se a prostituição fosse regulamentada, as trabalhadoras desta área, de fato 

poderiam trabalhar em melhores condições, mas consequentemente estaríamos contribuindo 

para a fomentação do turismo sexual, e pornografia, que já é algo muito famoso no Brasil, além 

de contribuir para a objetificação da mulher, perante a sociedade patriarcal. 

 

Por outro lado, se tudo fosse proibido, estaríamos contribuindo para a fomentação do 

mercado clandestino sexual (aqui também se inclui a pornografia), o que poderia ser muito pior, 

além de deixar as trabalhadoras muito mais vulneráveis e suscetíveis à violência, doenças, 

dentre outras coisas8. 

 

Uma das respostas para essa questão começa quando nos perguntamos quem que é que 

está trabalhando nesta área nos dias atuais, se são mulheres cuja a prostituição foi a única 

oportunidade na vida, para poder se sustentar, ou então, se elas tinham outros meios de se 

manter mas escolheram a prostituição como meio alternativo. 

 
3.1.1.2. Sistemas de Enquadramento da Prostituição 
 

Com os anos, surgiram diferentes sistemas de enquadramento da prostituição, sendo 

eles: proibicionista; regulamentacionista; e abolicionista 

 

 
8 Note-se que aqui não colocamos o fator de fomentar o tráfico, haja em vista que já está tipificada no artigo 149-
A do Código Penal Brasileiro. 
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Começamos pelo sistema proibicionista, que conforme descreve Estefam, é uma 

versão extremada ao combate à prostituição, em que a tipifica como um crime, que deve ser 

erradicado. Note-se que este é o único modelo que criminaliza a atividade da prostituta em si.  

 

Neste tipo de enquadramento, leva-se em consideração tanto a trabalhadora, como a 

atividade e terceiros que a viabilizam (rufião e os clientes). 

 

Assim como informa Nucci, acerca do modelo proibicionista: 

 
“O modelo proibicionista vê a prostituição como um grave atentado contra os direitos 
humanos, uma clara manifestação da violência contra as mulheres e um símbolo 
inequívoco de exploração sexual. Deve-se, então, proibir e sancionar a venda e a 
compra de serviços sexuais. Não há distinção entre prostituição voluntária ou forçada; 
entre prostitutas e prostituidores.” (NUCCI, 2014, p. 69) 

 
Dentre os países que adotam este tipo de modelo estão os Estados Unidos, China, 

Malta, Eslovênia. 

 

O principal ponto deste tipo de sistema, que já foi apontado no tópico acima, é que ao 

se proibir tudo, está dando espaço para o ampliamento do comércio clandestino, de modo a 

piorar muito mais a situação das pessoas que trabalham neste tipo de ramo. 

 

No segundo sistema, regulamentacionista, que seria o mais viável, pois enxerga a 

prostituição como um fenômeno que não possa ser erradicável, mas apresenta uma proposta de 

modo a tentar diminuir os danos causados pela prostituição em face da sociedade, além, ainda, 

de tratar a questão como saúde pública e impor um controle administrativo da atividade) 

 

Ainda, no referido sistema, não há penalização da trabalhadora, que conforme informa 

Tavares, em seu artigo “Prostituição: Diferentes posicionamentos no movimento feminista”, 

informa que a prostituta, neste sistema, é encarada como uma prestadora de serviço, ao que 

confere, ainda, vários direitos e deveres à mulheres que estão nesta área. 

 

Países como Holanda, Alemanha e Dinamarca, optaram por regulamentar a 

prostituição como trabalho. 

 



45 
 

 

No último sistema, considerado abolicionista, e que tem o apoio de correntes mais 

radicais do feminismo, encara a prostituição como uma forma de escravidão imposta às 

mulheres, ou seja, ele considera que as prostitutas são vítimas de exploração sexual 

(TAVARES, p.3) 

 

Neste sistema, o que se visa é a erradicação da prostituição, que é vista como uma 

herança da submissão imposta pelo sexo masculino (ESTEFAM, 2016, p. 188), e está presente 

em países como França, Irlanda, Irlanda do Norte, Canadá, Cingapura e a Coreia do Sul. 

 

Outra vertente muito relevante neste sistema é o novo abolicionismo, que é um sistema 

que foi adotado em 1999 na Suécia, ao criminalizar a compra de serviços sexuais. É um pouco 

similar ao que temos no Brasil, pois criminaliza a viabilização da prostituição, e não a prostituta. 

De acordo com a matéria do El País, sobre a prostituição na Suécia, cuja a lei parte da 

premissa  de que se não há demanda, não há oferta, e em razão disto, ela clientes e rufiões ao 

facilitar a prostituição. 

 

Ainda que este tipo de sistema faça sentido, não podemos deixar de apontar os mesmos 

argumentos que aparecem no proibicionismo, ao fomentar o comércio ilegal, e também ao 

acabar deixando as prostitutas em uma situação mais precária, à mercê de clientes e da própria 

máfia. (EL PAÍS, 2016). 

 

Evidentemente, que não há uma resposta certa para qual seria a melhor solução para o 

problema da prostituição, haja em vista que é uma questão que faz parte da estrutura da 

sociedade patriarcal, algo que é muito difícil de ser alterado. 

 
3.1.2. Projetos de Lei 
 

Houveram dois Projetos de Lei que versavam sobre o assunto, sendo o primeiro o PL 

nº 98/2003, de autoria do Deputado Fernando Gabeira (PT/RJ), e o PL nº 4.2111/2012 (Gabriela 

Leite), apresentado pelo Deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ),  que foi arquivada recentemente, 

em janeiro de 2019. 

 

O primeiro Projeto de Lei, de autoria do Deputado Fernando Gabeira, arquivado em 

janeiro de 2012, visava a exigibilidade do pagamento de serviço de natureza sexual, de modo 
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que iria suprimir os arts. 228, 229 e 231 do Código Penal, sob o fundamento que serviria para 

reduzir os danos da marginalização. 

 

De fato, o Deputado não está errado ao afirmar que a atividade somente existe pois há 

quem pague, mas ao deixar a lei muito branda e ao suprimir, principalmente o artigo penal que 

versa sobre o tráfico de mulheres, incorre em deixar mulheres em vulnerabilidade, ao não 

saberem sob quais condições irão trabalhar. 

 

Este Projeto de Lei não regulamenta em si a atividade, apenas torna o pagamento um 

título exigível, ou seja, não se adentra sob a regulamentação do serviço em si, mas somente os 

valores a serem pagos, o que é bom, mas não suficientemente para que possa também proteger 

às trabalhadoras. 

