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“Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère et l’ignorance se sont avisés pour se 
rendre heureux de n’y point penser”, Blaise Pascal, “Les Pensées”, p. 81 1. 

 

Resumo 

A discussão acerca das questões do fim da vida em França, desde os cuidados paliativos à 
eutanásia e auxílio ao suicídio, do consentimento informado às directivas antecipadas de 
vontade, remonta à década de 80, e longo e moroso tem sido o caminho da regulação 
legislativa e cautelosos os desenvolvimentos jurisprudenciais. Foram sempre casos 
concretos, de enorme dramatismo e que sensibilizaram toda a Nação, que permitiram que 
os bloqueios naturais em questões fracturantes como estas tivessem um fim, exigindo 
sempre mais ao legislador e relançando periodicamente a dúvida se a França poderá vir a 
ser o terceiro país europeu a admitir a eutanásia activa directa ou o quarto a permitir o 
auxílio ao suicídio sob dados requisitos. 

 
I) Do severo Código Penal Francês de 1810 ao categórico Parecer de 24 de Junho de 
1991 do Comité Consultivo Nacional de Ética; 

 

Em Novembro de 1940 a Academia de Ciências Morais e Políticas da França 
rejeitava categoricamente “toutes les méthodes ayant pour dessein de provoquer la mort de 
sujets estimés monstrueux, malformés, déficientes ou incurables” por levarem a abusos 
criminais, dar ao médico um papel que não é o seu e contrário à deontologia e à ordem 
pública, bem como por sacrificar indivíduos que, apesar das suas incapacidades físicas, 
podem contribuir para “a edificação permanente” da civilização. Apesar de distinguir a 
eutanásia destas “expériences récentes”, a Academia considerava que aquela, bem como 

                                                           
1 Da edição Dent/Mignot, disponível em: https://archive.org/details/lespenses00pasc (último acesso em 2014-
12-21) 
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“todos os métodos que provoquem, por paixão, uma morte doce e tranquila nos 
moribundos deviam ser “également écartés” 2.  

A conotação da eutanásia com as práticas “eutanásicas” colectivas do III Reich 3 
motivaria nas décadas seguintes, como no resto da Europa, uma condenação assertiva, 
levando inclusive a um deficiente controle da dor por recear-se que um encurtamento do 
tempo de vida, enquanto consequência lateral de uma terapêutica (estamos,  portanto, no 
âmbito da chamada eutanásia activa indirecta ou ortotanásia), motivasse uma perseguição 
criminal. 

Se no Código Penal de 1810 (em vigor até 1 de Março de 1994) a eutanásia 
preenchia o tipo do art.295.º (“L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre”), 
não se distinguindo entre um homicídio e uma eutanásia 4, o Código Penal de 1994 (CP) 
não prevê igualmente o crime de eutanásia activa directa, subsumindo-se aquela numa 
meurtre (art.221-1.º 5) ou num assassinat (art.221-3.º 6). Estaremos ante uma meurtre, 
punível com 30 anos de pena de reclusão criminal 7 quando ao elemento material, 

                                                           
2 A Academia salientava, ao invés, o dever do médico de “atténuer, dans la mesure de ses possibilités 
techniques” as angústias e o sofrimento do doente, não devendo ser inibido pela possibilidade  de advir a 
morte em resultado de tais tratamentos, nunca podendo porém provocá-la deliberadamente. Cfr. Académie 
des Sciences Morales et Politiques, “A Propos de L´Euthanasie” in “Revue de Science Criminelle et de Droit 
Pénal Comparé”, Número 1, Janeiro - Março de 1950, p. 504.  
3 A expressão eutanásia que mobilizamos aqui corresponde à noção de ajuda à morte dada por Jorge de 
Figueiredo Dias, “A «ajuda à morte»: uma consideração jurídico-penal” in “Revista de Legislação e 
Jurisprudência”, Ano 137, Número 3949, Março-Abril de 2008, p. 203 e ss., “o auxílio prestado de acordo 
com a sua vontade real ou presumida, a uma pessoa severa e irrecuperavelmente enferma, frequentemente, 
em insuportável sofrimento, no sentido de lhe tornar possível uma morte em condições que o enfermo reputa, 
ou há razões para presumir que repute, humanamente dignas”, que corresponde à noção de boa (ευ) morte 
(θάνατος) de Bacon e que conforme o acto letal pertença a um terceiro ou ao paciente será, respectivamente, 
uma eutanásia ou um auxílio ao suicídio. Actos que não se confundem, naturalmente, com as práticas  
eugénicas reportadas mormente ao Estado Nacional Socialista Alemão (e ao decreto de Hitler conhecido 
como Aktion T4 de 1939) e só erradamente apelidadas como eutanásias, pois mais não são do que “um 
retrocesso moral de tal intensidade que nos faz aproximar da mais pura e desenfreada barbárie” e “descer ao 
grau zero da valoração da dignidade humana”, vide José de Faria Costa, “O Fim da Vida e o Direito Penal” in 
“Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias”, Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 782. 
4 O projecto de reforma para o Código Penal em 1930 (que nunca seria submetido ao Parlamento) procurava 
porém deixar ao juiz, em cada caso, a possibilidade de atenuar a pena prevista para o homicídio atendendo ao 
móbil e às circunstâncias em torno destes homicídios a pedido. De perto, François Gonzalvez, “La Eutanasia 
en Francia: Un problema jurídico y social” in José Luis Díez Ripollés, Juan Muñoz Sánchez, (Coord.), “El 
Tratamiento Jurídico de la Eutanasia: Una perspectiva comparada”, Valência: Tirant lo blanch, 1996, p. 
157 e ss. 
5 “Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de 
réclusion criminelle”. 
6 “Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion 
criminelle à perpétuité”. 
7 Ensina Inês Fernandes Godinho, “Eutanásia, Homicídio a Pedido da Vítima e os Problemas de 
Comparticipação em Direito Penal”, Coimbra: (s.n.), 2013, p. 322, n. 246 que a “pena de reclusão criminal 
corresponde à pena de direito criminal comum, podendo ser limitada no tempo ou perpétua” . 
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“l´exigence principal renvoie à une infraction de commission” 8, acrescer um elemento 
moral, “il est nécessaire de prouver la volonté de tuer”, o animus necandi 9. Acrescendo 
uma premeditação do agente poderemos falar de assassinato (punível com pena de 
perpétua), e podendo antever-se na prática de uma eutanásia uma programação “inelutável” 
da morte do doente compreende-se que possa facilmente consubstanciar tal ilícito 10.  

Igualmente mobilizável é o crime de envenenamento (art.221-5.º 11) quando a 
eutanásia revista tal comportamento, bastando a disponibilização da substância letal ou 
mortífera para posterior ingestão e não somente a administração 12. 

Por outro lado, nem o móbil inerente a uma eutanásia (a compaixão, a morte 
piedosa), nem o consentimento da vítima constituem causas de exclusão da ilicitude ou da 
culpa, podendo quanto muito justificar uma atenuação da pena 13.  

No que concerne à ortotanásia ou eutanásia activa indirecta, mesmo antes da sua 
admissibilidade explícita pela lei n.º 2005-370 de 22 de Abril de 2005, já se entendia que a 
morte advinda como consequência lateral e não desejada de um tratamento de combate à 
dor não poderia ser qualificada como assassinato ou envenenamento dado que não se 
observava em tal conduta o elemento moral: “l´intention première n´est pas de tuer ni 
d´empoisonner, mais de soulager” 14. 

                                                           
8 Não obstante uma omissão (v.g. a interrupção de um tratamento vital para o paciente) possa consubstanciar 
este comportamento positivo caso “a intenção do homicida esteja assegurada”. Cfr. Sarah Brotelle, “Du droit 
à la fin de vie au droit de disposer de sa vie” in “Revue Générale de Droit Médical”, Número 20, Setembro 
de 2006, p. 253 e ss. 
9 Ibidem., p. 253. 
10 Se a vítima for um menor com menos de 15 anos, um ascendente do homicida, ou (e é esta a situação mais 
recorrente nos contextos eutanásicos) alguém com “particulares vulnerabilidades em virtude da sua idade, 
doença, enfermidade, deficiência física ou psicológica”, sendo tal cognoscível ou do conhecimento do 
agente, ou verifique-se outra circunstância agravante do art.221-4.º do Code Pénal a pena será a prisão 
perpétua. Veja-se Anne-Marie Duguet, “Euthanasia and Assistance to End of Life Legislation in France” in 
“European Journal of Health Law”, Volume 8, Número 2, 2001, p. 111. 
11 “Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la 
mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.” Caso 
reúnam-se alguma das circunstâncias agravantes do art.221-4.º do CP ou exista premeditação nos termos do 
art.221-3.º do CP a pena aplicável é a de “reclusão criminal perpétua”. 
12 É discutível se estamos ante um crime de mera actividade ou de resultado, mas o Tribunal da Cassação 
considerou em 1998 que basta a intenção de matar, independentemente do resultado, para preencher-se o 
tipo. Cfr. Bérengère Legros, “Sur l´opportunité d´instituer une exception d´Euthanasie en Droit Français” in 
“Médecine & Droit”, Volume 2001, Número 46, Janeiro- Fevereiro de 2001, p.7, n.12 e Duguet (nota 10), 
p.112.  
13 Como sublinha Bérengère Legros, “La douleur comme fondement de l´euthanasie” in Bernard Durand, 
Jean-Poirier, Jean-Pierre Royer, “La Douleur et le Droit”, Paris : PUF, 1997, p. 390,  o móbil  não pode 
influenciar a culpabilidade mesmo se honroso, como a piedade ou compaixão, trata-se de “un principe 
générale du droit pénal”. Já o consentimento só poderá excluir a ilicitude quando estejam em causa bens que 
excepcionalmente a lei penal disponibilize ao seu titular, o que não é o caso da vida, para além de que para 
aquela autora, dado o estado de sofrimento em que a vítima se encontra  tal consentimento nunca seria livre. 
Vide ainda Duguet (nota 10), p. 111 e Gonzalvez (nota 4), pp. 159-160. 
14 Legros, (nota 13), pp. 402-403. Não obstante, dado o risco de perseguição criminal, alguma doutrina 
defendia o recurso à figura do estado de necessidade, dado o conflito de deveres a que o médico estaria 
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Já em relação à eutanásia passiva, antes da lei Leonetti de 2005, poder-se ia 
mobilizar o crime de não assistência à pessoa em perigo (art.223-6.º do CP 15) ou o 
homicídio involuntário (art.221-6.º do CP 16), todavia desde 1973 o Tribunal da Cassação17 
deixara assente que o médico que não leva a cabo um tratamento em virtude de uma recusa 
“obstinada e agressiva” do paciente, devidamente certificada em documento onde aquele se 
opõem à terapêutica, não incorrerá em nenhum daqueles crimes 18. Data de 1991 um 
conhecido caso de eutanásia passiva em que  dois médicos foram acusados de homicídio 
involuntário de uma vítima de um acidente, alegadamente já moribunda, por retirada da 
ventilação artificial (com oposição da equipa de enfermagem). O caso chegaria ao Tribunal 
de Cassação que consideraria que o médico G. havia apressado a morte “contra a ética 
médica e as regras clínicas”, dando como provado o elemento moral do homicídio 
involuntário na medida em que “não se agira com a normal diligência expectável”, não se 
tendo por exemplo, antes da retirada, feito exames para assegurar a morte do tronco-
cerebral 19. 

                                                                                                                                                                                
sujeito: de um lado apaziguar o sofrimento e de outro prolongar a vida do paciente, de tal modo que o risco 
de acelerar a morte através dos tratamentos justificar-se-ia por razões de “nécessité sédative”. 
15 “Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un 
crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient 
volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il 
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ”. 
16 “Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par 
la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement 
et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans 
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende”. 
17 Em matéria criminal os tribunais franceses encontram-se organizados em: Julgados de Paz (Juges de 
Proximité), para contravenções que não exijam, pela sua parca complexidade e importância, um magistrado; 
Tribunais de Polícia (Tribunaux de Police) com competência para contravenções mais graves; Tribunais 
Correccionais  (Tribunaux Correctionnels) para delitos puníveis com pena de multa ou de prisão até 10 anos; 
Tribunais Criminais (Cour d´Assises) que julga crimes graves (v.g. homicídio, assassinato, envenenamento, 
crimes contra a humanidade) puníveis com pena de prisão superior a 10 anos  e por fim o Tribunal de 
Cassação (Cour de Cassation), o Supremo Tribunal, com sede em Paris, que assegura a uniformidade da 
jurisprudência e só conhece matéria de direito. De perto, Boaventura de Sousa Santos (Dir.), “A Geografia da 
Justiça - Para um novo mapa judiciário”, Observatório Permanente da Justiça Portuguesa – Centro de Estudos 
Sociais, Agosto de 2006, pp. 7-8 e pp. 10-11, disponível em   
http://opj.ces.uc.pt/portugues/relatorios/relatorio_A_Geografia_da_Justica.html (último acesso em  2014-12-
21). 
18 De perto, Brotelle (nota 8), p. 253. Veja-se ainda John Griffiths, Heleen Weyers, Maurice Adams, 
“Euthanasia and Law in Europe”, Portland: Hart Publishing, 2008, p.386, n.76. 
19 Seguimos de perto PENNEY LEWIS, “Assisted Dying in France, The Evolution of Assisted Dying in 
France: A Third Way?” in “Medical Law Review”, Volume 14, Número 1, Primavera de 2005, pp. 51-52. A 
Cassação parece sugerir inclusive que havia possibilidade de recuperação do paciente e que a retirada da 
ventilação tornara o processo morte “inevitável e irreversível”, de tal modo que autores como Chevallier 
entendem que o caso foi qualificado como homicídio involuntário e não como meurtre ou assassinat, dada a 
pretensa intencionalidade do médico, para evitar que o caso fosse julgado pela Cour d´Assises que, como 
veremos, é tradicionalmente menos severa nas penas para estes casos, ou seja “the criminal law is being 
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Outro caso de eutanásia passiva que chegou à Cassação foi a do médico E. que 
chamado para reanimar um paciente com um acidente vascular cerebral, tendo considerado 
que aquele já estava morto, não iniciou a ressuscitação. Quando a polícia chegou ao local, 
30 minutos depois, o corpo ainda estava quente indiciando que a reanimação era possível. 
O médico seria acusado de não assistência a pessoa em perigo mas aquele alto Tribunal 
daria como não provado o elemento moral, pois não se comprovara que E. não assistira 
intencionalmente a vítima conhecendo o grau de perigo em que esta se encontrava 20. 