 

De outro lado, houve o Projeto de Lei de autoria do Deputado Wyllys de 2012, em que 

tratava-se da própria regulamentação da prostituição. Na própria justificativa, o Deputado 

afirma que o PL dialogava com o Projeto apresentado pelo Deputado Fernando Gabeira, e que 

ambos tinham inspiração na lei alemã que regulamentava as relações jurídicas das prostitutas. 

 

A principal finalidade do projeto do Deputado pelo PSOL, era de reduzir os riscos da 

atividade, de modo a dar maior dignidade, conforme descreve, para as profissionais desta área. 

Interessante ponto, ainda, que aborda o projeto, é sobre a diferenciação que faz entre 

a exploração sexual e a atividade da prostituição. 

 

A exploração sexual, de acordo com o Projeto, determinada como apropriação total ou 

maior do que 50% dos lucros auferidos por terceiros, advindos da prestação de serviço sexual, 

o não pagamento pelo serviço sexual e forçar alguém a praticar a prostituição. 

 

O ponto positivo, é que no Projeto está previsto a formação em cooperativa por parte 

das trabalhadoras, que pelo Código Penal em si estaria tipificado em seus artigos, ideia esta que 

começou pela própria Gabriela Leite, ativista e fundadora da ONG DAVIDA. 

 

  Ademais, o Projeto de Lei regulamenta as casas de prostituição,  o que viabilizaria a 

fiscalização dentro delas, de acordo com a própria justificativa, que permitiria melhores 
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condições de trabalho, saúde e segurança, além de não ter que se submeter à fiscalização de 

policiais corruptos.   

 

Em que pese esse ponto positivo, não há como não tecer críticas ao Projeto, que é 

muito simplista e genérico, pois ainda que afirme que “promoveria melhores condições de 

trabalho, higiene e segurança” (WYLLYS, 2012), deixa de modo muito genérico como 

ocorreriam essas alterações. 

 

Um dos pontos mais importantes, e que deveria constar no Projeto, não está lá, que 

trata-se de medidas de assistência,  para as trabalhadoras, algo que fosse mais específico, e 

tratasse da própria saúde e do trabalho, além do mais, deveria prever medidas cautelares, com 

previsão de penas para a própria segurança da profissional, quando esta se vê em situações de 

risco. 

 

Contudo, o Projeto do Deputado do PSOL, conforme dito, foi arquivado recentemente, 

e as chances de que façam outro e coloquem para votação, no cenário atual que vivemos, é 

pouco provável. 

 
3.2. Considerações sobre a eutanásia e o suicídio assistido 
 

Necessário ter em mente, primeiramente, quando falamos acerca da eutanásia e do 

suicídio assistido, o que impera nesse assunto é o princípio da dignidade humana, ou seja, é o 

desejo da pessoa que se encontra em estado terminal, de poder morrer com dignidade e sem se 

submeter a tratamentos dolorosos que prolongariam mais o sofrimento do que, efetivamente, 

ajudariam. 

 

A escolha de poder ou não morrer é algo muito delicado, principalmente quando se 

trata de um terceiro que precisar decidir por seu familiar. Simplesmente não se trata de uma 

decisão que poderia ser tomada em questão de minutos, mas sim algo que precisa de muita 

reflexão, e necessário ainda colocar o melhor da pessoa, a frente do nosso, ou seja, é abdicar de 

nosso próprio egoísmo para deixar o outro partir de modo mais digno. 
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Como já visto nos tópicos anteriores, quando tratamos de assuntos assim, sempre há a 

colisão entre princípios como, o direito à vida versus o dignidade humana, e em razão disto, o 

legislador teria de ponderar qual princípio valeria mais no caso concreto. 

 

Ressalte-se que a ciência, muito além de aumentar nossa expectativa de vida, também 

nos ajudou a melhorar nossa qualidade de vida. Deste modo, ela deve ser usada para atender o 

interesse e o bem-estar daqueles que mais precisam. 

 

Maluf, ao citar Lepargneur em seu livro “Curso de Bioética e Biodireito”, faz uma 

brilhante colocação a respeito da morte: 

“Para Lepargneur, a proximidade da morte não significa a negação da vida- com todos 
os seus desdobramentos -, mas sim a interrupção paulatina da existência à qual a 
doença vem retirar toda a dignidade, onde num fervoroso debate bioético discute-se o 
prolongamento artificial de uma vida “vegetativa”(MALUF, 2013, p. 427) 

 

No Brasil, atualmente, não é permitido nem a eutanásia e nem o suicídio assistido, 

sendo que ambas as condutas estão tipificadas como homicídio perante o Código Penal nos 

artigos 121 e 122, que iremos explicar detalhadamente acerca de cada um deles nos subtópicos 

que se seguirem. 

 

Em 2007 houve a criação do projeto de lei nº 2283/2007 de autoria do Deputado 

Federal pelo Partido Verde de São Paulo, Dr. Talmir , cujo projeto seria um acréscimo ao 

Código Penal, para equiparar a eutanásia ao crime de induzimento, instigação ou auxílio a 

suicídio e, ainda, considerar a prática como crime hediondo. Entretanto o projeto não seguiu 

em frente e foi arquivado. 

 

Em 2012 foi criado o projeto de lei nº 236/12, de autoria do ex- Senador do Amapá 

José Sarney, o qual versa sobre a eutanásia e uma de suas modalidades (ortotanásia), sendo 

possível, ainda, a aplicação de perdão judicial. 

 

Neste projeto de lei, que ainda está em tramitação perante o senado, a eutanásia estava 

expressamente tipificada como um crime, cuja a pena seria de dois a quatro anos, podendo ser 

aplicada uma excludente de ilicitude, na qual determina que não há crime se o agente deixasse 

de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente, em caso de doença grave e 

irreversível. 

“Eutanásia 
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Art. 122. Matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, imputável e 
maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de 
doença grave: 
Pena - prisão, de dois a quatro anos. 
§1º O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, bem como a 
relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. 
 
Exclusão de ilicitude 
§2º Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para manter 
a vida do paciente em caso de doença grave irreversível, e desde que essa circunstância 
esteja previamente atestada por dois médicos e haja consentimento do paciente, ou, 
na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão.” 

 
Ao analisarmos, principalmente, a justificativa do projeto de lei apresentado pelo Dr. 

Talmi, em 2007, em que se pauta na garantia do direito à vida, e que doentes e idosos por serem 

mais frágeis, merecem atenção especial, vemos que tal justificativa beira à insensatez, uma vez 

que sequer considera as complexidades de cada caso. 

 

O fato de simplesmente querer priorizar o direito à vida, por muitas vezes, acaba por 

condenar aos mais frágeis, à uma vida repleta de dor e sofrimento, tanto físico como 

psicológico. Ou seja, como priorizar o direito à vida se não se pode garantir uma vida digna? 

 

Já no que versa ao segundo projeto de lei, de autoria do Senador Sarney, podemos ver 

que ainda que esteja presente o instituto do perdão judicial, conforme aponta Freire e Torquato, 

há uma contrariedade, (i) como mensurar sofrimento insuportável? haja em vista que a redação 

do artigo deixa cristalino que a dor deve se tratar de dor física, e (ii) pois não há previsão acerca 

da manifestação do paciente, ou até mesmo da vontade dos parentes, em caso do enfermo não 

poder se comunicar. 

 

Ambos os projetos de lei, restam por se tratarem de emendas insensíveis à condição 

específicas que cada caso demandaria, haja em vista que ou se tratam de projetos de lei 

meramente superficiais, ou então altamente restritivos, em que acreditam que ao “garantir” o 

direito à vida, estará se ajudando aos mais frágeis.  

 

 Ainda somos um país muito retrógrado, nesta questão envolvendo a saúde, levando 

em consideração países como a Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Colômbia, Canadá - que 

aderiu em 2016-, além de cinco estados norte-americanos (Washington, Oregon, Vermont, 

Novo México, Montana e Califórnia), e um estado da Austrália, Victoria (aderido agora em 

junho de 2019), os quais permitem a eutanásia e o suicídio assistido, a tendência de nossos 
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legisladores é de misturar, muitas vezes, aparentemente é não compreender o que está por 

dentro dos princípios como dignidade humana e direito à vida. 

 

Por fim, a eutanásia, diferentemente do suicídio assistido, é causada por um terceiro. 

O suicídio, conforme o próprio nome, que é derivado do latim, denomina sui caedere (matar-

se), o próprio indivíduo que provoca o ato. 

 

Nesse sentido, conforme afirma Vianna: 

“Hipótese diversa do auxílio ao suicídio é a eutanásia. Nela, não se presta um simples 
auxílio para que o próprio paciente se suicide, mas se executa a ação decisiva que põe 
fim à vida do paciente. No suicídio assistido, é o próprio doente que provoca sua 
morte, enquanto que na eutanásia sua morte é provocada por um terceiro que age a 
seu pedido ou de seu representante legal. “(VIANNA, 2014, p. 79) 

 
 
3.2.1. Eutanásia 

 

Torquato e Freire explicam que o termo para designar o significado de eutanásia foi 

criado no século XVII por Francis Bacon, e é derivado do grego eu (boa), thanatos (morte), que 

ao final significaria “boa morte”, “morte apropriada”, morte piedosa, etc. (FREIRE & 

TORQUATO, 2015, p. 375) 

 

Na antiguidade a eutanásia era praticada por diversos povos: 

 
“O direito de matar e de morrer teve, em todas as épocas, defensores extremados. 
Sabe-se que entre povos primitivos sacrificavam-se doentes, velhos e débeis e faziam-
no publicamente, uma espécie de ritual cruel e desumano. Na Índia antiga, os 
incuráveis de doenças eram atirados no Ganges, depois de terem a boca e as narinas 
vedadas com lama sagrada. Os espartanos, do alto do Monte Taijeto, lançavam os 
recém-nascidos deformados e até os anciãos sob a alegação de que não mais serviam 
para guerrear. Na Idade Média, dava-se aos guerreiros feridos um punhal afiadíssimo, 
denominado misericórdia, que lhes servia para evitar o sofrimento prolongado da 
morte e para não caírem nas mãos do inimigo. O polegar para baixo dos Césares era 
uma permissão à eutanásia, facultando aos gladiadores uma maneira de fugirem da 
morte agônica e da desonra. Todavia, com a racionalização e humanização do Direito 
moderno, tal efetivação tomou caráter criminoso.” (FREIRE & TORQUATO, 2015, 
p. 375). 

 

A eutanásia, deste modo, é um método, normalmente aplicado por médicos (seja por 

ação ou omissão), para abreviar a vida do paciente que se encontra em estado grave de saúde, 

ou seja, se encontra em estado terminal, no qual não há cura e a morte é certíssima. 
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É uma conduta de piedade, misericórdia, em que o terceiro se compadece com o estado 

de sofrimento em que se encontra o indivíduo, e por meio de um pedido ou requerimento - seja 

de um familiar ou da própria pessoa -, o médico se utiliza de métodos para que o enfermo não 

sofra mais. 

 

Conforme já dito, nosso ordenamento jurídico considera a eutanásia e o suicídio 

assistido como uma forma de homicídio, estando implícito no Código Penal no artigo 1219. 

 

A eutanásia em si, é considerada como um homicídio privilegiado, pois ao contrário 

dos outros tipos de homicídios, o que se visa é que o sofrimento da pessoa acometida pela 

doença termine, e em razão disto é considerada como um ato que possui relevância moral. Por 

este motivo é aplicada o disposto do §1º do art. 121, em que prevê uma redução da pena. 

 

Freire e Torquato, fazem um apontamento relevantíssimo, em que, de acordo com a 

redação do artigo 121, em momento algum o Código Penal fez a indicação de quem seria o 

agente, a quem seria imputada a pena, o que nos leva a compreender que esta conduta poderia 

ser praticada por qualquer um, sendo médico ou não. Ressaltando-se que qualquer um poderia 

praticar a eutanásia, contanto, que tenha um valor social junto a prática, do contrário, seria 

configurado como um homicídio simples. 

 

A eutanásia pode ser voluntária ou involuntária, sendo que na primeira o próprio 

paciente deixa expresso sua vontade, em situações nas quais ele próprio não tem condições 

físicas de se suicidar, mas ainda é capaz de se comunicar com clareza. (VIANNA, 2014, p.79) 

Já na não-voluntária, normalmente são os familiares ou representantes legais do 

paciente que fazem a eutanásia, haja em vista que este se encontra em situações que não 

consegue se comunicar mais, como por exemplo, está em coma, ou paralisado. 