Quanto ao auxílio ao suicídio, desde o Código Penal Francês de 1791 (norteado 
pelos ensinamentos de Beccaria 21 e pela crença de que o suicídio é uma “manifestación 
suprema del individualismo” que deveria ser tolerada e não perseguida criminalmente) que 
não se pune o suicídio 22 nem se prevê o crime de auxílio ao suicídio. Esta opção de não 
incriminação não impediu porém a jurisprudência (conforme sublinhado pelo Tribunal da 
Cassação em 1965) de perseguir tais condutas nos casos em que o suicídio ocorre ante a 
abstenção voluntária de um terceiro, recorrendo ao crime de homicídio involuntário desde 
que a agente “por sua culpa, provocasse o suicídio” e, em virtude das dificuldades de 
recurso a tal preceito, ao crime de não assistência a pessoa em perigo na lógica de que a 
“pessoa que omite a assistência a alguém em perigo, cria o perigo” 23. Já estando em causa 
                                                                                                                                                                                
distorted by the use of covert judicial tools, such as preferring lesser charges, to avoid the effective 
legalisation of euthanasia through jury nullifications”. 
20 Criticando esta decisão Lewis (nota 19), pp. 52-53 questiona o facto de qualificar-se a morte à luz do 
art.223-6.º e não do 221-6.º, pois para este bastaria a imprudência ou negligência, parecendo que se não se 
procura uma descriminalização de facto pela Cour d´Assises também não se quer aproveitar toda a severidade 
da lei: “there are a number of means used to avoid prosecuting and punishing him (the doctor) to the full 
extent of the law”. 
21 A pena para o suicida será “inútil e injusta” pois  “o suicídio é um delito que parece não poder admitir uma 
pena propriamente dita pois que ela não pode cair senão ou sobre os inocentes, ou sobre um corpo frio e 
insensível. (…) Quem teme a dor obedece às leis; mas a morte extingue no corpo todas as fontes de dor. Qual 
será, pois, a razão que reterá a mão desesperada do suicida?”, Cesare Beccaria, “Dos Delitos e das Penas” 
(Tradução de José de Faria Costa), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, p. 135 ss. 
22 Sem que de tal opção se possa retirar um direito ao suicídio, como de resto a  Secção 3 do CP: “De 
l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours” (art.223-5.º – 223-7-º) evidencia. De 
perto Roxani Fragkou, “De l´euthanasie aux soins palliatifs: la nécessité d´une réponse au-delà du strict droit 
positif” in “Médecine & Droit”, Volume 2012, Número 114, Maio-Junho de 2012, pp.79-80. 
23 O recurso a estes dois preceitos foi duramente criticado pela doutrina mas manteve-se em casos 
posteriores: num caso de suicídio conjunto em 1969 recorreu-se ao crime de omissão de auxílio não obstante 
“el superviviente no resultaba nunca condenado porque se admitía la imposibilidad moral o mental de salvar 
a la otra persona e, num caso de 1973, pode ler-se “si el suicidio no se puede castigar, el hecho de dar muerte 
a otro cuando éste último lo pidió constituye en realidad un homicidio involuntario”. Vide Gonzalvez (nota 
4), pp. 162-164. Acrescente-se que, presentemente, corre no Tribunal Correccional de Saint-Étienne (com 
reenvio para a Cassação) um processo onde um octogenário é acusado de não assistência a pessoa em perigo, 
por ter ajudado a sua esposa gravemente doente a suicidar-se, em 2011, através da ingestão de um cocktail de 
medicamentos, Cfr. Anthony Verdot-Belaval, “Procès reporté pour Jean Mercier” in “Paris Match” de 26 de 
Novembro de 2014, disponível em: http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Proces-reporte-pour-Jean-
Mercier-octogenaire-86-ans-suicide-euthanasie-658304 (último acesso em 2014-12-21). Já duvidando que se 
possa considerar em péril imminent um suicida quando se trata de um doente terminal ou incurável que 
expressa um desejo de morrer, veja-se Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), p. 386 que acrescentam ainda que 
são raros os casos  judiciais de omissão de auxílio 
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uma ajuda activa ao suicídio poderá recorrer-se ao crime de abuso fraudulento de um 
estado de ignorância ou de fraqueza  (art.223-15-2.º a 223-15-4.º do CP 24) 25. 

Seria a publicação em 1982 do livro Suicide, mode d´emploi de Claude Guillon e 
Yves Le Bonniec que relançaria o debate e motivaria a criação do art.223-13.º do CP 26. O 
livro que descrevia várias técnicas para o suicídio (inclusive que medicamentos, doses e 
como obtê-los), seria associado a cerca de 74 suicídios e quando os pais de um jovem 
suicida (cujo corpo fora encontrado com o livro) recorreram ao Tribunal Correccional de 
Paris que considerou que o “o suicídio, por princípio expressão trágica de uma vontade 
individual e livre quanto aos meios e ao momento da sua execução, não era objecto de 
nenhuma incriminação” e que o livro não fazia nenhuma apologia 27, o Senado decidiria 
avançar com uma proposta de lei em 1983 para pôr fim ao vazio jurídico 28. As discussões 
parlamentares só findariam em 1987 com a aprovação dos artigos 223-13 a 223-15.º do CP 
passando a incriminar-se a provocação ao suicídio consumado ou tentado: o agente faz 
nascer no espírito do destinatário um projecto de suicídio que não existia até então” 29, uma 

                                                           
24 “Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état 
d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière 
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un 
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion 
psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à 
altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont 
gravement préjudiciables”. 
25 Fragkou (nota 22), Loc. Cit.. Acrescente-se que antes da incriminação do abuso fraudulento de um estado 
de ignorância ou de fraqueza a Cassação recorrera (em 1993) ao crime de envenenamento pois o arguido 
“entregara medicamentos mortíferos a um camarada frágil e ingénuo e sobre o qual tinha um ascendente” . 
Cfr. Rapport da “Mission d'évaluation de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, p.171.  
26 “Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées 
à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa 
précédent est un mineur de quinze ans. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la 
présente section encourent également la peine complémentaire suivante: interdiction de l'activité de 
prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une 
durée de cinq ans”. 
27 Os autores e o editor acabariam por ser mais tarde, em 1987, condenados por homicídio involuntário 
(tendo já antes um deles, em virtude de ter instruído um suicídio por carta, sido condenado por omissão de 
auxílio). Cfr. Gonzalvez (nota 4), p.165, n.17. 
28 Se o Senado propunha a incriminação da apologia, propaganda e difusão mas também da indução e da 
ajuda ao suicídio, a Assembleia Nacional (em 1985) deixou cair a ajuda e indução. Em 1986 a Comissão de 
Reforma do Código Penal proporia o crime de indução ao suicídio de menores e em 1987 a proposta do 
Senado voltaria a ser apresentada pelo deputado BARROT, finalmente, em Dezembro de 1987,  alcança-se 
consenso, na Assembleia Nacional e no Senado, incriminando-se somente a provocação (numa opção 
criticada pela doutrina). De perto, Ibidem, pp. 165-167. 
29 Como é bom de ver, o nexo de causalidade pode ser difícil de estabelecer, segundo o Directeur des affaires 
criminelles et des grâces, “pour établir une provocation au suicide, le ministère public doit mettre en exergue 
un décalage entre une personne qui n’a pas cette volonté à l’esprit – même si l’on sait que sa position peut 
évoluer – et des tiers qui vont conduire son raisonnement”, uma realidade que deve ser estabelecida a partir 
de testemunhos e constatações materiais”. Cfr. Rapport da “Mission d'évaluation de la loi n° 2005-370 du 22 
avril 2005”, disponível em: http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mission_fin_vie.asp (últmo acesso 
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provocação que terá de ser efectiva “não basta, por exemplo, a colocação de uma arma à 
disposição de alguém com propósitos suicidas” 30 31.  

Concluindo, se o auxílio ao suicídio não é especialmente incriminado existem 
outros ilícitos criminais mobilizáveis (e que podem inclusive concorrer, v.g. provocação ao 
suicídio e não assistência à pessoa em perigo) quer nos casos em que a ajuda passe pela 
acção ou pela omissão 32, tendo em 2011 o Ministério da Justiça corroborado, como 
veremos, este entendimento com a Circular de Política Penal de 20 de Outubro. E, por 
outro lado, um médico que auxilie um suicídio poderá ainda ser objecto de sanções 
disciplinares (nos termos do art.40.º do Código de Deontologia Médica - CDM) 33. 

Não obstante a eutanásia activa directa e a passiva serem crimes à luz do CP, e o 
art.16-1.º do Code Civil (CC) de 1804 estatuir  o princípio da inviolabilidade do corpo 
humano 34 35, são conhecidos poucos casos judiciários, como vimos e veremos 36, muitos 
deles findados com absolvições ou com condenações em penas reduzidas (relativamente às 
pesadas molduras legais aplicáveis) ou suspensas, o que revela uma tendência para corrigir 
a severidade da lei. A existência de poucos casos, e ainda menos envolvendo médicos (daí 

                                                                                                                                                                                
em 2014-12-21), p.169. Veja-se ainda Jean Leonetti, “Le Suicide Assisté : un point de vue français” in 
“Médicine & Droit”,  Volume 2010, Número 104, Setembro-Outubro de 2010, p. 140. 
30 O artigo 223-14.º do CP incrimina, por seu turno, a publicidade de produtos, objectos ou métodos 
configurados como meios de privação da vida com pena de três anos de prisão ou multa de 45 000 euros e o 
art.223-15-º do CP precisa  a situação de tal crime ser cometido pela imprensa ou meios de difusão 
audiovisual, sendo que como sublinha Gonzalvez (nota 4), p.168 o preceito permite abarcar vários “modos de 
difusão de pensamento” mas excluir por exemplo textos científicos acerca da toxicidade de um produto, é 
assim uma “resposta directa” ao livro Suicide, mode d´emploi”.  
31 São conhecidos poucos casos judiciais de provocação, Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), p. 387 dão no 
entanto conta da condenação do jornal Le Monde pelo Tribunal da Cassação em 2001 por publicar um 
anúncio sobre um livro / suicide guide  proibido em França (Final Exit de Derek Humphrey). 
32 “Il se trouve que la loi française n’effectue aucune distinction entre deux catégories de personnes qui 
n’interviennent pas directement pour administrer la substance mortelle, c’est-à-dire entre celle qui fournit une 
aide et celle qui se contenterait d’être là. Il en résulte que la personne qui souhaite se suicider est contrainte à 
une totale solitude” Cfr. Comité Consultivo Nacional de Ética, Avis n. º 121 de 1 de Julho de 2013 “Fin de 
vie, autonomie de la personne, volonté de mourir”, p. 44. 
33 “Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les 
thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié”. Note-se que o Código de 
Deontologia Médica figura no Código de Saúde Pública sob os números R.4127-1 a R.4127-112. Veja-se 
ainda defendendo que o crime de provocação ao suicídio permite também a punição do auxílio ao suicídio, 
vide Duguet (nota 10), p.112.  
34“ Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et 
ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial”. Artigo criado pela lei n.º 94-653 de 29 de Julho 
de 1994. 
35 Relativamente à Constituição de 1946, na medida em que no preâmbulo afirma-se que a Nação “assegura 
as condições necessárias ao desenvolvimento do indivíduo (…) e garante a protecção da saúde”, para autores 
como Fragkou (nota 22), p. 83 um direito à eutanásia activa directa não será possível na medida em que “les 
notions de développement et de destruction étant diamétralement opposées, elles ne pourraient jamais 
coexister au sein du même ordre juridique”, o direito não poderá assim por respeito ao valor da autonomia e 
da liberdade individual fragilizar o “valeur fondatrice de l´interdit du meurtre”. 
36 Um estudo de 2005 estimava todavia que anualmente o número de eutanásias activas directas seriam de 
2000. Cfr. Lewis (nota 19), p. 46, n. 6. 
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a importância do caso Humbert), parece dever-se à decisão do Ministério Público de não 
perseguir criminalmente, com base no princípio da oportunidade (art.40.º do Código de 
Processo Penal) 37, enquanto que o recurso sucessivo a penas leves, suspensas ou 
absolvições funda-se na própria idiossincrasia da Cour d´Assises 38. Os móbeis inerentes à 
eutanásia, todo o contexto de enorme sofrimento do doente que pede ajuda para morrer 
(encarando a morte enquanto bem, enquanto única saída), a par da enorme pressão a que 
está sujeito o agente, motiva a indulgência dos jurados, fazendo a vox populi inclinar a 
balança da justiça “para o lado oposto ao escolhido pelo legislador” 39. Como resume 
Bérengère Legros, o papel dos magistrados que apenas devem “pronunciar-se sobre a 
existência objectiva da infracção penal” e não podem mais do que constatar a inexistência 
de uma causa de exclusão do ilícito e da culpa, complementa-se com a dos jurados que, 
sensibilizados pelos “mobiles du délinquant, n´ont pas le cœur de condamner un accusé qui 
n´a pas véritablement l´âme criminelle”, de tal modo que quando há repressão é porque 
existem suspeitas acerca do consentimento do interessado ou da prática de abusos. Conclui 
assim a autora que no plano dos princípios tudo se passa como se o médico ante um pedido 
de eutanásia estivesse num estado de necessidade. 

Com efeito, estatui o art.122.7.º do CP que agirá em estado de necessidade aquele 
que ante um perigo actual ou iminente que ameaça a sua ou outra pessoa, ou um bem, 
executa um acto necessário para a salvaguarda daqueles, “salvo se existir desproporção 
entre os meios empregues e a gravidade da ameaça”. Todavia, a doutrina sublinha que a 
figura não é explicitamente referida pela jurisprudência nestes casos 40, provavelmente por 
ser de difícil compreensão o acto de matar (mesmo que a pedido e para pôr fim a um 
sofrimento inapaziguável) enquanto acto necessário para proteger alguém, maxime num 
país onde a crença, como veremos, de que os cuidados paliativos são a solução adequada e 

                                                           
37 Se o agente “agiu motivado por motivos particularmente louváveis” o processo crime pode apresentar 
“mais inconvenientes que vantagens para a ordem pública”, a repressão ser mais prejudicial à paz social do 
que a impunidade do delinquente. Cfr. Legros, (nota 12), p. 11. 
38 Como se disse os Tribunais Criminais têm competência sobre os crimes mais graves, onde naturalmente 
subsumem-se os casos de eutanásia, e são compostos por um júri popular (nove membros) e três magistrados. 
Dos seus acórdãos pode ser interposto recurso para nova Cour d´Assises (esta com um júri popular de 12 
membros). Veja-se os artigos 231.º e ss. do Código de Processo Penal e Santos (nota 17), p. 8. 
39 Gonzalvez (nota 4), pp.160-162, de tal modo que “paradójicamente, en la mayoría de los casos, los 
acusados son absueltos bajo los aplausos del público” o que os partidários da não descriminalização da 
eutanásia, de resto, invocam. O autor considera, com base numa enumeração de casos entre 1983 e 1992, que 
a regra é a absolvição e que quando há condenação a pena tem um carácter simbólico (v.g. com a duração da 
prisão preventiva) sendo a absolvição ainda mais certa quando o “homicida” tenta o suicídio após aceder ao 
pedido. Compreende-se assim o entendimento de Griffiths, Weyers, Adams (nota 18). p. 389 de que esta 
praxis dos Tribunais Criminais visa sobretudo casos de eutanásia onde o agente é um membro da família ou 
alguém próximo e não tanto um médico que tem, em princípio, uma maior capacidade para enfrentar todo o 
sofrimento inerente a estas situações. Denotando essa praxis já em 1967 veja-se Paul Juret, “A propos de 
l´euthanasie - Réflexions d´un médecin-cancérologue” in “Revue Internationale de Droit Pénal”, Ano 38, 
Números 3-4, 3-4º trimestre de 1967, p. 429 e ss. 
40 A Cour d´Assises não tem de “motiver son verdict”, podendo igualmente o Ministério Público fundar no 
estado de necessidade a decisão de arquivamento, vide Legros (nota 12), p. 11. 
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suficiente é bastante forte, e só relevará se encaramos a vida numa óptica qualitativa e 
prove-se que, por exemplo, o médico não tinha outro (ou para alguma doutrina “melhor”) 
meio para pôr fim ao sofrimento (se só físico ou também psicológico é outro ponto não 
assente) do paciente 41. 

Já do ponto de vista disciplinar, o CDM prevê logo no seu artigo 2.º que o “médico, 
ao serviço do indivíduo e da saúde pública, exerce a sua missão no respeito pela vida 
humana, pela pessoa e a sua dignidade”. Em 1979 seria inserido (no então art.20.º) a 
proibição explícita da eutanásia, “o médico deve aliviar os sofrimentos do paciente” mas 
não tem o “direito de causar deliberadamente a sua morte”. Depois de 1995 (com 
alterações em 2006 e 2010) aditar-se-ia o actual art.37.º e 38.º do CDM, o primeiro procura 
afastar terapêuticas de combate à dor insuficientes por receio dos médicos encurtarem a 
vida dos pacientes, dado que se prevê que “em todas as circunstâncias deve o médico 
esforçar-se por atenuar os sofrimentos do paciente através dos meios adequados ao seu 
estado”, bem como oferecer-lhe assistência moral, abstendo-se de todo o encarniçamento 
terapêutico e renunciando a “qualquer tratamento inútil, desproporcionado ou que não 
tenha outro objectivo que não a manutenção artificial da vida”, enquanto o segundo 
preceito impõe àquele acompanhar o moribundo “até aos seus últimos momentos, 
assegurando os cuidados e meios” para um fim de vida digno, “não podendo provocar 
deliberadamente a morte” 42.  

Um dos casos disciplinares mais importantes de eutanásia activa directa remonta a 
1993, e é relativa ao conhecido oncologista Dr. Schwartzenberg que relatara no seu livro 
como acedera a um pedido de eutanásia de um paciente incurável. Suspenso por um ano da 
prática médica por ter deliberadamente causado a morte e ainda difundi-lo (prejudicando a 
classe médica), o Conseil d´État (órgão máximo de recurso para as decisões disciplinares) 
anularia porém tal decisão em virtude de vícios procedimentais 43. Já em 1999 ficou 
célebre o caso do Dr. Duffau (que surpreendentemente não chegou aos tribunais criminais), 
que admitira injectar cloreto de potássio num doente, que o não pedira, de modo a evitar 
que este sofresse de forma atroz nas suas últimas horas de vida. A câmara disciplinar 
regional decidir-se-ia pela absolvição com base no argumento de que o médico “agira 
humanamente, em circunstâncias excepcionais, de modo a pôr fim ao sofrimento do seu 
paciente”, confessara os factos (inclusive ante os membros da sua equipa), mas a câmara 

                                                           
41 Como sintetiza Ibidem, p.11 para invocar um estado de necessidade o agente, por exemplo um médico, 
deve ter sido confrontado com um conflito de deveres: de um lado o pedido de eutanásia de um doente em 
fim de vida que sofre de forma intolerável e, por outro lado, o dever de proteger e prolongar a vida do 
paciente, concluindo a autora, de acordo com o princípio da proporcionalidade, que a escolha pela morte 
nunca poderá ser um interesse superior à vida. Veja-se ainda, Lewis (nota 19), pp. 46-47 e p.66 e Griffiths, 
Weyers, Adams (nota 18), p. 388. 
42 As obrigações do pessoal de enfermagem, previstas na Parte Quarta do CSP (vide  L4314-1 e ss.) são de 
resto similares, neste sentido (à luz do então Decreto n.º 93-221 de 16 de Fevereiro de 1993) Cfr. Duguet 
(nota 10), p.114. 
43 Ibidem, pp.114-115 e Lewis (nota 19), p.50, n. 26. 
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disciplinar nacional com base no art.38.º do CDM considerou haver lugar a uma faute 
disciplinaire e suspendeu-o por um ano, pois o médico deveria ter continuado com os 
cuidados paliativos e porque o facto do paciente estar inconsciente não possibilitaria um 
sofrimento nos termos invocados. Já o Conseil d´État 44 foi também categórico: o acto “era 
proibido pelo art.38.º do CDM, independentemente das circunstâncias, designadamente as 
invocadas pelo Dr. Duffau”: o sofrimento do paciente e dos seus próximos em virtude da 
gangrena de que aquele padecia 45.  

Em relação a casos de eutanásia passiva deve dar-se conta de um caso de 1984 onde 
uma câmara disciplinar regional decidiu-se pela suspensão (de um ano) de um médico que 
desligara o ventilador do seu paciente, com base no então art.38.º que predispunha, tal 
como hoje, que o médico não pode deliberadamente provocar a morte. O órgão nacional 
disciplinar da Ordem, por seu turno, atendendo ao estado do paciente e ao facto do médico 
ter acautelado todos os tratamentos e cuidados necessários, frisando a essencialidade do 
estado terminal e que a existência de um pedido do paciente ou a sua família não seria 
sequer determinante na medida em que o tratamento configurava-se como fútil (adiando 
por um curto período de tempo uma morte inevitável), revogaria a decisão da câmara 
disciplinar regional. 

Mais categórico pareceu ser o Comité Consultivo Nacional de Ética (Comité 
Consultatif Nationale d´Éthique – CCNE 46) em que no seu primeiro avis sobre a eutanásia 
de 24 de Junho de 1991 mostrou-se desfavorável a toda a descriminalização da ajuda à 
morte. O parecer, elaborado na sequência da “proposta de resolução sobre a assistência  
aos moribundos” do professor Léon Schwartzenberg ao Parlamento Europeu 47, sublinharia 

                                                           
44 Neste alto tribunal Duffau invocou inclusive o princípio fundamental da dignidade humana e que a 
proibição absoluta do art.38.º do CDM violaria o art.3.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
(Proibição da tortura, pena ou tratamentos desumanos ou degradantes) o que o Conseil d´État não aceitou. De 
perto, Ibidem, p. 48. 
45 Ibidem, pp. 49 e 50 dá nos conta de mais dois casos de eutanásia activa directa que não chegaram ao 
Conseil d´État e de onde se retira que o móbil do médico é relevante. Num caso de 1995 a câmara disciplinar 
nacional anulou a decisão de suspensão de 6 meses da câmara disciplinar regional pois apesar de não haver 
justificação terapêutica para a injecção de cloreto de potássio dada pelo médico (procurando aliviar o 
sofrimento do paciente) não foi possível concluir que aquele procurara deliberadamente causar a morte e 
noutro, de 1985, aquele mesmo organismo  não condenou o médico que injectara valium numa criança, 
causando-lhe a morte, por idênticas incertezas. A decisão do Conseil d´État no caso Duffau, admitindo a 
existência da intenção de deliberadamente causar a morte, é então uma excepção, pese embora a suspensão 
de um ano (ante um crime com moldura legal até 30 anos de prisão) revelar que talvez não seja “one of the 
most serious breaches of the Code”. 
46 O CCNE, na sua designação integral: Comité Consultivo Nacional de Ética para as Ciências da Vida e 
Saúde procura “éclairer les progrès de la science, soulever des enjeux de société nouveaux et poser un regard 
éthique sur ces évolutions”, adoptando por vezes posições de vanguarda. Gozando de um impacto 
significativo na opinião pública, quer o Senado, a Assembleia Nacional ou o Governo podem requerer um 
parecer.  Tem, entre nós como congénere, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Cfr. Lewis 
(nota 19), p. 66 
47 A proposta, que não vingou, visava que inexistindo tratamentos e infrutífero que fosse o recurso aos 
cuidados paliativos, um paciente “plenamente consciente” pudesse pedir uma ajuda à morte. O pedido 
deveria ser repetido e contínuo e só seria atendido quando um colégio médico concluísse que não existiam 
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que admitir tal ajuda, mesmo em casos excepcionais, seria fonte de “interprétations 
abusives et incontrôlables” e traria um “poder exorbitante sobre a vida de uma pessoa” que 
a Comissão do Parlamento Europeu entendia de forma redutora, fazendo depender a 
dignidade de todo o ser humano de um dado grau de autonomia e consciência. Por outro 
lado, para o CCNE o pedido do paciente sempre teria uma grande ambivalência e a 
proposta contrariava o papel fundamental de um médico que, numa compreensão 
hipocrática, seria “prevenir, cuidar e aliviar os sofrimentos”, quebrando a confiança dos 
doentes e das suas famílias naqueles “gardiens de la vie”. O caminho seria sim, para aquele 
importante órgão consultivo, o fim o encarniçamento terapêutico e o desenvolvimento dos 
cuidados paliativos  48. 

II) Da Lei n.º 99 - 477 de 9 de Junho de 1999, relativa ao direito e acesso aos cuidados 
paliativos à “excepção de eutanásia” do Parecer de 27 de Junho de 2000 do CCNE; 
 

Durante muito tempo a França apresentou grandes atrasos no desenvolvimento e 
aplicação dos tratamentos de combate à dor, a formação de profissionais era deficitária, o 
processo de prescrição de analgésicos não era simples, e apesar de ser um dos maiores 
produtores de morfina era notório que muitos médicos abstinham-se de utilizá-la por recear 
causar indirectamente a morte do paciente (de 40.º país no ranking dos países que mais 
utilizam a morfina a França passaria para terceiro, pese embora, num estudo datado de 
2002, 17% dos médicos de clínica geral ainda associar doses elevadas daquele narcótico a 
uma prática eutanásica). A década de 90 seria profícua em discussões públicas sobre os 
cuidados paliativos e relatórios oficiais e levariam o Ministério da Saúde (liderado então 
por Bernard Kouchner) a considerar o programa de combate à dor prioritário, antecedendo 
a aprovação da lei n.º 99 - 4777 de 9 de Junho de 1999 “visant à garantir le droit à l´accès 
aux soins palliatifs” 49.  

                                                                                                                                                                                
alternativas possíveis. Uma análise crítica pode ser encontrada em Philippe Gauer, “A propos de l´assistance 
aux mourants” in “Médicine/Sciences”, Número 1, Volume 8, pp. 53-54. 
48 O Avis de 24 de Junho de 1991 relativo à proposta de resolução sobre a assistência aos moribundos, 
adoptada a 25 de Abril de 1991 no Parlamento Europeu pela Comissão de ambiente, saúde pública e 
protecção dos consumidores, encontra-se disponível em http://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/avis026.pdf (último acesso em 2014-12-21). Veja-se ainda Legros 
(nota 13), pp. 398-399 e Griffiths, Weyers, Adams (nota  18), p. 373. 
49 Seguimos de perto Legros (nota 13), p.402; Duguet (nota 10), pp. 115-116 e Griffiths, Weyers, Adams, 
(nota 18), p. 385. Este receio dos médicos em recorrer a tratamentos de combate à dor é evidenciado por 
Vincent Humbert, “Peço o Direito de Morrer”, Porto: Civilização Editora, 2004, p. 68: “Infelizmente aprendi 
a viver com a dor. E aqui são um bocado somíticos com os medicamentos! Enfim, é a sensação que dá. 
Assim, quando sinto dificuldades em respirar, eles dizem que vai passar. Quando vomito, dizem que é 
neurológico”. 
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Não obstante, não foi esse o primeiro instrumento legal sobre os cuidados 
paliativos. Já em Agosto de 1986 50 com o primeiro relatório oficial “traitant de  
l´organisation des soins et de l´accompagnement des malades en phase terminale” que era 
acompanhado de uma circular ministerial, que ficaria conhecida como circular Laroque, os 
cuidados paliativos foram oficializados (mas restringidos a doentes em fim de vida) e 
definidos 51. A lei hospitalar de 31 de Julho de 1991 viria oferecer um quadro legal para 
tais cuidados e considerá-los parte integrante das missão dos Hospitais Públicos (e a lei de 
4 de Fevereiro de 1995 instituiria o dever daqueles aliviarem a dor dos seus doentes), mas 
só ganhariam verdadeira consistência com a lei n.º 99-477 que instituiu, por fim, o direito 
aos cuidados paliativos e uma abordagem comum (o acesso dependia até então muito de 
região para região) 52. 

A lei n.º 99-77 53, que alteraria o Código de Saúde Pública (CSP), pese embora não 
trazer o primeiro reconhecimento oficial dos cuidados paliativos, veio porém reafirmar e 
dar enfoque aos instrumentos legais anteriores que continuavam a ser relativamente 
desconhecidos, definindo-os, criando um congé d´accompagnement para os 
“acompanhantes naturais”, oferecendo uma regulamentação para os “acompanhantes 

                                                           
50 Durante a década de 70  existiram somente algumas iniciativas dispersas em matéria de combate à dor em 
pacientes cancerosos e um relatório encomendado pelo Ministério da Saúde a um grupo de peritos sobre o 
acompanhamento de doentes em fase terminal que foi lettre morte. Já em 1984 seria criada a Associação para 
o desenvolvimento dos cuidados paliativos. Vide Diane De Saint Affrique, “Regard sur la loi relative aux 
droits des malades et à la fin de vie” in “Médecine & Droit”, Volume 2005, Números 74-75, Setembro-
Dezembro de 2005, p. 135 e Valérie Sommaco, “Euthanasie: peut-on reconnaître un «droit à la mort»?” in 
“Revue Générale de Droit Médical”, Número 9, Março de 2003, p.177 e ss. 
51 “Les soins et l’accompagnement (. . .) comprennent un ensemble de techniques de prévention et de lutte 
contre la douleur, de prise en charge psychologique du malade et de sa famille, de prise en considération de 
leurs problèmes individuels, sociaux et spirituels. (…) Il s’agit d’apaiser les douleurs et l’angoisse, d’apporter 
le plus possible de confort et de réconfort à celui qui va mourir, d’accueil e d’entourer sa famille pendant 
cette période difficile et même plus tard dans son deuil. (. . .) La mission des soignants est de mettre en œuvre 
tous les moyens existants pour soigner et accompagner leurs malades jusqu’à la fin de leur vie”. Acrescente-
se que a circular deve o seu nome a Geneviève Laroque que presidiu à Comissão criada, em 1985, pelo 
Ministério da Saúde. Na sequência da mesma, em 1987, seriam criadas as primeiras unidades de cuidados 
paliativos (a primeira em Montsouris). Cfr. Fragkou (nota 22), p. 88. 
52 A lei de 4 de Fevereiro de 1995 para além de exigir aos estabelecimentos de saúde uma luta concreta e 
eficaz contra a dor, impunha ainda aos centros hospitalares universitários que ministrassem formação em 
matéria de cuidados paliativos, bem como a sua difusão junto da classe médica. Relembre-se ainda que em 
1995 fora também aditado ao CDM o art.37.º e 38.º impondo ao médico o dever de aliviar o sofrimento físico 
e psíquico dos pacientes e de adoptar os cuidados e medidas apropriados a um fim de vida digno, e onde, 
naturalmente, se inserem os cuidados paliativos. Cfr. Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), p. 372 e Legros 
(nota 13), pp. 403-406. 
53 A lei surge como resposta a dois casos (uma enfermeira que havia eutanasiado por compaixão em 1998 
cerca de 30 pacientes e o já referido caso Duffau) que suscitaram grande debate entre os partidários da 
descriminalização da eutanásia e dos cuidados paliativos e que desembocaria num “consenso parlamentar 
raro” que atendeu ainda à Recomendação 1418 sobre a protecção dos direitos do homem e da dignidade dos 
doentes com doenças incuráveis e dos moribundos do Conselho da Europa. Cfr. Bérengère Legros, 
“Commentaire de la Loi n. º 99-477 du 9 Juin 1999” in “Médicine & Droit”, Volume 2000, Número 42, 
Maio - Junho de 2000, p. 1. 
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voluntários”/benfeitores e estatuindo ainda o direito do paciente recusar qualquer 
investigação e/ou tratamento.  

Garantindo que “toda a pessoa doente cujo estado assim o exija” tem o direito de 
aceder aos cuidados paliativos e a um acompanhamento (o hodierno art.L1110-9.º do CSP) 
e definindo aqueles como: “os cuidados activos e contínuos praticados por uma equipa 
pluridisciplinar numa instituição ou ao domicílio” visando um combate à dor e/ou um 
apaziguamento dos sofrimentos psíquicos, salvaguardando a dignidade da pessoa doente e 
oferendo apoio aos seus cuidadores (art.L1110-10.º do CSP), a lei pressupõe a dupla 
dimensão dos cuidados: o combate à dor física e moral, podendo este último ser levado a 
cabo quer “pela utilização de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos” ou por um 
acompanhamento ou assistência moral 54. Por outro lado, poderão beneficiar de tais 
cuidados toda a pessoa que careça dos mesmos e não só os moribundos, na medida em que 
“os cuidados paliativos podem ser cumulados com os cuidados curativos” em certas 
patologias, sendo, naturalmente, um direito “dans la mesure des possibilités” e um dever 
para qualquer estabelecimento de saúde público, privado ou médico-social 55. 

Relativamente ao congé d´accompagnement, que desde 2003 passou a chamar-se 
congé de solidarité familiale (hodiernamente art.L3142-16.º a L3142-21º do Código do 
Trabalho), ele caberá ao ascendente, descendente, irmãos 56 ou a quem partilhe o domicílio 
com o paciente em fim de vida 57, tem a duração máxima de três meses não remunerados e 
é renovável uma vez (podendo com o acordo do empregador ser convertido em “período de 
actividade a tempo parcial” ou fracionado).  

A lei veio ainda reconhecer e regular o papel dos benfeitores (actual art.L1110-11.º 
do CSP) que devem ser formados em acompanhamento no final da vida, pertencer a 
associações acreditadas (que terão de ter convencionado tal participação com o 
estabelecimento de saúde) e só podem intervir com o acordo do paciente ou dos seus 
                                                           
54 Pese embora o acompanhamento não constar explicitamente do art.L1110-10.º do CSP, ele retira-se do 
art.L1110-9.º, da noção dada na Circular Laroque e dos deveres do médico contidos no art.37.º e 38.º do 
CDM. Seguimos de perto Ibidem, pp. 1-2, veja-se ainda, fazendo o paralelismo com a noção de Cuidados 
Paliativos da Organização Mundial de Saúde, Fragkou (nota 22), p. 86.  
55 Legros (nota 53), pp. 2-4. Veja-se ainda os artigos L1112-4.º, L6112-1.º e L6112-7.º do CSP. 
Relativamente a uma acção de responsabilidade civil contra o médico que recusou tais cuidados a quem deles 
necessitava, havendo uma relação contratual afigura-se um caso simples, mais difícil será o caso de prestação 
num estabelecimento público, devendo-se nesses casos procurar-se a responsabilização do estabelecimento, 
sem prejuízo do médico ser punido disciplinarmente. Cfr. Legros (nota 13), pp. 407-409. 
56 Na redacção primitiva os irmãos não beneficiavam de tal licença, o que autores como Legros (nota 53), p. 
4 criticavam a par de não exigência de um período mínimo de partilha da habitação o que poderia potenciar 
abusos. A lei n.º 2010-209 de 2 de Março de 2010 trouxe a previsão dos irmãos mas não acautelou aquela 
última preocupação. 
57 Se a na redacção dada pela lei n.º 99-477 lia-se apenas “personne en fin de vie”, a lei n.º 2010-209 de 2 de 
Março de 2010 veio precisar que deverá estar em causa uma “pessoa cuja patologia ponha em causa o seu 
prognóstico vital ou na fase avançada ou terminal de uma doença grave e incurável”, ou seja, o paciente não 
terá de estar necessariamente na fase terminal da doença, atenuando-se assim o entendimento de que os três 
meses de licença correspondiam ao tempo médio de vida de um moribundo, com esse entendimento, Ibidem, 
p. 4. 
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próximos, auxiliando as equipas, acompanhando o fim de vida do paciente e confortando-o 
a ele e aos seus próximos “sem interferir com os cuidados médicos e paramédicos”. 