 

Há dois modos de se praticar a eutanásia, que de acordo com Freire e Torquato, pode 

ser pelo modo ativo e o passivo. 

 

 
9Art. 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. 
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O modo ativo se divide em direto e indireto, compreendendo, respectivamente, no 

objetivo do médico, em encurtar a vida do paciente, ao utilizar, por exemplo, uma injeção letal, 

e na segunda modalidade, o que se objetiva é o alívio do sofrimento e mais o encurtamento da 

vida do enfermo, o que poderia ser feito, com a utilização da morfina, de modo a causar uma 

parada cardíaca, que consequentemente traria o óbito. 

 

A modalidade indireta compreende em uma “morte acidental”, ainda que o enfermo 

quisesse morrer, a intenção primária do médico, seria apenas de aliviar as dores. 

   

Por meio deste raciocínio, podemos entender que a eutanásia pode compreender como 

algo bom e ruim simultâneamente. Tudo depende do ponto de referência, pois, por um lado o 

enfermo pode encontrar um alívio ao não ter que mais agonizar em sofrimento, e por outro, 

aquele que o ajuda a abreviar a vida, terá de enfrentar as consequências morais, além da pena 

prevista no código penal. 

 

Conforme afirma Freire e Torquato, ao citar Garcia: 

 
“Este princípio afirma que um ato do qual advém consequências boas e más pode ser 
moralmente aceitável quando há proporcionalidade entre essas consequências e 
quando aquilo que se pretende ou se quer diretamente são os efeitos benéficos, não 
seus contrários. Assim, ao aumentar a dose de morfina de um paciente é possível que 
se esteja encurtando-lhe a vida, ou mesmo matando-o, mas isso não poderia ser 
considerado eutanásia sempre e quando se cumprissem certas condições: que não 
houvesse outro modo de aliviar a dor e que o diretamente buscado seja a analgesia e 
não sua morte. (FREIRE & TORQUATO, 2015, p. 377). 

 

Se por um lado a eutanásia abrevia a vida, há o seu oposto, chamado distanásia, que 

compreende dos vocábulos dys maus e thanatos morte, é o prolongamento da vida.  

 

A distanásia ocorre quando o enfermo se submete à vários tratamentos médicos inúteis, 

que não irão lhe beneficiar e muito menos aliviar suas dores, de modo a apenas prolongar seu 

sofrimento. 

 
“A distanásia erra por outro lado, não conseguindo discernir quando intervenções 
terapêuticas são inúteis e quando se deve deixar a pessoa abraçar em paz a morte como 
desfecho natural de sua vida [...]. A distanásia, que também é caracterizada como 
encarniçamento terapêutico ou obstinação ou futilidade terapêutica, é uma postura 
ligada especialmente aos paradigmas tecnocientífico e comercial-empresarial da 
medicina [...]. Os avanços tecnológicos e científicos os sucessos no tratamento de 
tantas doenças e deficiências humanas levaram a medicina a se preocupar cada vez 
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mais com a cura de patologias e a colocar em segundo plano as preocupações mais 
tradicionais com o cuidado do portador das patologias.” (MARTIN, 1998, p. 186) 

 

Apenas para uma breve menção, há outras modalidades da eutanásia seriam a 

ortotanásia, cocatanásia: 

 

“Outra figura é a ortotanásia, cujo prefixo orto possui sentido de morte apropriada, ou 
seja, seria o processo de morte sem sua obstrução ou seu prolongamento. Seria a morte 
no tempo certo, sem qualquer interferência em seu processo.” (DOSSI, 2017, p.26) 

 

O que diferencia a ortotanásia da eutanásia, é que, conforme explica Dossi, a primeira 

não possui o escopo de trazer a morte àquele que já está em sua iminência, mas sim, de se 

utilizar de métodos para que o sofrimento seja aliviado, sem ter que interferir no curso do 

processo natural de morte. 

 

A cocatanásia, que vem do prefixo kakós, que significa ruim, é uma abreviação da 

vida, mas sem a vontade expressa do enfermo. De acordo com Dossi, é uma modalidade 

criticada, pois, desvirtuaria o sentido do procedimento eutanásia, cujo principal elemento é a 

manifestação da vontade do paciente em morrer. 

 

Por fim, ressalte-se que tanto na eutanásia quanto no suicídio assistido, o que vale é o 

consentimento do paciente, principalmente no suicídio assistido, caso o paciente já se encontre 

em estado muito agravado de doença, de modo a não poder mais se comunicar. Afinal, tanto 

uma prática quanto a outra são caracterizadas pela morte voluntária. 

 
3.2.1.1. Eutanásia, eugenia e homicídio piedoso 
 

Para que não restem quaisquer dúvidas, que poderiam pairar a respeito da 

diferenciação, entre a eutanásia, eugenia e homicídio piedoso, neste subtópico iremos abordar 

mais detalhadamente sobre o significado de cada uma destas condutas. 

 

Conforme explicado acima, a eutanásia, se trata de uma morte provocada por terceiro, 

à pedido do paciente ou então de seus familiares, e com motivo altruísta, de modo a cessar com 

o sofrimento do enfermo. É um ato caracterizado por um motivo de solidariedade e empatia 

com a dor do enfermo, de modo que se formos tipificar pelo que está determinado no Projeto 

de Lei nº 236/2012, haveria uma espécie de perdão judicial, dependendo do caso concreto. 
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Caso não tenha o fator altruísta que mencionado, podemos estar de frente a um caso 

de eugenia, a qual possui em seu prefixo eu (boa) genia (origem). 

 

Era uma prática muito utilizada antigamente, principalmente em Esparta, na Grécia 

Antiga, em que o pai, ao ver que seu filho havia nascido com alguma deficiência, ou 

deformidade, simplesmente descartava seu filho, pois o considerava como um inútil, pois não 

poderia ser um grande guerreiro. 

 

Com a vinda do século XX, houve o emprego de um novo termo para a eutanásia, que 

veio a ser conhecida como “eutanásia nazista”, que na verdade se trata de eugenia10, também 

foi utilizada durante a época do Terceiro reich de Adolf Hitler, cuja pretensão era de preservar 

o que ele considerava como raça ariana, que era considerada como uma raça superior às demais, 

uma raça perfeita. 

 

Os nazistas alemães, com isto, fizeram da eugenia11, uma das principais características 

de seu regime totalitário, se valendo de métodos cruéis para causarem grandes massacres 

àqueles que não eram considerados como não pertencentes à raça ariana 

. 

 Antes de aderirem às câmaras de gás, os nazistas, aprisionavam um pequeno grupo de 

pessoas em caçambas seladas, com um pequeno buraco em que eles colocavam um cano de 

monóxido de carbono, do escapamento do carro. Após, o método foi adaptado para a câmara 

de gás e trocaram o monóxido de carbono por pesticidas, de modo a baratear o custo e aumentar 

a eficiência. 

 

Levando todo o exposto, podemos observar que tanto no caso espartano, quanto no 

alemão, o principal enfoque de quem praticava esta conduta tão vil, era a de afastar 

 
10 Conforme informa a organização Holocaust Research Project, os nazistas não haviam distorcido o termo 
eutanásia, mas sim, retiraram suas raízes a partir da tese evolucionária desenvolvida por Charles Darwin, e 
consequentemente de sua leitura seletiva a respeito do texto. Ainda de acordo com o site da organização, o termo 
eugenia foi criado em 1881 pelo antropólogo e matemático inglês, Francis Galton, cuja tese era sobre o 
“Aprimoramento da raça humana pela melhor criação”. Nessa toada, o conceito de “sobrevivência do mais apto, 
um elemento fundamental da ideologia nazista, a sua conclusão lógica. 
11 Tanto no caso alemão, quanto no espartano, era considerado como uma eugenia negativa, em que há uma 
intenção de impedir que os genes considerados como “inferiores” se espalhassem pela sociedade, de modo a 
“corromper” a sociedade considerada pura. Pelo outro lado, há o conceito de eugenia positiva, que consiste em um 
“incentivo” à pessoas poderem escolher os genes que querem para sua hereditariedade. Um exemplo muito comum 
que podemos utilizar, seria o caso dos fetos in vitro nos Estados Unidos, em que as mães podem escolher 
características que seu bebê poderia ter ao escolher o doador do esperma. 
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determinadas características genéticas, que eram consideradas como inferiores pela própria 

ideologia da sociedade, a fim de se criar uma raça “considerada pura”. 

 

Outra conduta completamente diferente da eugenia e da eutanásia, seria o homicídio 

por piedade, em que ocorre quando um familiar tem um interesse egoístico, de como, por 

exemplo, um familiar tem a intenção de abreviar a vida do enfermo para conseguir logo sua 

parte na herança.  

 

tanto a eugenia quanto o homicídio piedoso se distinguem da eutanásia em razão desse 

fator altruístico que é característico da própria eutanásia. É uma característica, que conforme 

dita acima, é pura e não pretende trazer o mal ao enfermo, mas sim, uma morte digna, de modo 

a acabar com o sofrimento, seja ele psíquico ou físico. 

 

Um ponto relevantíssimo feito por Asúa se refere em como saber quando se está diante 

de um homicídio piedoso, eugenia ou eutanásia: 

 
“Se quem mata um doente incurável, que pede insistentemente o fim de seus 
padecimentos, o faz com um móbil anti-social - para alcançar mais depressa a herança 
ou para se desfazer do pesado cargo que representa o doente de um mal crônico - seria 
então absurdo declarar a impunidade, visto que o agente é “perigoso”; mas, em 
compensação, quando o moveram fins altruístas, como a piedade pelo sofrimento 
acerbo, seria inútil impor-lhe uma pena, porque não estamos ante um caso de 
“temibilidade”. O móbil não egoísta, que guia o homicida piedoso, é, pois, o único 
critério aceitável para declarar a impunidade, visto que o tratamento punitivo ou 
assegurador deve ser exercido somente sobre indivíduos perigosos, ficando livres de 
toda a intervenção penal os que não são temíveis pelo motivo nobre, que os move.” 
(ASÚA, 1929, p. 248-249) 

 

Nesse sentido, e conforme informa Freire e Torquato: 

 
“Assim, entende que a eutanásia praticada pelo profissional da Medicina carece de 
“substância polêmica”, porquanto essa atitude seria de verdadeira curta. Diferente o 
seu entendimento ao referir-se ao homicídio piedoso. E que nessa conduta, o móbil 
torna-se relevante. E, se o motivo da morte era a piedade em decorrência do 
sofrimento insuportável, ao juiz é facultado o perdão. Não o perdão legal, mas o 
perdão judicial, este último visto por Asúa como mais amplo que o primeiro.” 
(FREIRE & TORQUATO, 2015, p. 392) 
 
 

3.2.1.2. Pequeno progresso brasileiro: ortotanásia, cuidados paliativos, e a autonomia da 
vontade do enfermo em poder recusar o tratamento 

 

Em 2006 o Conselho Federal de Medicina decidiu por regulamentar uma prática que 

estava sendo bastante recorrente no Brasil. Foi por meio da Resolução nº 1.805/2006 que 



56 
 

 

autorizaram a prática da suspensão de tratamentos e procedimentos que prolongariam a vida de 

pacientes que já se encontravam em estado terminal. 

 
De acordo com os artigos da referida resolução: 

  
“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. 
  
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.” 

 

De acordo com o que narra Freire e Torquato, à época dos acontecimentos, a resolução 

gerou grande polêmica entre os juristas, que não aceitavam que uma resolução do CFM poderia 

regulamentar algo em que não possuíam competência. 

 
“Em razão disso, o representante do Ministério Público do Distrito Federal propôs 
ação civil pública para suspender os efeitos da Resolução. 
O Juiz da 14ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal deferiu a antecipação de 
tutela para suspender os efeitos da Resolução CFM nº 1.805/2006, por entender tratar-
se tal prática de homicídio por omissão e não exercício regular da Medicina. 
O Ministério Público, posteriormente, por intermédio de seu Procurador Geral, emitiu 
parecer pela improcedência do pedido, entendendo que não se tratava de eutanásia e 
sim de ortotanásia, com legitimidade plena do Conselho Federal de Medicina para 
legislar a respeito da matéria. Requereu, ainda, a revogação da tutela antecipada que 
suspendeu os efeitos da Resolução.” (FREIRE & TORQUATO, 2015, p.395-396) 

 
Ao analisarmos os artigos, podemos notar que, finalmente, foi a partir desta Resolução 

que o paciente começou a ter alguma autonomia sobre os tratamentos em que se submeteria, 

mesmo estando em estado terminal, e também prevê ao enfermo a livre consentimento 

esclarecido, em que o médico, precisa deixar de modo claro, toda a situação em que se encontra 

o paciente. 