Deveras importante foi a consagração do direito do paciente (e já não o “paciente 
em fim de vida”) opor-se a qualquer investigação ou terapêutica 58. Pese embora, como 
veremos, seja à lei de 4 de Março de 2002 que se associe a consagração legal do direito ao 
consentimento, coube à lei n.º 99-477 abrir caminho, se bem que a revisão do CDM em 
1995 tinha também trazido (art.36.º do CDM) 59 o dever do médico procurar e respeitar o 
consentimento do doente para as investigações ou tratamentos propostos e o Tribunal da 
Cassação já ter considerado, em 1942, que o consentimento do paciente “devia ser obtido 
em nome do respeito pela pessoa humana” (correlacionando-o, em 2001, com o princípio 
constitucional da dignidade humana). A doutrina e a jurisprudência já haviam porém 
assentado (em consonância com o art.16-3.º do CC 60) que estavam em causa cuidados 
curativos e não com um carácter vital (nutrição, hidratação ou oxigenação), dado não ser 
um direito absoluto e sob pena do médico incorrer no crime de omissão de auxílio à pessoa 
em perigo 61. 

A este propósito deve destacar-se o caso (cível) Senanayake de 1998 sobre a recusa 
de transfusões sanguíneas por parte de duas Testemunhas de Jeová que viria corroborar a 
                                                           
58 Note-se que até então eram mesmo conhecidos dois casos disciplinares onde os médicos por acatarem a 
recusa de um paciente foram suspensos. No primeiro (de 1980-1981) uma paciente com cancro recusara os 
tratamentos convencionais, o Dr. Pech tentou demovê-la mas não conseguindo prescreveria um tratamento 
homeopático, a paciente faleceria e a câmara disciplinar regional condenaria o médico em dois anos de 
suspensão por não mobilizar os meios terapêuticos disponíveis (que a câmara disciplinar nacional  
confirmaria considerando que encorajara-se a recusa oferecendo tratamentos paliativos). O caso chegaria ao 
Conseil d´État que anularia a condenação por erro de direito (das conclusões do Comissário do Governo 
parece antever-se a compreensão de que a recusa informada de um paciente deve ser respeitada bem como a 
sua opção por tratamentos paliativos e não curativos). No segundo caso (1992-1994), uma paciente com 
cancro recusou (por escrito) os tratamentos, o Dr. Garnier tentou convencê-la infrutiferamente, tratando-a 
então com medicamentos homeopáticos. Após a morte da paciente o médico seria suspenso por seis meses 
por violação do dever deontológico de dispensar de forma cuidadosa os cuidados apropriados, mas desta vez 
o Conseil d´État considerou justificar-se a sanção (se no caso Pech o paciente recorrera a dois especialistas, 
neste caso só consultara-se um oncologista e já na fase terminal do cancro o que indiciava que Garnier não 
fizera o suficiente para que a paciente aceitasse o tratamento convencional e adequado, e, por outro lado, o 
tratamento homeopático que encetou seria “ilusório” e não paliativo como no caso Pech) permitindo que se 
conclua que do ponto de vista das instâncias disciplinares “o direito de recusar um tratamento é limitado”. 
Seguimos de perto Lewis (nota 19), pp.55-58 e Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), pp. 379-380. 
59 O CDM de 1947 não reconhecia o direito do paciente recusar um tratamento e o CDM de 1979  previa 
somente que a vontade do paciente “deveria ser respeitada em todos os casos possíveis”, a reforma de 1995 
traria finalmente clareza pese embora as interpretações dúbias dos organismos oficiais. Sobre isto, Ibidem, 
pp. 378-379. 
60 “Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne 
ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli 
préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à 
même de consentir”. 
61 O Tribunal da Cassação decidira, de resto, em Junho de 1998 que não obstante o dever deontológico do 
médico procurar o consentimento informado do paciente, numa situação de “urgência, quando o prognóstico 
vital está em jogo”, não obstante a recusa expressa pelo paciente ,“dada a inexistência de uma alternativa 
terapêutica, a intervenção do médico encontrava-se justificada”. Cfr. Legros (nota 53), p. 6.  
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compreensão restritiva dos tribunais franceses sobre tal direito. Ambas as Testemunhas 
haviam recusado receber tal transfusão, não obstante, dado o estado crítico em que a Sra. 
Senanayake se encontrava os médicos desrespeitariam tal vontade. A paciente acabaria por 
falecer e o esposo recorreria aos tribunais invocando uma violação do art.16-3 do CC. O 
caso chegaria ao Tribunal Administrativo de Apelação de Paris (a jurisdição administrativa 
é a competente para conflitos com hospitais públicos) que consideraria que “numa situação 
de emergência quando a vida do paciente está em risco e não existem alternativas 
terapêuticas”, o médico deve providenciar pelo tratamento proporcional e necessário ao 
salvamento, mesmo conhecendo a recusa prévia do doente e, independentemente, dos 
fundamentos inerentes àquela. Isto é, a obrigação de um médico respeitar a vontade do 
paciente encontraria o seu limite no dever de protecção da saúde e da vida. O Conseil 
d´État anularia a decisão do tribunal a quo dada a generalidade com que formulara tal 
princípio, mas não atenderia à pretensão do Sr. Senanayake pois naquela “situação 
extrema” o acto do médico fora indispensável e proporcional 62 63. 

Se esta lei procurava a reintegração da morte na sociedade “como um fenómeno 
natural da vida“, poucos meses depois, o CCNE com o avis n.º 63 de 27 de Janeiro de 2000 
exigiria mais. Revelando uma postura mais tolerante e assente na “solidariedade humana e 
na compaixão”, consideraria ser aceitável “une exception d´euthanasie” em situações 
limite e quando existisse um “pedido autêntico” do paciente, respeitando-se as suas “justas 
convicções” e levantando-se assim o véu sobre a “hipocrisia e clandestinidade” de certas 
práticas clínicas 64.  

O CCNE começa por descrever o ambiente em que se morre na França, mostrando-
se favorável ao desenvolvimento dos cuidados paliativos 65 e condenando o 

                                                           
62 Contrariamente às recomendações do Comissário do Governo de que um médico deveria respeitar uma 
recusa  clara  e firme de tratamento de um paciente competente e consciente. A doutrina criticaria o facto do 
Conseil d´État não oferecer nenhuma regra para o futuro ou graduação entre  a obrigação de preservar a vida 
e a de respeitar a vontade do paciente, dando ainda um amplo espaço de actuação aos médicos. Seguimos de 
perto, Lewis (nota 19), pp.61-64 e Griffiths, Weyers, Adams, (nota 18), p. 380. 
63 Relativamente a processos crimes por um médico avançar para uma intervenção não obstante a recusa de 
um paciente, são conhecidos poucos casos. Um deles é o caso François E. em que porém o Tribunal da 
Cassação não condenou o médico pois a recusa fora formulada a outro colega que não a reportou e porque o 
tribunal a quo não justificara a sua decisão relativamente ao elemento moral do crime de violência (art.222-
7.º e ss do CP). Outro caso data de 1969 e é relativo não a uma recusa mas à inexistência de consentimento. 
Ocorrendo a morte do paciente o Tribunal de Apelação de Rouen condenaria o Dr. X, antevendo-se que a 
pena seria maior caso houvesse uma recusa expressa. Relativamente a casos disciplinares destaque para o 
caso Behamou de 1982 onde um médico foi suspenso por seis meses por não respeitar a recusa de um 
tratamento, condenação que o Conselho de Estado confirmou pois daquela recusa não advinha “perigo 
iminente para a vida ou saúde do paciente”. Veja-se Lewis (nota 19), pp. 59-61 e 64. 
64 Note-se que o CCNE no seu rapport de 12 de Junho de 1998, “Consentement éclairé et information des 
personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche”, p. 24, disponível em http://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/avis058.pdf (último acesso em 21-12-2014), já se questionara acerca 
da condenação categórica da eutanásia no parecer de 1991. Vide ainda Legros (nota 12), p. 8. 
65 O CCNE deixa de resto assente a admissibilidade do princípio (da Common Law) do duplo efeito inerente 
à ortotanásia: a possibilidade de um tratamento de combate à dor ter como consequência indirecta o 
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encarniçamento terapêutico, perspectivando ambos como  garantidores da “reapropriação 
da morte” pelo indivíduo 66. Sublinhando que não procura a descriminalização, um direito 
à  eutanásia ou a sua aceitação a título excepcional, o CCNE entende porém que em casos 
raros 67 ela fundamentar-se-ia num engagement solidaire. Para aquele organismo um 
médico que ante o sofrimento extremo de um paciente que lhe pede (ou os seus 
representantes) lucidamente, de forma livre e repetida, ajuda para morrer, aceita violar o 
interdito movido por compaixão (devendo ser uma decisão tomada no âmbito de um 
procedimento colegial, consensual e não solitária), verá a sua conduta ser submetida aos 
tribunais e onde se retirará as devidas consequências, acontece porém que os juízes fazem-
no sem instrumentos legais adequados para alcançar uma decisão “empreinte d´humanité”, 
pois o CP prevê sanções idênticas para o assassino que mata movido por compaixão ou 
destituído de tal móbil.  

Propõe assim o CCNE que seja criado no Código de Processo Penal um 
procedimento de excepção de eutanásia (tal como existe para as excepções de 
incompetência e ilegalidade 68) que o arguido invocaria, durante a instrução ou julgamento, 
podendo esta ser rejeitada ou aceite. Neste último caso, caberia a uma comissão 
pluridisciplinar a análise das circunstâncias inerentes à prática da eutanásia (v.g. grau de 
sofrimento, consentimento do paciente, a posição da sua família) e a apreciação dos 
motivos que nortearam o agente, mas já não a sua culpabilidade, auxiliando assim o juiz na 
sua decisão mas sem que o seu parecer seja vinculativo, “le juge resterait bien entendu 
maître de la décision” 69. 

Esta “terceira via”, nem fundamentada no direito dos pacientes (típica da Common 
Law, veja-se o caso do Oregon) nem na figura do estado de necessidade (via neerlandesa), 
apresenta uma série de dificuldades sublinhadas pela doutrina. Antes de mais a natureza da 
excepção (que o CCNE não refere), que não parece ser uma excepção de processo penal, 

                                                                                                                                                                                
encurtamento da vida. Cfr. Jean Michaud, “À propos d´un avis du Comité Consultatif National d´Éthique” in 
“Médecine & Droit”, Volume 2000, Número 43, Julho-Agosto de 2000, p.1 
66 Uma compreensão que Legros (nota 12), p. 8 critica na medida em que o homem não “se pode reapropriar 
do que nunca teve” (salvo pelo suicídio), sendo sim o “controle” da morte pelo médico que fundamenta as 
críticas acerca do paternalismo médico e do encarniçamento terapêutico.  
67 “Face à certaines détresses, lorsque tout espoir thérapeutique est vain et que la souffrance se révèle 
insupportable”, pressupondo-se uma situação a que os cuidados paliativos, o acompanhamento ou a recusa do 
encarniçamento terapêutico não oferecem resposta, Cfr. Avis n.º 63 de 27 de Janeiro de 2000, “Fin de vie, 
arrêt de vie, euthanasie”, p. 9, disponível em http://www.ccne-
ethique.fr/sites/default/files/publications/avis063.pdf (último acesso em  2014-12-21). Seriam situações 
excepcionais: 5 a 2% dos casos, Cfr. Lewis (nota 19), p. 67, n. 118. Defendendo alguma doutrina que tais 
situações sempre teriam resposta nos cuidados paliativos e na proibição do encarniçamento terapêutico 
(admitindo-se assim uma eutanásia passiva), vide Legros (nota 12), p. 10. 
68 Excepção será todo o meio de defesa “qui tend, avant tout examen au fond, (…) soit à faire déclarer la 
procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (exception dilatoire)”, Ibidem, Loc. Cit. Já 
eutanásia será para o CCNE “todo o acto de um terceiro que deliberadamente põe fim à vida de uma pessoa 
motivado pela intenção de terminar com uma situação considerada insuportável”, Cfr. Avis n.º 63, p. 6.  
69 Cfr. Avis n. º 63, p. 9 e ss; Michaud (nota 65), Loc. Cit. e Legros (nota 12), pp. 8-9 
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dado que incide no fundo da causa (mas “non pas en droit mais en se fondant sur les 
mobiles”), nem mesmo uma excepção prejudicial, mas sim “un système d´autorisation de 
la loi” dando ao consentimento do paciente, em circunstâncias excepcionais, um “pouvoir 
justificatif” 70. Por outro lado, critica-se a descriminação que se faz aos doentes sem 
representantes e incapazes de consentir dado que o CCNE considera que nestes casos a 
excepção seria “simplesmente inaceitável" 71 72. O avis seria recusado pelo Senado “em 
nome da proibição de matar que constitui um fundamento da sociedade francesa” e, apesar 
da sua importância, não teria grandes repercussões (v.g. o estudo posterior encomendado 
pelo Ministério da Saúde cingia-se aos cuidados paliativos deixando de fora uma ajuda à 
morte activa). 

III) Da Lei n.º 2002 -303 de 4 de Março de 2002, relativa aos direitos dos doentes ao 
“Peço o Direito de Morrer” de Vincent Humbert;  
 

“Última grande da lei da legislatura 1997-2002” a lei n.º2002 -303 de 4 de Março 
de 2002 relativa aos direitos dos doentes e à qualidade dos sistema nacional de saúde, 
vulgo lei Kouchner, trouxe grandes alterações, modificando desde o CC ao CP, do CSP ao 
Código do Trabalho, procura responder às reivindicações do público e das associações de 
doentes “a favor de uma medicina mais humana e de uma política de saúde mais completa 
e global” e consubstanciando não tanto uma codificação dos direitos dos doentes mas sim 
“une loi de réécriture” mais conhecida, acessível e inteligível. 73 

                                                           
70 Similar à autorização legal prevista para a interrupção voluntária da gravidez (da lei n.º 75-17 de 17 de 
Janeiro de 1975/lei SIMONE VEIL, que porém não estava sujeito a controle pelos tribunais e funcionava a 
priori) e que redundaria numa descriminalização. Cfr. Ibidem, p.9; Brotelle (nota 8), p. 254 e Lewis (nota 
19), p. 68, dando conta do entendimento de Boucaud de que tal excepção imbricaria no princípio da 
oportunidade. 
71 Sendo que ao valor da autodeterminação inerente ao raciocínio do CCNE correspondem as críticas 
(recorrentes) de que tais pedidos de ajuda à morte, num contexto de enorme sofrimento, são pedidos de 
minoração da dor e de atenção, “ambivalentes e inconstantes”, a que acresce, dada a admissibilidade das 
Directivas Antecipadas de Vontade por aquela instituição, os argumentos da perda de actualidade de tais 
instrumentos e da difícil prognose da situação clínica que o doente reputa indigna de ser vivida. Cfr. Legros 
(nota 12), p. 9. Por outro lado esse enfoque na autodeterminação seria pouco consentâneo com o 
protagonismo dado ao consentimento dos representantes de bebés com sequelas neurológicas extremas ou 
dos doentes incapazes de consentir e que possibilitaria em ambos os casos uma excepção de eutanásia, vide 
Lewis (nota 19), p. 70. 
72 Ibidem, p. 69 critica ainda a vaguidade do CCNE e sublinha que para além do consentimento o outro 
fundamento da proposta é a compaixão, o “engagement solidaire”, o que não tem estatuto jurídico nem no 
Direito Continental nem na Common Law e que se apresenta a vantagem de “identificação com quem sofre”, 
dando-lhe primazia, traz também o perigo da presunção de podermo-nos colocar no seu lugar e de julgar o 
grau e a natureza do seu sofrimento. 
73 De acordo com os ensinamentos do Conselho Constitucional (décision n° 99-421 DC de 16 de Dezembro 
de 1999). Vide Stéphane Prieur, “Les droits des patients dans la loi du 4 mars 2002” in “Revue Générale de 
Droit Médical”, Número 8, Outubro de 2002, p. 119 e ss. 