 

Já em 2009, com a reforma do Código de Ética Médica, por meio da Resolução nº 

1.931/2009, logo em seu primeiro capítulo, em que trata sobre os princípios fundamentais, ele 

retoma uma redação semelhante à Resolução 1.805/2006, ao incluir os cuidados paliativos, e 
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determinar que médicos evitem de utilizar tratamentos e procedimentos desnecessários em 

casos clínicos terminais e irreversíveis: 

 
XXII - Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização 
de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos 
pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. 

 

Muito além deste artigo do primeiro capítulo, o Código de Ética Médica de 2009, deixa 

cristalino, principalmente em seu capítulo IV, a importância do consentimento do paciente 

acerca dos tratamentos em que será submetido, ou seja, a partir deste ano é que foi possível a 

recusa ao tratamento. 

 

Ressalte-se a redação prevista no art. 24 e 25 do CFM: 

 
“Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente 
sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
  
Art. 25. Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, 
desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou 
fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem.” 

 
Ressalte-se que, ainda que seja vedada a prática da eutanásia, tanto pelo Código Penal 

Brasileiro, como pelo Código de Ética Médica, a distanásia também é expressamente vedada, 

de modo que o caminho mais lógico a se seguir em casos terminais, seria pela aplicação dos 

cuidados paliativos, para amenizar o sofrimento dos enfermos. 

 

 Outro apontamento relevantíssimo, é a partir do capítulo V do Código de Ética, em 

que prevê no art. 31: 

 
“É vedado ao médico: 
Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 
livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso 
de iminente risco de morte (grifo nosso).” 

 
De acordo com Freire e Torquato, o avanço das disposições do Código de Ética Médica 

fica um tanto dúbio, quando chega na parte do “salvo em caso de iminente risco de morte”, pois 

gera uma contradição ao que estava dispondo anteriormente acerca da autonomia de decisão do 

paciente e de seus familiares. 

 
3.2.2. Suicídio Assistido 
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A respeito do que versa sobre o suicídio assistido, assim como bem coloca o médico 

Dr. Varella: 

 
“Gostemos ou não, o direito de dar cabo à própria existência é inalienável. A 
sociedade e as religiões podem criar regras, leis e princípios morais para condenar o 
suicídio, porém jamais conseguirão evitá-lo. 
A função do Estado é proteger o cidadão do mal que terceiros possam causar a ele, 
não a de impedir os males que ele pode infligir a si mesmo. Fosse essa a pretensão, 
haveríamos de acabar com os medicamentos, vedar janelas, terraços de prédios, 
viadutos, destruir as armas e os objetos cortantes, entre outros cuidados tão 
inexequíveis quanto inúteis.”(VARELLA, 2019) 

 

Conforme já explicado, trata-se de uma prática conduzida pelo próprio paciente, 

estando orientado ou auxiliado por um terceiro ou por uma equipe médica. 

 

Uma questão que precisamos colocar aqui, é que evidentemente, a população que mais 

cresce aqui no Brasil é a de idosos, e consequentemente com o avanço da idade, vêm também 

várias doenças, e várias complicações de saúde.  

 

O suicídio assistido é uma opção para aqueles que, conforme a citação Lepargneur 

refere-se à morte, procuram por uma interrupção paulatina da existência, de modo a poder 

morrer sem ter que padecer de uma doença que lhe tiraria toda dignidade. 

 

Evidentemente que o suicídio por si só é um assunto muito polêmico, e condenado por 

várias religiões, afinal, de acordo com elas, o único que poderia tirar a vida de alguém seria 

deus. 

 

Mas afinal, se deus é tão bom e misericordioso, não seria, minimamente 

compreensível, se entendesse, que muitas pessoas não podem simplesmente esperar sua vontade 

para morrer. Tudo isto, levando em consideração que ninguém deveria ter que se submeter a 

um tratamento degradante, que lhe traria mais sofrimento do que a cura em si. 

 

Muitas vezes, a cura não está no remédio em si, mas sim no ponto final da 

terminalidade da vida. 

 

No Brasil, apenas para ressaltar o que já foi dito, tal prática está tipificada no artigo 

122 do Código Penal, em que determina que aquele que induzir ou instigar alguém a se suicidar, 

ou prestar-lhe auxílio, seria condenado à uma pena de reclusão de dois a seis anos, ou caso o 
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suicídio seja consumido, de um a três anos, e a pena seria duplicada caso resultasse lesão 

corporal de natureza grave. 

 
3.2.2.1. Turismo suicida 

 

Em razão desta proibição, tanto do Brasil, como de outros países, vêm aumentando o 

número de pessoas que procuram por um tipo de turismo macabro, conhecido como turismo de 

suicídio, o qual estas pessoas vão à países como a Suíça, em que é permitido o suicídio assistido, 

para poderem morrer em país. 

 

Na Suíça, o suicídio assistido existe em razão das brechas que há no Código Penal 

Suíço, e em razão desta omissão é que é possível que pessoas do mundo todo podem ir para lá, 

e morrerem em paz. 

 

O induzimento ou auxílio ao suicídio só estaria tipificado nas leis suíças se o motivo, 

pelo qual a pessoa estaria auxiliando a outra a se matar, fosse egoístico, do contrário, seria 

permitido: 

 
“Inciting and assisting suicide 
Art. 115: Any person who for selfish motives incites or assists another to commit or 
attempt to commit suicide is, if that other person thereafter commits or attempts to 
commit suicide, liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a 
monetary penalty”12 

 

Há duas clínicas famosas que atuam nesta área, sendo elas a DIGNITAS, e a EXIT. 

 

 A primeira clínica, DIGNITAS, que foi fundada em 1998 em Zurich, por uma ONG 

fundada pelo advogado suíço Ludwig Minelli, atende qualquer pessoa, contanto que esteja em 

território suíço. 

 

Do outro lado, há a EXIT, em que somente atende cidadãos suíços e residentes 

permanentes que morem no país. 

 

 
12 Incitar e ajudar o suicídio 
Art. 115: Qualquer pessoa que por motivos egoístas incite ou ajude outra a cometer ou tentar cometer suicídio é, 
se essa pessoa posteriormente cometer ou tentar cometer suicídio, passível de uma sentença de custódia não 
superior a cinco anos ou de uma penalidade monetária 
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Ambas as clínicas possuem um sistema rigoroso para aceitar os pedidos de suicídio 

assistido. Afinal, se engana quem acredita que poderia simplesmente ingressar em uma dessas 

clínicas para poder se suicidar. 

 

De acordo com um artigo feita pela Swissinfo, em que se trata de uma entrevista com 

o médico suíço Dr. Jerôme Sobel, é explicado os mitos e verdades sobre o ingressos dos 

pacientes nessas clínicas. 

 

Segundo o Dr. Jerôme, há uma série de requisitos que precisam ser preenchidos para 

que o pedido da pessoa seja aceito, como: (i) o pedido deve ser sério e precisa ser repetido 

durante um tempo; (ii) a pessoa precisa ter uma doença incurável, e que a morte seja previsível; 

(iii) a doença precisa causar sofrimentos psíquicos e físicos, de modo a tornar a existência da 

pessoa insuportável. (SWISSINFO, 2008) 

 

A primeira pergunta que nos passa pela cabeça, é em relação ao pedido dos pacientes 

diagnosticados com depressão, e este é justamente o quinto requisito. Para que a pessoa possa 

ter seu formulário encaminhado, é necessário que ela tenha capacidade de discernimento, e não 

apresente um quadro clínico depressivo. 

 

Pessoas que apresentam este tipo de quadro não estão em plena capacidade de 

discernimento, haja em vista que tendências suicidas podem ser um dos sintomas da depressão. 

Se na Suíça a maior parte dos pedidos se tratam de dores físicas, na Holanda, a clínica 

Levenseindekliniek (Clínica da morte) auxilia pacientes que sofrem psiquicamente. Segundo 

uma matéria do El País, um terço (⅓) dos pacientes apresentavam doenças psiquiátricas. 

 

De acordo com a descrição do site da clínica, a conduta que seria empregada na clínica 

seria a eutanásia, que é considerada pelo país tanto a conduta praticada pelo médico, quanto 

pelo próprio paciente, e é legal desde 2002 na Holanda. 13 

 

 
13 A lei holandesa considera eutanásia tanto a praticada pelo médico, como o suicídio assistido (o paciente toma 
uma substância preparada pelo médico) e a combinação das duas coisas. E contempla a objeção de consciência do 
médico. “Ter uma lei que permite falar com o paciente é sempre melhor do que recorrer a uma sedação paliativa 
forte sem contar a ele. É um procedimento médico para combater a dor, sem dúvida, mas o doente pode morrer 
com ela e talvez não tenha pedido por aquilo”, disse Kohnstamm. (El País, 2017, 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/31/internacional/1504197638_959922.html, acessado em 08 de novembro 
de 2019 às 14:05) 
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O pedido de eutanásia deve vir do paciente, mas o médico não precisa, necessariamente 

o obedecer, assim como os pacientes não possuem o direito de exigir que ela seja feita, ou seja, 

é uma decisão, que conforme informa o site da clínica, deve ser tomada em conjunto: 

“The Dutch Euthanasia law has been in force since April 2002. This law has careful 
and detailed guidelines to allow physicians to perform euthanasia at the request of a 
patient. Physicians must follow these detailed legal and medical guidelines. Finally, 
the details of each completed euthanasia have to be reported to an independent 
regional review committee, to ensure that the procedure has been carried out in strict 
accordance with the rules. Physicians are not obliged to perform euthanasia and 
patients do not have the right to demand euthanasia. The decision to perform 
euthanasia is a joint decision between physician and patient. Any physician who has 
conscientious objections has the right to decline to perform euthanasia.”14 

  

Levando isto em consideração, a clínica ainda informa que o foco deles é nos pacientes 

que são holandeses ou residem no país, devendo ainda preencher os requisitos legais que a 

clínica demanda, que por sinal focam, praticamente na figura do médico do paciente, e não 

sobre o paciente em si.  

 

Assim, estão entre os requisitos: (i) o médico precisa estar convencido de que o pedido 

foi feito voluntariamente, e foi bem pensado; (ii) precisa estar convencido de que o paciente 

está em um sofrimento insuportável e que não há chances de se recuperar; (iii) precisa ter 

informado o paciente sobre sua condição e perspectiva; (iv) tenha alcançado, juntamente com 

o paciente, a convicção de que esta situação em particular não tem outra solução razoável; (v) 

tenha consultado pelo menos um médico independente, que tenha visto e entrevistado o paciente 

e tenha dado sua opinião por escrito nos requisitos mencionados acima; e último (vi) irá realizar 

a eutanásia ou suicídio assistido com um plano de saúde. 

 

Caso o paciente não seja holandês e nem resida no país, o site já ressalta a dificuldade 

que será para preencher os requisitos, pois o paciente deverá ser fluente em holandês ou inglês, 

e deverá residir na Holanda durante todo o período de investigação, que não tem um período 

certo de tempo, além de ter um histórico médico que seja legível e acessível. Ademais, todos 

 
14 A lei holandesa da eutanásia está em vigor desde abril de 2002. Esta lei possui diretrizes cuidadosas e detalhadas 
para permitir que os médicos realizem a eutanásia a pedido de um paciente. Os médicos devem seguir estas 
diretrizes legais e médicas detalhadas. Finalmente, os detalhes de cada eutanásia concluída devem ser relatados a 
um comitê de revisão regional independente, para garantir que o procedimento seja realizado em estrita 
conformidade com as regras. Os médicos não são obrigados a realizar a eutanásia e os pacientes não têm o direito 
de exigir a eutanásia. A decisão de realizar a eutanásia é uma decisão conjunta entre médico e paciente. Qualquer 
médico que tenha objeções de consciência tem o direito de recusar realizar a eutanásia. (Expertisecentrum 
euthanasie) 
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os custos da investigação somente serão reembolsados caso o paciente tenha um plano médico 

holandês. 

 

Dentre os casos que aparecem na Levenseindekliniek, podemos citar dois casos: 

Aurelia Brouwers, que tinha 29 anos, e optou voluntariamente à eutanásia, e Mark Langedijk 

de 41 anos. 

 

Aurelia Brouwers era uma holandesa que foi diagnosticada com diversas doenças 

mentais, dentre elas depressão crônica, transtorno de personalidade borderline, transtorno de 

apego reativo, ansiedade, psicose, e relatava que ouvia vozes (BBC, 2018).  

 

A jovem de 29 anos já teve diversos pedidos negados, conforme informa o site da 

BBC, e em razão disto, optou por se inscrever na Levenseindekliniek, que realizava 

atendimento de pessoas cujo sofrimento era psíquico.  