18 
 

São dois os princípios onde se fundamenta a lei: i) “o direito fundamental à 
protecção da saúde” por todos os meios disponíveis e aptos a favorecer o paciente 
(art.L1110-1.º do CSP), um direito objectivo que vincula todos os actores do sistema de 
saúde; e ii) o “respeito pela dignidade da pessoa humana” (art.L1110-2.º do CSP) 74. 
Todavia, não gozam de tais direitos apenas as pessoas doentes ou utentes do serviço 
público hospitalar, a lei visa “toda a pessoa nas suas relações com o sistema de saúde”, 
podendo classificar-se, como Stéphane Prieur, as prorrogativas consagradas pela lei em 
direitos das pessoas e direitos dos utentes. 

Serão direitos das pessoas, direitos fundamentais que visam efectivar aqueles dois 
princípios basilares: o direito de todos acederem de forma idêntica aos cuidados 
necessários ao seu estado de saúde, o direito à continuidade dos tratamentos e à segurança 
sanitária (art.L1110-1.º do CSP) mas também o direito a ser tratado de forma proporcional, 
isto é, sem ser sujeito a riscos desproporcionados e injustificados relativamente às 
vantagens terapêuticas visadas (regra já prevista noutros domínios do Direito da Saúde, 
estatuída desde 1995 no art.40.º do CDM e desenvolvida pela jurisprudência a propósito da 
cirurgia estética). É ainda um “droit des personnes” o acesso, sem descriminação, “à la 
prévention ou aux soins” (art.L1110-3.º do CSP 75) e o direito ao segredo médico (“ao 
respeito pela sua vida privada e ao segredo das informações relativas a si”, art.L1110-4.º 
do CSP), a que estão constrangidos todos os profissionais de saúde e ainda todos os que 
tenham uma relação com o sistema de saúde e que possam ter conhecimento de 
informações relativas aos paciente. Este direito abrange quer os dados clínicos quer as 
informações pessoais (v.g. morada, situação financeira) e tem como correlativo o direito de 
retenção do paciente: pode recusar que os dados cobertos (maxime os clínicos) pelo 
segredo sejam transmitidos aos seus familiares e aos seus próximos, mesmo até depois da 
sua morte 76. 

Relativamente aos “direitos dos utentes”, estatui o art.L1111-1.º do CSP que estes 
são acompanhados de responsabilidades de modo “a garantir a perenidade do sistema 
nacional de saúde e dos princípios sob os quais repousa”. O utente é então encarado como 
um “verdadeiro actor da sua saúde”, na gestão da sua terapia, e não somente enquanto 
“espectador” passivo da decisão médica ou a quem cabe apenas um direito de veto/de 

                                                           
74 Motivado pelo perigo de se interpretar este princípio, “fundamento moderno de todos os direitos civis 
europeus”, no sentido de justificar uma descriminalização da eutanásia o Senado adoptaria o actual art.L110-
5.º, parágrafo 4: os profissionais de saúde têm a obrigação de mobilizar todos os meios ao seu alcance “para 
assegurar a cada um uma vida digna até à morte”. Ibidem, pp. 123-124. 
75 Na sequência da aprovação deste preceito aditar-se-ia um art.16-13.º ao CC: “Nul ne peut faire l'objet de 
discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques” e seriam feitas alterações similares no Code du 
Travail e Code des Assurances. O art.L1110-3.º do CSP seria alterado, em 2009 e 2012, no sentido de 
oferecer um procedimento para a queixa de uma descriminação ao director do organismo ou ao presidente do 
conselho, territorialmente competente, da ordem profissional em causa (e que pode findar numa conciliação 
ou recurso aos tribunais). 
76 Quem obter ou tentar obter as informações sujeitas a segredo médico será punido com pena de um ano de 
prisão ou 15 000 euros de multa. Seguimos de perto Ibidem, pp.125-127. 
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recusa de consentimento. Em vez de uma relação de supra-infra ordenação, própria do 
paternalismo médico, a lei procura uma Démocratie sanitaire e um reequilíbrio dos 
poderes entre profissionais de saúde e doente. Por outro lado, diferentemente dos direitos 
das pessoas, estes são encarados “comme les moyens ou les modalités juridiques 
permettant de rendre l'usager du système de sante actif dans ses liens avec le professionnel 
de santé et ainsi de le responsabiliser”77. 

O primeiro direito do utente consagrado, pela lei Kouchner é o direito à informação 
sobre o seu estado de saúde (art.L1111-2.º e L1112-3.º do CSP), direito crucial para poder 
haver um consentimento do paciente, “com todo o conhecimento de causa”, a um 
tratamento/cuidado e que já era reconhecido pelo CDM (art.35.º), pela jurisprudência e em 
certos domínios da saúde pública. Estatui o CSP que a informação abrangerá 
“investigações, tratamentos ou acções de prevenção propostas”, a sua utilidade, urgência, 
consequências e alternativas, incumbindo tal dever a todo o “profissional de saúde no 
quadro das suas competências e no respeito pelas regras profissionais aplicáveis”, salvo 
urgência, impossibilidade ou recusa do paciente em ser informado (excepto se existir riscos 
de contágio para terceiros). A grande inovação prende-se à informação sobre os riscos, 
pois se o Tribunal da Cassação entendia que a obrigação de informação abrangia “todos os 
riscos graves, mesmo que excepcionais”, o art.L1111-2.º estatui o dever de informar “os 
riscos frequentes ou graves normalmente previsíveis”. Por outro lado, o dever de 
informação relativamente à descoberta superveniente de riscos mantém-se mesmo após a 
realização do acto médico (salvo se desconhecer-se o paradeiro do paciente – art.L1111-2-º 
do CSP, primeiro parágrafo in fine) 78. 

                                                           
77 Ibidem, p. 128 e Anne Laude, “Le patient, nouvel acteur de santé?” in “Recueil Dalloz”, Ano 183. º, 
Número 17, 26 de Abril de 2007, p. 1151 e ss, sublinhando esta autora a “grande responsabilização” do 
paciente enquanto co-decisor e que poderá ter repercussões em matéria de automedicação e de acções 
terapêuticas preventivas, bem como consequências jurídicas: um profissional médico, no âmbito de acção de 
responsabilidade, poderá invocar a participação do doente na decisão para reconhecer-se uma partilha da 
responsabilidade ou reduzir o valor de uma indemnização (pese embora existir um acórdão do Tribunal da 
Cassação de 19 de Junho de 2003 onde se lê que “o direito do paciente recusar um tratamento inclui o direito 
a não ser penalizado financeiramente pelo exercício de tal direito”, veja-se Lewis (nota 19), pp.58-59). Laude 
considera ainda que, não obstante o avanço que a lei traduz, existe entre médico e paciente uma “assimetria 
original” (compensada pelos direitos consagrados mas não suprimida; num estudo de 2004, 20% dos médicos 
não aceitava encarar o paciente enquanto co-decisor da gestão terapêutica), estando essa décalage também 
presente no dever de informação na medida em que o médico dará uma informação genérica e não a 
individualizada e o prognóstico que o paciente procura, sublinhando a autora que todavia o caminho a trilhar 
é o gizado pela lei: o da confiança e da colaboração “entre les acteurs de la relation de soins”. Analisando 
esta nova geografia da relação médico – doente veja-se, entre nós, Costa (nota 3), pp. 791 e ss. e ainda José 
de Faria Costa, “Em redor da noção de Acto Médico” in José de Faria Costa, Urs Kindhäuser (Coord.), “O 
Sentido e o Conteúdo do Bem Jurídico Vida Humana”, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 212 e ss. 
78 Acrescente-se que o art.L1111-3.º estatui o direito de toda a pessoa obter, junto de qualquer 
estabelecimento de saúde público ou privado, uma informação sobre os custos associados a actividades de 
prevenção, diagnóstico, cuidados, et cætera). Seguimos de perto Prieur (nota 73), pp.129-130 e Laude (nota 
77), p. 1152. 
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O segundo, o direito ao consentimento (art.L1111-4.º do CSP) garante que o 
paciente, devidamente informado, juntamente com o profissional de saúde, possa tomar 
decisões acerca da sua saúde, sendo que nenhum acto médico ou tratamento “poderão ser 
praticados sem o consentimento livre e esclarecido”, que poderá, de resto, ser retirado a 
todo o momento 79. Importante é ainda o facto de a lei prever expressamente que a vontade 
pode ir no sentido da recusa ou interrupção de um tratamento que pode colocar a vida da 
pessoa em risco, devendo, nesses casos, o médico “doit tout mettre en œuvre pour la 
convaincre d´accepter les soins indispensables” (uma obrigação de meios, na sequência do 
entendimento do Tribunal da Cassação, de 2001, de que o médico que procura convencer o 
paciente da perigosidade do acto médico que requere, não tem de ser bem sucedido) 80. 

Acrescente-se que o Conseil d´État, no caso Feuillatey de Agosto de 2002, manteria 
o entendimento do caso Senanayake de que a recusa de um paciente pode não ser acatada 
se estiver em causa um acto “indispensável para a sobrevivência do paciente e 
proporcional à sua condição” 81. 

Sendo a pessoa menor ou maior sob tutela prevê o art.L1111-4.º, 5.º parágrafo que 
deve procurar-se sistematicamente o seu consentimento (numa lógica de associá-lo tanto 
quanto possível à decisão) caso esteja “apto a exprimir a sua vontade e a participar na 
decisão”. Porém se o titular da autoridade parental ou tutor decidir-se pela recusa a um 
tratamento e haja o risco de “consequências graves” para o incapaz o médico deve 
administrar todos os cuidados indispensáveis 82. 

Por fim, o direito de acesso ao dossier médico (art.L1111-7.º do CSP): “toda a 
pessoa tem acesso ao conjunto de informações relativas à sua saúde na posse de 
profissionais e estabelecimentos de saúde” essenciais à elaboração do diagnóstico, aos 
tratamentos ou acções de prevenção, mas também a resultados de exames, correspondência 
entre profissionais de saúde, et cætera (a noção dada pela lei não é exaustiva), exceptuando 

                                                           
79 Criticando o facto de que para tal não se exija uma vontade igualmente livre e esclarecida, veja-se Affrique 
(nota 50), p. 144. 
80 Todavia este direito ao consentimento já era afirmado desde 1942 pela “chambre des requêtes” da 
Cassação, previsto no CDM no art.36.º, no já referido art.16-3.º do CC, em certas partes do CSP e ainda no 
art.5.º da Convenção sobre os direitos do Homem e da Biomedicina/Convenção de Oviedo de 1997. Cfr. 
Prieur (nota 73), pp.130-131. 
81 “Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un 
traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale; que toutefois les médecins ne portent pas à 
cette liberté fondamentale, telle qu'elle est protégée par les dispositions de l'article 16-3 du CC et par celles 
de l'article L. 1111-4 du CSP, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu'après avoir tout mis en 
œuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter 
de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état”. Cfr. Griffiths, Weyers, Adams 
(nota 18), pp. 381-382 e Affrique (nota 50), p. 136. 
82 Mais longe vai o art.L1111-5.º do CSP ao autorizar um médico a administrar os tratamentos e intervenções 
necessários ao menor, mesmo sem autorização dos seus representantes legais no caso em que aquele exija 
que o seu estado de saúde permaneça em segredo. O médico deve então procurar o consentimento do menor, 
todavia mesmo que este se oponha poderá avançar com o tratamento ou intervenção necessário a 
“salvaguardar a vida”. Prieur (nota 73), pp.135-136. 
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as informações relativas a um terceiro que possam ter sido mobilizadas. De notar que esse 
acesso é gratuito e directo, não se exigindo, como antes, a intermediação de um médico 
(podendo porém o médico responsável recomendar a presença de uma terceira pessoa se o 
acesso e conhecimento de certas informações implicar alguns riscos para o requerente) 83. 

Igualmente importante foi a consagração pela lei n.º 2002-303 da figura da pessoa 
de confiança (art.L1111-6.º do CSP) que vinha sendo admitida pelo Tribunal da Cassação 
desde 1955 (na figura dos protecteurs naturels do paciente). Estatui a lei que toda a pessoa 
maior poderá designar por escrito como personnes de confiance qualquer parente, pessoa 
próxima ou mesmo o médico que a acompanha, devendo aquela ser consultada quando tal 
pessoa não se encontre capaz de “exprimir a sua vontade ou de receber a informação 
necessária a tal fim” (e nesse sentido estatui o art.L1111-4.º, quarto parágrafo que “salvo 
urgência ou impossibilidade” não se encontrando a pessoa capaz de consentir a intervenção 
ou investigação deverá consultar-se a pessoa de confiança ou família, ou na sua falta as 
pessoas próximas). A pessoa de confiança é assim um intermediário, um porta-voz das 
opiniões e desejos expressos pela pessoa que a designou que, não sendo vinculativos, 
devem porém ser tomados em conta pelo médico. A designação é revogável a todo o 
momento e acrescente-se que desde a lei n.º 2004-806 de 9 de Agosto de 2004 relativa à 
política de saúde pública, a pessoa de confiança pode autorizar que o paciente incapaz 
participe numa investigação médica (art.L1122-2.º do CSP) 84 85. 

Em 2003 as limitações da legislação vigente tornar-se iam claras com o caso 
Vincent Humbert, o caso que comoveu toda a França é excepcional por duas ordens de 
razões: i) pelos motivos expostos, para além de parcos, os casos conhecidos de eutanásia 
enquadravam-se num contexto familiar, enquanto este envolvia directamente a assistência 
de um médico, dando-se ênfase à discussão da eutanásia em contexto hospitalar; ii) 
Humbert e a sua mãe procuraram que o caso saísse dos corredores hospitalares e 

                                                           
83 Prevê-se ainda o direito de acesso aos titulares da autoridade parental salvo oposição do menor, que pode 
ainda exigir a intermediação por um médico - art.L1111-7.º do CSP, sexto parágrafo. Acrescente-se que 
(desde a lei n.º2011-803 de 5 de Julho de 2011) estando em causa doentes psiquiátricos o acesso ao dossier 
pode ser subordinado à presença de um médico (art.L1111-7.º do CSP, quinto parágrafo) e que o art.L1111-
8.º prevê o hébergement de dados clínicos pessoais mediante consentimento do visado. Cfr. Ibidem, pp.130-
131 e Laude (nota 77), p.1152. 
84 Diferente é a figura (criada pela lei n.º 2005-370 de 22 de Abril de 2005) do “ajudante” do art.L1111-6-1, 
responsável por auxiliar a pessoa “durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres 
supérieurs en lien avec un handicap physique” a realizar os gestos inerentes aos cuidados prescritos pelo 
médico e a quem é garantida uma formação específica. 
85 A lei Kouchner trouxe ainda, na procura de fomentar a participação do utente no funcionamento do sistema 
de saúde, a previsão (art.L1114-1.º e ss. do CSP) de um agrément para as associações relativas à qualidade da 
saúde ou defesa dos direitos dos pacientes desenvolverem as suas actividades (v.g. representação do interesse 
colectivo dos utentes numa acção cível e em conselhos administrativos, participação na definição das 
orientações gerais de saúde), veja-se Laude (nota 77), p. 1153. 
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mobilizasse a discussão pública relançando o debate acerca da admissibilidade da 
eutanásia activa directa 86. 

O caso Humbert tornar-se ia conhecido quando nos tribunais franceses era julgado 
o caso Malèvre que ganhou desse modo um maior relevo. Christine Malèvre,  enfermeira, 
era acusada de assassinato, entre 1997 e 1998, de seis doentes idosos sem consentimento 
destes ou das suas famílias. E se inicialmente Malèvre surgiu aos olhos da opinião pública 
como a “Madonna of mercy killing” alegando que procurava libertar os doentes do 
sofrimento pois seriam “mais felizes estando mortos”, a Cour d´Assises de Paris 
desmontaria tal imagem e a enfermeira seria condenada em 12 anos de prisão 87. 