 

Quando questionada acerca da tomada de decisão de Aurelia, haja em vista que poderia 

ser um sintoma de sua doença, a psiquiatra Kit Vanmechelen informou: 

“Eu acho que você nunca pode ter 100% de certeza disso, mas (antes de aprovar um 
pedido de eutanásia) você deve ter feito tudo para ajudar o paciente a diminuir os 
sintomas da patologia que ele tem", observa, acrescentando que, "em transtornos de 
personalidade, um desejo de morte não é incomum". "Mas que, se ele é constante, e o 
paciente passou por tratamentos de transtorno de personalidade, é um desejo 
semelhante ao manifestado por um paciente com câncer que diz: 'Eu não quero ir até 
o fim (da doença)'." (BBC, 2018) 

 
No segundo caso, trata-se de um homem chamado Mark, que fez um requerimento de 

eutanásia em julho de 2016, pois sofria de alcoolismo, depressão e transtorno de ansiedade. 

 

De acordo com a matéria do El País, Mark havia ingressado e saído de 21 clínicas de 

desintoxicação, sendo que todas suas tentativas restaram como frustradas, e em razão de seu 

sofrimento, recorreu à eutanásia para pôr fim ao seus sofrimentos. 

 

Os casos acolhidos pela clínica holandesa são de grande complexidade, haja em vista 

que trata-se de um sofrimento não físico, mais difícil ainda de se mensurar. 

 

Quando o debate se trata de autorizar eutanásia (que aqui se compreenda tanto na 

forma em que o médico que pratica ou pelo próprio paciente) para pacientes em que se 
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encontram em grande sofrimento psíquico, não é algo fácil para poder se responder, pois ainda 

que a pessoa tenha essa autonomia de vontade para decidir como gostaria de morrer, se por 

acaso ela é diagnosticada com um quadro clínico de depressão, então não estaria em suas 

faculdades mentais. 

 
3.2.3. Diretivas Antecipadas de vontade - Testamento vital e Procuração para cuidados de 
saúde 

 

As diretivas antecipativas de vontade é um assunto que está em ascensão durante os 

últimos anos, e trata-se de uma alternativa para aqueles que temem ficar à mercê das escolhas 

dos familiares e dos médicos, em situações em que estão acometidos por uma doença em que 

poderia impossibilitar a tomada de decisão sobre os tratamentos e procedimentos médicos. 

 
“Em verdade, a justificativa para o aparecimento das diretivas antecipadas de vontade 
era a limitação da intervenção médica não curativa a determinadas situações terminais 
ou de inconsciência irreversível, sofrendo posteriormente uma significativa ampliação 
na sua utilização.” (FREIRE & TORQUATO, 2015, p. 400) 

 
E ainda complementando: 

 
“Hoje, as diretivas antecipadas de vontade, conhecidas por testamentos vitais, têm a 
função de dar ao paciente o poder de recusar tratamentos e, também, de escolher, 
dentre aqueles possíveis, o tratamento que lhe convém, o que significa que estamos 
diante do exercício da autonomia privada do paciente. Acontece que esse instrumento 
serve para a manifestação de vontade para o futuro, em caso de estado de 
inconsciência.” (FREIRE & TORQUATO, 2015, p. 400) 

 
Atualmente há dois projetos de lei para regulamentar as diretivas, sendo um o Projeto 

de Lei nº 149/2018 de autoria do Senador Lasier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul , e o 

outro é o Projeto de Lei nº 267/2018. Apenas o primeiro está ainda em tramitação pelo Senado. 

 
4. Conclusão 
 

Após a pesquisa bibliográfica realizada, foram extraídas as seguintes conclusões  

 

1. O tabu é definido como uma conduta estranha para os padrões estabelecidos pela 

sociedade. Padrões estes que são determinados pela moralidade e pelos costumes. Em razão 

disto, tendemos a tipificá-la, de modo a repreender todos àqueles que transgredir a lei, 

mantendo, assim, os padrões exigidos pela sociedade. 
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2. Ainda, sobre a autonomia da vontade, conforme visto, em razão da moral e dos 

costumes, o que conhecemos por autonomia da vontade, ou liberdade, acaba por se tornar um 

conceito subjetivo, pois assim como uma fila de dominó, a moral e os costumes irão ditar as 

leis, que irão, consequentemente, delimitar até onde a nossa liberdade vai. A sociedade fica, de 

um certo modo, presa a estas determinações, e ao final, quem acaba definindo o que podemos 

ou não fazer, ainda que seja com nossos corpos, é o Estado. 

 

3. A respeito dos princípios, principalmente o da dignidade humana, eles são 

considerados norteadores, pois são a base das leis positivadas. É em razão dos princípios que a 

vida em sociedade se faz possível, pois sem eles estaríamos vivendo no caos. Além disto, 

conforme já demonstrado, a sua ponderação não é uma tarefa fácil de ser realizada, haja em 

vista que é necessário que se analise o caso concreto para sopesar qual seria mais importante 

para determinada questão. 

 

4. A prostituição, levando em consideração algumas correntes ideológicas, deveria 

ser abolida, para que não existisse mais, de modo a extinguir o mercado que objetifica o corpo 

das mulheres. Todavia, abolir diretamente é fechar os olhos para este grupo de trabalhadoras 

que são marginalizadas, além de que estaríamos fomentando o comércio sexual na 

clandestinidade, o que seria muito pior. Logo, a opção mais viável, principalmente para a 

realidade brasileira, seria regulamentá-la, mas com uma lei que seja mais específica, de modo 

a garantir efetivamente direitos previdenciários, trabalhistas, segurança, e saúde a quem esteja 

atuando neste ramo. 

 

5. No que diz a respeito ao suicídio assistido e à eutanásia, a legalização e 

regulamentação se fazem necessárias, haja em vista que somente a ortotanásia e cuidados 

paliativos não são suficientes para garantir a morte digna do doente.  

 

Por fim, caso fossem legalizados e regulamentados, e no Brasil houvesse clínicas que 

prestassem este tipo de serviço, assim como na Holanda e na Suíça, deveriam ser adotados 

procedimentos para analisar os pedidos que chegam, de modo que só fossem atendidos os 

pedidos dos pacientes que atendessem a todos os requisitos. No que diz respeito aos pacientes 

cujo sofrimento é psicológico, seria necessário que primeiro se tratasse a patologia, e caso isso 

se mostrasse infrutífero, então seria dada ao paciente a opção de morrer por meio do suicídio 

assistido. 
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