Pouco tempo depois, a classe médica era novamente alvo de um intenso escrutínio 
pelos tribunais. Humbert encontrava-se, na sequência de um aparatoso acidente de viação 
em 2000, tetraplégico há mais de três anos, praticamente cego mas mantendo plenamente 
as suas faculdades mentais e capacidade de comunicação graças ao uso do seu polegar 
(enquanto o interlocutor ia soletrando o abecedário) 88. Esgotadas todas as hipóteses 
terapêuticas e antevendo-se transferência para outro Hospital o jovem de 23 anos decidiria, 
de forma reiterada, que queria pôr fim ao seu sofrimento. Não o podendo fazer sozinho 
procuraria que o Presidente da República concedesse-lhe o Direito de Morrer, fazendo uma 
analogia com o poder daquele de indultar um condenado 89. Do Eliseu viria a “«ordem» 
para Humbert retomar o gosto pela vida”, fazendo-o passar ao plano C: em 26 de Setembro 
de 2003 a sua mãe introduziria barbitúricos na sonda gástrica. O médico assistente daria 
porém conta do sucedido e Humbert seria reanimado pelo Dr. Fréderic Chaussoy (chefe do 
serviço de reanimação) ficando em coma profundo, ligado a um ventilador e antevendo-se 
lesões cerebrais irreversíveis. Dois dias depois, Chaussoy que entretanto inteirara-se do 
dossier médico, decidiria (em conjunto com a equipa médica) interromper a ventilação e 
terminar com a vida de Humbert sem sofrimento através de uma injecção de cloreto de 
potássio. Marie Humbert e o médico seriam acusados respectivamente, de administração 

                                                           
86 “Na realidade, estou bastante contente por ter semeado a discórdia. Se isso puder servir de alguma coisa 
(…). Que a minha vida despedaçada, que a minha morte sirvam aqueles que como eu querem e desejam, tal 
como a inglesa Diane Pretty o fez, sem sucesso, pedir a morte. (…) Uma morte digna, escolhida e 
regulamentada. Aquilo que mais me orgulharia seria, um dia, poder ser votada uma lei Humbert nesse 
sentido. Então o meu combate não teria sido em vão. ”, Humbert (nota 49), p. 136. 
87 Vide Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), p. 374; Affrique (nota 50), p.140 e Laura Ferreira dos Santos, 
“Ajudas-me a morrer? – A morte assistida na cultura ocidental do século XXI”, Lisboa: Sextante Editora, 
2009, pp. 196-197. 
88 Após o acidente Humbert ficaria entre a vida e a morte três dias nos quais a mãe, consciente da gravidade 
do estado médico do seu filho, pediria infrutiferamente aos médicos para deixarem a “natureza seguir o seu 
curso”. Seguir-se-iam nove meses de coma e a confissão de Humbert: “Por que razão o corpo médico decide 
no nosso lugar? Por que razão os médicos insistiram em manter-me vivo? Com que direito? Por que nos 
devemos inclinar diante da sua decisão que não é a nossa nem a dos nossos familiares? Compreendo que para 
os médicos uma decisão dessas não deve ser fácil de tomar, que não deve haver abusos. Mas no meu caso, 
fazer-me viver, forçar o destino para me salvar custasse o que custasse e fazer de mim o que sou actualmente 
foi um disparate”, Humbert (nota 49), pp. 41-42. 
89 As cartas entre Humbert e o Palácio do Eliseu podem ser encontradas em Ibidem, p. 105 e ss. 
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de substâncias tóxicas com premeditação, art.222-15.º do CP, in casu, punível com pena 
até 5 anos de prisão e envenenamento com premeditação (com efeito, o facto do médico ter 
desligado o ventilador podia ser lido enquanto recusa de encarniçamento terapêutica), 
tendo em 2006 a juíza de instrução de Boulogne-sur-Mer decidido-se por uma ordonnance 
de non lieu, pelo arquivamento do processo (nos termos do art.177.º do Código de 
Processo Penal 90) 91. 

IV) Do laissez mourir da Lei n.º 2005-370 de 22 de Abril de 2005, relativa aos direitos 
dos doentes e ao fim da vida ao pedido de hâtez la mort de Chantal Sébire; 
 

Caberia ao médico e deputado Jean Leonetti liderar a comissão parlamentar 
responsável pela elaboração de um relatório (Sur l´accompagnement de la fin de vie) sobre 
a revisão da lei n.º2002-303, de onde resultaria uma proposta de lei aprovada na 
Assembleia Nacional e no Senado (com a concordância do CCNE), e que desde cedo 
deixou claro que não se procurava a descriminalização da eutanásia mas sim “melhorar e 
modernizar o status quo”, atendendo à vontade do paciente e às práticas dos hospitais 
franceses, onde todos os anos calculava-se desligarem-se entre “75.000 a 100.000 
máquinas de reanimação” 92. A chamada lei Leonetti, trouxe assim a admissibilidade da 
eutanásia passiva sob certas condições, procurando apartar a sombra do crime de omissão 
de auxílio (sem porém alterar o CP), clarificou legalmente a ortotanásia e reconheceu a 
figura das directivas antecipadas de vontade (DAV) . 

                                                           
90 “Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur 
est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par 
une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre”. 
91 O Procurador da República propusera, de resto, o mesmo dado que os factos haviam sido cometidos “sous 
l´emprise d´une contrainte les exonérant de toute responsabilité pénale”. Sobre o caso Vincent Humbert: 
Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), p.374-375; Santos (nota 87), p. 188 e ss; Maria Filomena Mónica, “A 
Morte”, Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011, pp. 67-69 e Emmanuel Hallais, 
“L´euthanasie, à travers le cas Vincent Humbert” in “Les Notes d´Institut Diderot”, 2011, disponível em: 
http://www.institutdiderot.fr/leuthanasie-a-travers-le-cas-de-vincent-humbert/(último acesso em 2014-12-21). 
Acrescente-se que Marie Humbert tornar-se ia uma das maiores defensoras de uma Loi Vincent Humbert/ Loi 
relative au Droit de se Retirer dans la Dignité (com o apoio da Association Citoyenne Faut qu´on s´Active!) 
consagradora não de uma descriminalização mas de uma “excepção de eutanásia”. 
92 Nuno Ferreira, “A Eutanásia: Entre o debate jurídico e a evolução da opinião pública” in “Lex Medicinae”, 
Ano 3, Número 6, 2008, pp. 142-143. Note-se que também em 2003 a pedido do Ministro da Saúde, Marie 
De Hennezel apresentaria em Outubro de 2003 o “Rapport sur le devoir de non abandon” onde rejeitava a 
descriminalização da eutanásia, propondo-se sim o desenvolvimento de uma política de acompanhamento das 
pessoas em fim de vida (difundindo e organizando os cuidados paliativos, apostando na formação dos 
médicos e em melhores práticas por parte do pessoal de saúde) e que seria tomada em conta pela proposta de 
lei, Cfr. Affrique (nota 50),  p. 141. 
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A lei n.º 2005-370 e 22 de Abril de 2005 93 começa por dar uma nova redacção ao 
primeiro e segundo parágrafo do art.L1110-5.º do CSP (consentânea com o art.37.º do 
CDM), estatuindo que os actos médicos não devem ser norteados por uma obstinação 
terapêutica desrazoável, para além de que configurando-se inúteis, desproporcionados e 
sem outro efeito que não a manutenção artificial da vida, poderão ser suspensos ou nem 
sequer iniciados, devendo o médico assegurar os cuidados paliativos (nos termos do 
art.L1110-10.º do CSP) 94. Por outro lado, a lei finalmente reconhece a admissibilidade da 
eutanásia activa indirecta, passando a ler-se no último parágrafo do art.L1110-5.º do CSP: 
“se o médico constata que não pode aliviar o sofrimento de uma pessoa, em fase avançada 
ou terminal de uma afecção grave e incurável, independentemente da causa, sem que tenha 
de recorrer a um tratamento que possa ter como efeito secundário o encurtamento da vida, 
deverá informar o doente”, a pessoa de confiança designada, a família ou na, sua falta, os 
seus próximos” (e incluir tal procedimento no dossier médico). Esta plasmação legal do 
princípio do duplo efeito pressupõe (como, de resto, se sublinhou aquando os trabalhos 
preparatórios) que a intenção do médico não seja a de  causar intencionalmente a morte, 
pois este “abreviar da vida não é mais do que um efeito secundário de um tratamento com 
um objectivo analgésico” 95. 

A alteração mais importante da lei Leonetti seria porém o reconhecimento de que a 
recusa a um tratamento (e dos trabalhos preparatórios retira-se que estes abrangem quer a 
alimentação quer a hidratação artificial) é aceitável mesmo que dela resulte a morte, 
permitindo-se assim que tal direito seja levado, cumpridos que sejam dados requisitos, até 
as suas últimas consequências. Mais ainda, consagra-se a possibilidade de um médico 
poder decidir, observados que sejam os ditames da lei, o fim de um tratamento vital a um 

                                                           
93  A lei seria completada pelo Decreto n.º 2006-119 relativo às DAV e pelo Decreto n.º 2006-120 relativo ao 
procedimento colegial, ambos de 6 de Fevereiro de 2006. E, relativamente aos cuidados paliativos, integrada 
na Charte de la personne hospitalisée de acordo com a Circular n.º 2006-90 de 2 de Março de 2006. 
94 Criticando  o facto de não atender-se à vontade do paciente ou de ninguém (v.g. pessoa de confiança, 
família) vide Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), pp. 384-385 e p. 390, n. 103 que dão conta, inclusive, de 
um estudo de Ferrand (de 2003) onde em 15% dos casos procedeu-se a uma interrupção de tratamento sem 
informar as famílias. Cremos porém que não só é uma crítica pouco consentânea com uma interpretação 
sistemática do CSP (Cfr. o art.L1111-4.º, L1111-11.º e R4127-37.º), mas também, tal como sublinha 
Godinho (nota 7), p. 324, n. 251, que o legislador pressupõe aqui aquelas situações onde o doente está 
inconsciente e “em que é o médico que tem conhecimento para poder aferir da desproporcionalidade ou 
futilidade terapêutica”, não podendo, por exemplo, acatar-se um pedido dos familiares que redunde em 
encarniçamento terapêutico. 
95 Cécile Manaouil, Maxime Gignon, “Mise en œuvre de la loi sur la fin de vie” in “Revue Générale de Droit 
Médical”, Número 20, Setembro de 2006, pp. 269-270, sublinham todavia que tal princípio é, do ponto de 
vista científico discutível dado que uma “posologia morfínica” adequada e proporcional terá um efeito 
analgésico adequado sem acelerar a morte. Considerando ser ténue a fronteira entre ortotanásia e a eutanásia 
activa directa e que muitas destas últimas serão camufladas naquelas e, desse modo, impunes e ainda que 
sempre caberia à jurisprudência, e não ao legislador, o desenvolvimento do princípio do duplo efeito veja-se 
José Coelho, “La France est-elle sur la voie de la dépénalisation de l´euthanasie?” in “Médecine & Droit”, 
Volume 2006, Número 77, Março-Abril de 2006, p. 62. 
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paciente inconsciente. Compreende-se assim que a lei seja também conhecida como a Loi 
laissez mourir. 

 Estatui o art.L1111-4.º do CSP, tendo como objecto todos os doentes, e tal como a 
lei 2002-203, que o doente, informado das consequências da sua escolha, poderá recusar 
um tratamento que ponha a sua vida em perigo, todavia, diferentemente daquela, não se 
prevê somente que o médico procure convencer a aceitar-se os cuidados indispensáveis, 
agora poderá recorrer-se ainda a um outro membro do corpo médico 96. Mas se a recusa em 
continuar ou iniciar um tratamento vital persistir, devendo ser reiterada após um período de 
tempo razoável (que a lei não define cabendo ao médico essa consideração), o médico, 
convencido de que tudo fez para persuadir em sentido contrário, poderá enfim aceder ao 
pedido, devendo inscrevê-lo no dossier clínico e assegurar a dignidade e qualidade de vida 
do moribundo lançando mão dos cuidados paliativos. 

Caso a pessoa não esteja capaz de exprimir a sua vontade (quarto parágrafo do 
art.L1111-4.º do CSP), v.g. pacientes em estado vegetativo ou em locked-in syndrome, a 
limitação ou interrupção de tratamento susceptível de pôr a vida em perigo implica que se 
tenha de recorrer a um procedimento colegial e consultar a pessoa de confiança, a família 
ou na sua inexistência, as pessoas próximas do paciente, e ainda, caso existam, as DAV 
que a lei francesa viria prever pela primeira vez. Note-se que está prevista uma consulta e 
não a obrigatoriedade de acatar aquelas manifestações de vontade 97. 

Já se a pessoa encontrar-se na fase avançada ou terminal de uma afecção grave ou 
incurável (art.l111-10.º do CSP), a decisão de limitar ou interromper um tratamento pode 
ser atendida de acordo com um iter mais simples: o médico deve informar das 
consequências, inscrever a decisão no dossier médico e assegurar igualmente um fim de 
vida digno e com qualidade ao moribundo, recorrendo aos cuidados paliativos, sem ter 
porém de “doit tout mettre en œuvre” para convencê-lo a aceitar os cuidados 
indispensáveis ou ter de haver uma reiteração do pedido durante um lapso temporal 
razoável dado o prognóstico em causa 98. Não estando a pessoa com tal quadro clínico 
capaz de exprimir a sua vontade (art.L1111-13.º do CSP), o médico poderá decidir “limitar 
ou interromper um tratamento inútil, desproporcionado ou sem outro objecto que não o 
prolongamento artificial da vida” respeitando um procedimento colegial e consultando a 
pessoa de confiança, a família ou, na sua falta, as pessoas próximas ou ainda, caso exista, 
as DAV. Sendo que nestes casos a DAV e as orientações da pessoa de confiança 

                                                           
96 É uma possibilidade importante quando o diálogo com o paciente mostra-se difícil e é útil mudar o 
interlocutor, nomeadamente recorrendo a um médico com mais experiência. Cfr. Manaouil, Gignon (nota 
95), p. 270. 
97 Lendo em tal previsão uma confissão que “that primary goal of the law is to give doctors legal protection 
rather than directly to enhance patient´s right” veja-se Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), p. 384 e ss. que 
sublinham, de resto, a forte presença de representantes da profissão médica em todo o processo legislativo. 
98 Entendendo que também nestes casos de doentes em fase terminal deveria existir um “délai raisonnable”, 
mesmo que mais curto, para reiteração do pedido, pois a vida do moribundo tem o mesmo valor que o da 
pessoa inerente ao art.L1111-4.º do CSP, Cfr. Affrique (nota 50), p. 143 
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prevalecerão, por esta ordem, sobre todos os “avis non médical” (art.L1111-12.º do CSP) 
99. 

Relativamente ao procedimento colegial (regulado no art.R4127-37.º do CSP/ 
art.37.º do CDM), evita-se graças a ele que um médico actue sozinho nestas situações 
delicadas, fomentando a transparência e o controle e protegendo o paciente de abusos 
individuais. Assim, decidindo o médico limitar ou interromper os cuidados poderá 
desencadear o procedimento colegial por sua iniciativa ou (desde o Decreto n.º 2010-107 
de 29 de Janeiro de 2010) motivado por uma DAV, pessoa de confiança, família, ou na sua 
falta por pessoas próximas do paciente (devendo, desde o Decreto n.º 2010-107, dar conta 
a todas estas pessoas do início do procedimento). Primeiro, deverá concertar a decisão 
reunindo com a equipa de cuidados responsável (v.g. enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem, psicólogos, equipa móvel de cuidados paliativos), bem como obter um 
parecer fundamentado de outro médico, não podendo haver nenhuma relação hierárquica 
entre o médico assistente e o médico consultado. Caso um destes dois considere útil, 
poderá consultar-se ainda um segundo médico. Atender-se-á ainda às “vontades expressas 
anteriormente pelo paciente”, em particular às DAV (instrumento privilegiado mas não 
exclusivo para aferir os desejos expressos) e à pessoa de confiança, à família ou, na sua 
falta, às pessoas próximas do paciente mas, em última instância, a decisão é do médico, 
devendo ser fundamentada, inscrita no dossier médico e (desde o Decreto n.º 2010-107) 
comunicada à pessoa de confiança, família ou na sua inexistência, às pessoas próximas. 

Cumpridos que sejam todos os requisitos legais as eutanásias passivas em causa não 
poderão ser subsumidas no crime de não assistência à pessoa em perigo nos termos do 
art.122-4.º do CP 100, e serão admitidas, pese embora o legislador francês não ter alterado o 
CP, preferindo a revisão do CSP para evitar tal “desarmonia” e manter intacto o 
“symbolisme des codes: au Code pénal le rappel des interdits fondamentaux, au Code de la 
santé publique les dispositions relatives à la gestion de la fin de vie” 101. 

Com este reconhecimento legal o entendimento do Conseil d´État deverá ser lido 
cum grano salis. Ante uma situação de urgência o médico deverá preservar a vida e 
                                                           
99 É uma previsão criticável na medida em que tanto as DAV como o testemunho da pessoa confiança não 
são vinculativos, o legislador procura sim dar um estatuto privilegiado a estes elementos no processo de 
tomada de decisão por parte do médico, permitindo-se assim, como frisa Ibidem, p.142, evitar os conflitos 
familiares recorrentes nestas situações. Existindo várias pessoas de confiança deverá dar-preferência à pessoa 
designada mais recentemente, pois “a proximidade temporal” é um elemento essencial, vide Laurence Cimar, 
“Considérations juridiques sur l´expression de la volonté en fin de vie” in “Médecine & Droit”, Volume 
2012, Número 115, Julho-Agosto de 2012, p. 103. 
100 “N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des 
dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un 
acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal”. 
101 Brotelle (nota 8), p. 254. Ante esta opção do legislador a doutrina procura sublinhar a diferença entre a 
eutanásia activa directa e a passiva, frisando que a abstenção ou interrupção de cuidados consubstancia um 
“regresso à ordem natural” e não um acto consciente e voluntário como na primeira. Affrique (nota 50), p. 
143 e ss. diz-nos porém que o entendimento “laisser mourir, ce n´est pas donner la mort” assentando na 
intenção é de difícil enquadramento com o CDM e o entendimento do Conseil d´État. 
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convencer o paciente da importância dos tratamentos e respeitar a sua vontade se aqueles 
puderem ser diferidos no tempo, se tal não for possível e a urgência não permitir sequer 
que se tente convencê-lo, “o médico deverá tomar uma decisão segundo a sua consciência 
e o seu dever de médico”, nesse sentido a Carta da pessoa hospitalizada (instituída pela 
Circular de 2 de Março de 2006) prevê que “o dever de assistência de um médico deve 
prevalecer sobre a recusa de cuidados nas situações de urgência onde o prognóstico vital 
está comprometido” e quando o paciente não disponha de um período de tempo mínimo 
necessário para reiterar de forma informada a sua vontade 102. 

A lei n.º 2005-370 veio ainda consagrar (mesmo que com uma regulação 
parcimoniosa) a figura das DAV no art.L1111-11.º do CSP 103. Toda a pessoa maior poderá 
redigir uma DAV “para o caso de um dia não ser já capaz de exprimir os seus desejos 
relativos ao fim da vida”, indicando, por exemplo, a limitação ou a interrupção dos 
cuidados 104. Revogáveis a todo o momento e de qualquer forma, só serão válidas se forem 
redigidas pelo menos três anos antes “do estado de inconsciência”, permanecendo válidas 
após a incapacidade. Não são todavia vinculativas, pois são apenas “tomadas em 
consideração para toda a decisão sobre uma investigação, intervenção ou de tratamento” 
105.  
                                                           
102 Manouil, Gignon (nota 95), p. 271 exemplificam com o caso de alguém que chega às urgências após uma 
tentativa de suicídio e em perigo de vida. Se nada disser os médicos devem adoptar os cuidados necessários, 
mas se recusar poderá o médico não obedecer dado que à luz da circular as circunstâncias não permitirem que 
seja uma recusa devidamente informada. 
103 Véronique Fournier, Sophie Trarieux, “Les directives anticipées en France” in “Médecine & Droit”, 
Volume 2005, Números 74-75, Setembro- Dezembro de 2005, pp. 146-147 apresentam duas razões  para que 
as DAV tenham surgido tão tardiamente na França (desde a década de 90 que existiam na Common Law e 
desde 2001 em Espanha e Holanda): o entendimento (presente no parecer do CCNE de 12 de Junho de 1998) 
de que o consentimento não pode ser delegado e que perdendo-se a capacidade de consentir o consentimento 
anteriormente expresso perderia a sua validade e o forte paternalismo médico: seriam os médicos quem 
estariam melhor colocados para saber o mais adequado para o doente. Sobre as DAV na França veja-se 
Robert Andorno, Nikola Biller-Andorno, Susanne Brauer, “Advance Health Care Directives: Towards a 
Coordinated European Policy?” in “European Journal of Health Law”, Volume 16, Número 3, Setembro de 
2009, p. 218 e José Alberto González, “Testamento Vital e Procuração de Cuidados de Saúde”, Lisboa: Quid 
Juris, 2013, pp.75-76. 
104 A pessoa poderá ainda estabelecer que se opõe a todo o encarniçamento ou futilidade terapêutica (pese 
embora ser uma obrigação dos médicos), que quer ter acesso aos cuidados paliativos antes e depois da 
limitação ou interrupção de um tratamento, autorizar que só a família a visite ou que, na medida do possível, 
termine os seus dias junto daquela, contextualizar a situação em que deseja que o procedimento colegial seja 
desencadeado, mas já não poderá pedir uma eutanásia activa directa ou um acto médico que redunde na 
obstinação terapêutica. Vide Cimar (nota 99), p. 102, o autor sublinha ainda que as instruções devem ser 
concretas e que os médicos devem atender sobretudo ao espírito e não tanto  à letra da DAV. 
105 A opção pela não imperatividade (diferentemente da Alemanha ou de Portugal, ambos com ressalvas) 
parece dever-se ao contexto em que a lei Leonetti surgiu (pós caso Humbert), procurando mostrar-se que não 
se procurava a descriminalização activa directa e clarificar as responsabilidades dos médicos na interrupção e 
limitação de certos cuidados, secundarizando as DAV. Por outro lado, a controvérsia e o facto de a 
experiência comparada evidenciar uma adesão tímida a estes instrumentos, parece ter sido também tida em 
conta pelo legislador, Cfr. Fournier, Trarieux (nota 103), pp. 147-148. Já Cimar (nota 99), Loc. Cit. entende 
que é a solução mais consentânea com a impossibilidade de garantir que a vontade do paciente, caso pudesse 
exprimir-se naquelas circunstâncias, não fosse diferente da plasmada na DAV. 
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O decreto n.º 2006-119 de 6 de Fevereiro de 2006  (art.R1111-17.º e ss. do CSP) 
regulamentaria as DAV, devendo acrescentar-se que devem ser reduzidas a documento 
escrito, datado e assinado 106, podem ser modificadas a todo o tempo e são renováveis por 
simples confirmação por mais três anos (art.R1111-18.º do CSP), devendo estar acessíveis 
ao médico 107. E este, na situação de limitação ou interrupção de tratamento, deverá 
interrogar a pessoa de confiança, familiares e pessoas próximas do paciente acerca da 
existência de uma DAV, aferir se preenchem os requisitos legais (art.R1111-20.º do CSP) 
e, naturalmente, se são expressão autêntica da vontade do doente 108. 

Em 2006 seria lançado pelo Ministério da Saúde um novo programa nacional de 
desenvolvimento dos cuidados paliativos e criado um Comité Nacional de monitorização e 
desenvolvimento dos cuidados paliativos e do acompanhamento do fim da via (Arrête de 6 
de Junho de 2006)109 e em 2007 e 2008 o laisser mourir propugnado pelo “modelo 
francês” esbarraria em casos concretos a que a lei não dava (deliberadamente) resposta. No 
primeiro, a enfermeira Chantal Chanel e a médica Laurence Tramois eram acusadas, 
respectivamente, de crime de envenenamento e de cumplicidade no mesmo crime de uma 
paciente, em 2003, com um cancro em fase terminal e a quem as doses elevadas de morfina 
já não aplacavam as dores. Supostamente, sem o consentimento, a Dra. Tramois 
prescreveria a 25 de Agosto de 2003 a injecção de cloreto de potássio e, nessa noite, a 
enfermeira Chanel injectaria a substância na presença de auxiliares e da nora da paciente 
(Tramois confessaria que só não o fizera por ser incapaz dado os laços familiares que tinha 
com a paciente). O caso seria objecto de enorme atenção dos meios de comunicação social, 
a opinião pública mostrava-se, maioritariamente, a favor da absolvição (e de igual modo a 
família do paciente), dias antes da decisão dois mil membros do pessoal de saúde 
assinariam um manifesto a favor da morte assistida 110 e a Cour d´Assises de Périgueux não 

                                                           
106 Do documento deve constar: nome, sobrenome, data e local de nascimento. Caso a pessoa seja capaz, mas 
não consiga escrever, poderá recorrer a duas testemunhas (incluindo a pessoa de confiança designada) para 
ajudá-lo, atestar a incapacidade e que a sua vontade é livre e esclarecida. Pode-se ainda requerer ao médico 
que inclua a DAV no dossier médico e certifique que o paciente se encontrava capaz e devidamente 
informado (art.R1111-17.º do CSP). 
107 Prevê o art.R1111-19.º do CSP que poderão para esse fim ser conservadas no dossier médico ou ficha 
clínica, podendo ainda ser  guardadas em casa ou confiadas à pessoa de confiança, familiares, próximos ou 
ainda aos médicos envolvidos, devendo nesses casos dar-se conta da existência e localização das DAV. Em 
caso de hospitalização tal menção deverá ser inserida no dossier do paciente.  
108 Considera Cimar (nota 99), p. 101 e ss. que ao médico caberá não só aferir o preenchimento de critérios 
médicos objectivos mas também aferir se a DAV não resulta de pressões exógenas ou internas (v.g. um 
estado depressivo) e se foi redigida na posse de toda a informação necessária. Sugere assim o autor que seria 
importante condicionar a validade ao “recours systématique” a um médico que acautelaria, igualmente, o 
problema de saber qual a melhor ocasião para a redacção. 
109 O Comité proporia um reforço da interdisciplinaridade nos cuidados paliativos, bem como uma aposta na 
prestação no domicílio do doente, por outro lado, considerou-se vital uma maior formação dos profissionais e 
investigação universitária. O Comité sugeriria ainda, na procura de instaurar uma “verdadeira cultura de 
cuidados paliativos”, que o congé de solidarité familiale fosse remunerado. Vide Fragkou (nota 22), p. 89. 
110 O manifesto (publicado no Nouvel Observateur) e onde os profissionais admitiam já ter ajudado pacientes 
a morrer, defendia que ante casos em que as opções terapêuticas já não oferecem resposta ao sofrimento 
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fugiria à praxis, decidindo-se, a 15 de Março de 2007, pela condenação simbólica: um ano 
de pena de prisão suspensa para a médica (sem inclusão da condenação no registo criminal 
de modo a poder continuar a exercer) e absolvição para a enfermeira 111. 

Seria porém com o caso Chantal Sébire de 2008 que a discussão acerca da 
descriminalização da eutanásia activa directa, serenada com a lei Leonetti, voltaria a 
ganhar protagonismo. Sébire, antiga professora de 52 anos, padecia há oito anos de um 
estesioneuroblastoma, “um tumor evolutivo raro do sinus e cavidades nasais”, incurável e 
que lhe provocava grande sofrimento e cada vez menos qualidade de vida (“o rosto 
aparecia agora deformado pela doença, o olho esquerdo quase a querer saltar para fora da 
órbita e o direito também em muito mau estado, o nariz com o triplo do tamanho normal, 
tendo perdido o gosto, o olfacto e quase inteiramente a visão”). Com fortes dores, Sébire 
recusava porém todos os analgésicos que a colocassem num estado de prostração, seria 
então sugerida a indução em coma, o que não aceitava, pedindo sim que lhe antecipassem 
o fim da vida de uma forma digna. O caso ganharia difusão nacional graças à comunicação 
social e Sébire decidiria escrever uma carta ao Presidente da República que proporia que o 
seu dossier clínico fosse analisado por um grupo de especialistas que, à luz do quadro 
legislativo, apontou novamente como solução a sedação contínua que induziria o coma, 
prevendo-se que sem alimentação e hidratação artificiais, a morte, indolor e sem 
consciência, adviria em 10-15 dias 112. 

                                                                                                                                                                                
físico e psicológico e quando o paciente peça-o deveria ser permitida a ajuda médica à morte,  pugnando 
ainda pela revisão da lei Leonetti e pelo fim da perseguição criminal destes casos. Dias depois noticiar-se-ia 
um manifesto contrário à descriminalização. Veja-se Santos (nota 87), pp. 200-201.  
111 Sobre o caso Tramois - Chanel veja-se Ibidem, p. 200, Bérengère Legros, “Les enjeux de «tout 
encadrement» juridique de l´euthanasie ou du suicide assisté à la lumière des expériences européennes” in 
“Revue Générale de Droit Médical”, Número 23, Junho de 2007, p. 58 e Acacio Pereira, “Euthanasie: 
verdict clément au procès de Périgueux” in “Le Monde” de 16 de Março de 2007, disponível em: 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2007/03/16/euthanasie-verdict-clement-au-proces-de-
perigueux_883949_3224.html (último acesso em 2014-12-21). 
112 Tratar-se-ia de uma ortotanásia legalmente admissível, pese embora, como é bom de ver, na medida em 
que a morte não é perspectivada enquanto consequência lateral e não desejada mas enquanto objectivo 
directamente visado, estaríamos sim ante um eutanásia activa directa camuflada e moldada aos termos da lei, 
neste sentido Denis Berthiau, “De Chantal Sébire à l´évaluation de la loi Leonetti sur la fin de vie: la 
pédagogie d´un point de traverse” in “Médecine & Droit”, Volume 2008, Número 91, Julho – Agosto de 
2008, p. 102, considera porém este autor que numa questão de semanas Sébire encontrar-se-ia numa situação 
enquadrável numa eutanásia passiva admissível e que a passagem do laisser mourir ao faire mourir 
propugnada não é compatível com a deontologia médica nem com a profissão médica, pois por mais 
ambivalente que possa ser o teor dos pedidos de interrupção de um tratamento essa é uma subjectividade 
admissível ao domínio médico (v.g. o pedido de uma família que tem o seu paciente há longos anos em 
estado vegetativo tem um claro teor eutanásico que não existe numa interrupção motivada pela futilidade 
terapêutica), situação diversa é a assistência ao suicídio, uma competência e transgressão social, e “le 
médecin n´a pas à être l´expression de la volonté de la compassion sociale contre sa raison d´être 
précisément, lorsque  d´autres solutions et d´autres possibilités sont ouvertes”.  
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 Ao mesmo tempo, com o apoio da Association pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité (ADMD) 113, Sébire recorreria ao Tribunal de Grande Instance de Dijon 
(jurisdição cível) invocando o art.2.º, 5.º e 8.º da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (CEDH) com o objectivo de obter autorização para o seu médico disponibilizar-
lhe a substância letal que depois ingeriria na sua presença, terminando assim com a sua 
vida de uma forma digna, estava em causa, portanto, um auxílio médico ao suicídio. O 
tribunal rejeitaria o pedido a 17 de Março de 2008, sublinhando que, não obstante a 
degradação de Sébire ser digna de compaixão, à luz do CP, do art.L1110-5.º do CSP e do 
CDM, um médico está proibido de causar deliberadamente a morte de um paciente sob 
pena de incorrer num crime, decisão da qual Sébire não recorreria. Em 19 de Março Jean 
Leonetti anunciaria que fora incumbido de presidir a uma Missão de Avaliação da 
aplicação da lei n.º 2005-370, detectar deficiências e propor soluções e, nesse mesmo dia, à 
tarde, Sébire apareceria morta, concluindo-se pelo suicídio através da ingestão de 
pentobarbital de sódio 114. A Missão daria por findos os trabalhos em Novembro de 2008 
concluindo que a lei era ainda pouco conhecida junto dos profissionais de saúde e do 
público em geral e que a introdução de uma “excepção de eutanásia” mostrava-se 
desnecessária, recomendando sim uma série de medidas relativas ou conexas ao 
privilegiamento e desenvolvimento dos cuidados paliativos (v.g. existência de um médecin 
référent em cuidados paliativos em cada departamento médico para poder intermediar os 
casos mais difíceis, restabelecer o diálogo entre doente, família e médico assistente, propor 

                                                           
113 A ADMD, a mais conhecida associação right-to-die francesa, milita desde 1980 por uma Loi d´Ultime 
Liberté que permita a uma pessoa capaz optar pela eutanásia ou suicídio assistido quando padeça de uma 
afecção grave e incurável, em estado avançado ou terminal, “que considera incompatível com a sua 
dignidade”, e que garanta o acesso universal aos cuidados paliativos (numa lógica de complementaridade). 
Com mais de 55 000 associados a ADMD oferece ainda um serviço de acompanhamento na redacção e 
depósito das DAV e na designação da pessoa de confiança (assegurando o seu envio ao médico quando 
necessário), bem como assistência psicológica e jurídica. Cfr. Brochura da ADMD, “Quelques vérités bonnes 
à rappeler concernant la fin de vie et l´aide active à mourir” e Santos (nota 87), p. 210. 
114 Sobre o caso Chantal Sébire vide Santos (nota 87), p. 208 e ss. e o Dossier Chantal Sébire no “Le Nouvel 
Observateur” , disponível em: http://actu-societe.nouvelobs.com/sarkozy-chantal-sebire.html (último acesso 
em 2014-12-21). Em Agosto de 2008 os meios de comunicação davam conta do caso de Rémy Salvat, um 
jovem de 23 anos com uma patologia degenerativa rara desde os 6 anos. Em 1999 a sua mãe tentara “pôr fim 
ao seu sofrimento”, seria acusada de tentativa de homicídio mas o julgamento terminaria com um non lieu, e, 
já em 2008, Salvat decidiria, tendo conhecimento do caso Sébire, escrever uma carta à Presidência 
República: “Comme Vincent Humbert, je demande à ce moment qu’on me permette de mourir pour me 
libérer de mes souffrances”. A resposta chegaria a 6 de Agosto de 2008 e nesta o Presidente da República 
afirmava que segundo as suas concepções filosóficas pessoais acreditava que ninguém tem o direito de dispor 
da sua vida, defendendo porém que era necessária uma discussão entre paciente, família e médicos para 
encontrar-se uma solução adequada. Dias depois Salvat suicidar-se-ia. Cfr. Le Monde, “Un jeune homme 
lourdement handicapé se suicide après avoir écrit à Sarkozy” in “Le Monde” de 14 de Agosto de 2008, 
disponível em: http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/08/14/un-jeune-homme-lourdement-handicape-se-
suicide-apres-avoir-ecrit-a-sarkozy_1083424_3224.html (último acesso em 2014-12-21) e L´Express, 
“Handicapé, un jeune homme se suicide après une demande d'euthanasie” in “L´Express” de 13 de Agosto 
de 2008, disponível em: http://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicape-un-jeune-homme-se-suicide-
apres-une-demande-d-euthanasie_549905.html (último acesso em 2014-12-21) .  
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soluções concretas e evitar que estes “cas litigieux ou les plus complexes” fossem 
mediatizados) 115. 

V) Das criações e alterações legislativas de 2010  ao Parecer do CCNE de 1 de Julho de 

2013; 

 

O decreto n.º 2010-107 de 29 de Janeiro de 2010 traria uma nova alteração ao CSP 
em matéria das condições para uma decisão de limitação ou interrupção de tratamento. 
Para além de procurar, como aludido, que seja comunicado o início do procedimento 
colegial e a decisão alcançada, à pessoa de confiança, família e, na sua falta, pessoas 
próximas do paciente, e que estes, a par de uma DAV possam desencadear aquele 
procedimento (quer se portanto uma participação pre, per et post), veio ainda prever-se 
(art.R4127-37.º- III do CSP) que a limitação ou interrupção de um tratamento (nos termos 
do art.L1110-5.º, L1111-4.º, L1111-13.º do CSP) seja acompanhada de tratamento, 
“nomeadamente analgésico e sedativo” mesmo que, em virtude do estado cerebral, não se 
possa avaliar o sofrimento do paciente de modo a que aquele possa morrer com dignidade, 
devendo ainda informar-se da situação aos acompanhantes do paciente e disponibilizar-
lhes apoio caso se mostre necessário. Esta precisão legal nada traz de novo, dado que os 
preceitos supracitados já previam o recurso aos cuidados paliativos para “salvaguardar a 
dignidade do moribundo e assegurar a qualidade do seu fim de vida”, parecendo ter-se 
procurado somente reforçar aquela obrigação e evitar que se voltem a repetir casos como o 
de Hervé Pierra.116. 

                                                           
115 O rapport da “Mission d'évaluation de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005”encontra-se disponível em: 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mission_fin_vie.asp (último acesso em 2014-12-21). 
116 Pierra, de 28 anos, estava há oito em estado vegetativo persistente resultado de uma tentativa fracassada 
de suicídio, poucos dias depois da entrada em vigor da lei Leonetti os pais pediriam que os tratamentos 
fossem interrompidos. Mesmo com alguma resistência dos médicos (fruto do desconhecimento da nova lei) o 
Hospital de Saumur pediria um parecer ao Centro de Ética do Hospital de Cochin que (depois de observar o 
paciente) seria favorável a uma suspensão dos tratamentos (nomeadamente da alimentação artificial) 
acompanhada de cuidados paliativos. No final de Setembro de 2005 o Hospital de Saumur recuaria 
considerando que a alimentação artificial não era um tratamento logo não podia ser interrompido, que Hervé 
não sofria e que não era objecto de encarniçamento terapêutico. Os pais recorreriam então ao próprio Jean 
Leonetti que os remeteria para Régis Aubry (antigo presidente da Société Française d´Accompagnement et de 
Soins Palliatifs) que, em Setembro de 2006,  daria o seu parecer considerando que a lei Leonetti oferecia a 
resposta: “Il n'était pas illégitime d'arrêter l'alimentation, à condition d'accompagner le jeune homme avec 
des soins palliatifs et de permettre à la famille un accompagnement final dans le calme", prevendo-se que 
naquelas situações não havia risco de agonia lenta ou de sofrimento e que Pierra não seria capaz sequer de 
sentir fome durante os 10 a 14 dias previstos para a morte advir. O médico decidiria assim aceder ao pedido a 
6 de Novembro, mas, diferentemente do previsto, o paciente começou no dia seguinte a ter convulsões e a 
respirar mal com o termómetro a registar 40º de febre, sem que ninguém acedesse aos cuidados paliativos, 
requeridos pelos pais, alegando que poderiam retardar a morte e que o paciente não era capaz de sofrimento. 
Só seis dias de agonia depois a morte adviria. Considerando-se ser um caso paradigmático da má aplicação 
da lei os pais de Pierra seriam inclusive ouvidos na missão de avaliação da lei Leonetti onde defenderam a 
morte assistida para evitar tais situações de horror. Sobre este caso vide Sandrine Blanchar, “Hervé Pierra, 
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Digno de nota é também a criação, tal como havia sido aconselhado pela Comissão 
de avaliação da lei Leonetti, através do decreto n.º 2010-158 de 19 de Fevereiro de 2010, 
do Observatoire national de la fin de vie, com a missão de recolher, analisar e oferecer 
depois elementos quantitativos e qualitativos para a compreensão de tais realidades e 
fenómenos ao público e aos decisores políticos, apresentando com esse intuito todos os 
anos um rapport 117. Na sequência das recomendações da comissão de avaliação seria 
ainda aprovada, com a lei n.º 2010-209 de 2 de Março de 2010, uma allocation journalière 
d´accompagnement d´un personne en fin de vie que caberá às pessoas com direito ao congé 
de solidarité familiale e a todos as ascendentes, descendentes, irmãos, pessoas de 
confianças ou que coabitem com uma pessoa em fase avançada ou terminal de uma afecção 
grave e incurável, e que reduzam ou suspendam a sua actividade profissional para 
acompanhá-la no seu domicílio 118.  

Ainda, motivada pelas considerações da comissão de avaliação, é digno de nota a 
circular de “política penal” de 20 de Outubro de 2011 “concernant la mise en œuvre de la 
loi du 22 avril 2005” que procura oferecer aos magistrados e ao Ministério Público um 
enquadramento da lei e elementos de reflexão para o tratamento judiciário dos casos mais 
delicados, devendo destacar-se as orientações relativas à qualificação. Em primeiro lugar, 
aconselha-se a distinguir a assistência ao suicídio do homicídio voluntário, assassinato e do 
envenenamento bem como da provocação ao suicídio (onde “il a eu la volonté de faire 
surgir chez autrui la résolution de se donner la mort”). Se o meio fornecido for de per si 
ilícito a conduta consubstanciará um exercício ilegal de farmácia (art.L4223-1 do CSP, 
punível com pena de dez anos de prisão ou 30 000€ de multa) ou um desrespeito da 
regulamentação sobre substâncias venenosas (art.L5432-1.º do CSP, punível com 10 anos 
de prisão ou 3750 € de multa), podendo ainda a assistência ser perseguida enquanto abuso 
fraudulento de um estado de ignorância ou fraqueza. Caso a ajuda não passe por uma 
“ajuda material efectiva e activa”, o ilícito criminal mobilizável será, numa situação de 
imprudência e negligência, o crime de homicídio involuntário ou, havendo deliberação, o 

                                                                                                                                                                                
six jours pour mourir” in “Le Monde” de 18 d Março de 2008, disponível em: 
http://www.lemonde.fr/societ<e/article/2008/03/18/herve-pierra-six jourpourmourir_1024348_3224.html 
(último acesso em 2014-12-21) e Santos (nota 87), p. 245 e ss. que avança ainda com a hipótese do pessoal 
médico não ter recorrido aos cuidados paliativos por receio de cometer “qualquer ilegalidade” pese embora, 
como se disse, haver previsão legal da ortotanásia desde a lei n.º 2005-370. 
117 No primeiro rapport (2011) o Observatório dedicou-se a uma análise genérica do fim da vida na França, 
no segundo (2012) ao fim da vida no domicílio e no último (2013) ao fim de vida das pessoas idosas, veja-se 
https://sites.google.com/site/observatoirenationalfindevie/publications/rapport (último acesso em 2014-12-
21). Destaque-se que no primeiro rapport (p.55 e ss.) o Observatório faz uma longa análise às sondagens 
sobre  eutanásia realizadas desde 1987 e onde, de forma crescente, os franceses (em 1987, 85% e em 2011, 
94%), mostram-se favoráveis, sob dados requisitos, à descriminalização, recomendando cautela na leitura dos 
números e na compreensão de um fenómeno que não é só médico ou jurídico, mas também “um movimento 
cultural mais vasto e profundo”.  
118 O subsídio finda com a morte do doente, tem uma duração máxima de 21 dias (ou 42 se optar-se por uma 
redução laboral a tempo parcial) e um valor diário de 53,17€ (26,58€ se o assalariado optar pelo trabalho a 
tempo parcial). Vide Fragkou (nota 22), p. 90. 
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crime de não assistência a uma pessoa em perigo, sendo que, para este último, bastará o 
agente conhecer das intenções suicidas da vítima e nada fazer para o assistir 119. 

Aquando as eleições presidenciais de 2012 120 na 21.º proposta do candidato 
François Hollande, constava a possibilidade de um maior “em fase avançada ou terminal 
de uma doença incurável, causadora de um sofrimento físico e psíquico insuportável, 
incapaz de  ser minorado, pudesse pedir, dentro de condições precisas e rigorosas, uma 
assistência médica para terminar a sua vida de forma digna”. Neste sentido, já como 
Presidente da República, pediria um estudo sobre o fim da vida na França a uma comissão 
interdisciplinar presidida pelo Professor Didier Sicard (Presidente Honorário do CCNE) 
que em Dezembro de 2012 apresentaria publicamente o rapport penser solidairement la fin 
de vie, posteriormente reencaminhando para o CCNE, para, após este pronunciar-se, 
avançar-se com um projecto de lei 121. Ao CCNE caberia responder a três questões: i) 
como e em que condições poder-se-á recolher e aplicar as DAV, elaboradas por uma 
pessoa com plena saúde ou no início de uma doença grave, relativas ao fim da sua vida?; 
ii) que modalidades e condições precisas devem permitir a um doente consciente e 
autónomo, com uma doença grave e incurável, ser acompanhado e assistido na sua vontade 
de pôr, por ele próprio, fim à sua vida? e iii) como tornar mais dignos os últimos 
momentos de um paciente cujos tratamentos foram interrompidos na sequência de uma 
decisão motivada num pedido daquele, da sua família ou dos cuidadores? 

As respostas chegariam com o avis n.º121 de 1 de Julho de 2013, “Fin de vie, 
autonomie de la personne, volonté de mourir”. O CCNE começa por dar conta de que a lei 
Leonetti continua a ser desconhecida quer por muitos profissionais de saúde quer pelo 
público em geral, mal aplicada e que não fora acompanhada de uma formação adequada 
para os soignants. Gizando todo o percurso e contributos para o debate sobre a morte 
assistida nas últimas décadas, conclui por uma morte “institucionalizada e 
profissionalizada”, maioritariamente em contexto hospitalar e que exige que se repense o 
papel dos médicos.  

                                                           
119 A circular relembra ainda que a abstenção a um tratamento por parte de um médico motivado em recusa 
do doente não poderá ser perseguida dado que desde a lei 2002-303 “o respeito da vontade exprimida pelo 
paciente no quadro fixado pela lei, prevalece sobre a obrigação de tratamento do médico”. A circular de 
politique pénale de 20 de Outubro de 2011 encontra-se disponível em: 
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1128836C.pdf (último acesso em 2014-12-21) . 
120 Nas eleições presidenciais de 2007 a questão da descriminalização já fora discutida com os candidatos da 
direita a rejeitarem essa opção, considerando que a Lei Leonetti era suficiente, o candidato socialista a 
defender uma loi Vincent Humbert, enquanto os verdes e outros partidos da esquerda defendiam a 
descriminalização. Cfr. Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), p. 393, n. 120. 
121O relatório “pensar solidariamente o fim de vida” da comissão Sicard encontra-se disponível em:  
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-de-la-commission-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie-en-
France.pdf (último acesso em 2014-12-21) .  Pronunciaram-se ainda a Academia Nacional de Medicina e o 
Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Cfr. François Vialla, “Interrogations autour de la fin de vie. À 
propos de l´Avis 121 du CCNE «Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir»” in “Médecine & 
Droit”, Volume 2013, Número 122, Setembro-Outubro de 2013, p. 147 e ss. 
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Relativamente aos cuidados paliativos, apontados por alguma doutrina como 
solução adequada e suficiente, o CCNE denota um défice na formação dos profissionais e a 
necessidade de desenvolvimento daqueles, mas deixa claro que é ilusório crer que 
“poderão responder a todas as situações de sofrimento e que farão desaparecer todos os 
pedidos de morte voluntária”, até porque, como a experiência comparada mostra, o que 
está em causa é muitas vezes um sofrimento existencial.  

Importantes são também as suas considerações acerca do procedimento colegial, 
propondo a passagem do procedimento colegial a uma “deliberação colectiva e 
interdisciplinar” 122, maior precisão legal (por ser pouco recorrente na praxis médica) e 
defendendo que deve ser elevada a regra em todas as decisões relativas ao fim da vida. E 
devendo ser uma decisão meta-disciplinar e não uma troca de opiniões cingida aos 
membros “d´un collège de médecins”, importa que o procedimento seja aberto 
“sistematicamente à pessoa doente” e, na impossibilidade da sua participação, à pessoa de 
confiança, familiares e próximos e ainda aos profissionais não médicos envolvidos 123. 

Relativamente à questão i) o CCNE sublinha que as DAV são “provavelmente o 
meio que reflecte mais directamente a vontade” do paciente no momento em que são 
formalizadas, aconselhando a que os poderes públicos reforcem a sua importância de modo 
a serem a regra e não a excepção, defendendo a elaboração junto de um médico e a 
presunção de um valor obrigatório. Uma presunção que é todavia relativa, pois deve ceder 
em três situações: a) casos de urgência onde seja impossível consultá-las; b) inadaptação 
das DAV à situação clínica; c) desconformidade com os testemunhos “suffisamment 
précis, étayés et le cas échéant concordants” das pessoas próximas do paciente no sentido 
de que as DAV já não correspondem à sua última vontade. Nestas três situações deverá ser 
obrigatório não respeitá-las, devendo o médico fundamentar esse desrespeito e reduzi-lo a 
escrito no dossier clínico 124. 
                                                           
122 “La «procédure collégiale» doit ensuite évoluer dans le sens d’une plus grande exigence de rigueur. Plutôt 
que d’une procédure, il doit s’agir d’un processus de délibération collective entre personnes ayant des avis 
argumentés différents; son but est d’éliminer, par le fait même de les exposer à autrui, les raisons d’agir qui 
seraient non pertinentes (fatigue de l’équipe, émotion envahissante, gestion du personnel, manque de 
moyens).”, CCNE, Avis n.º 121 de 1 de Julho de 2013 “Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de 
mourir”, p. 28, disponível em: http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf 
(último acesso em 2014-12-21). 
123 Considerando que as carências apontadas não se devem à lei que, como se viu, é bastante precisa neste 
ponto (com um decreto de regulamentação inclusive) e que a solução para a não aplicação de uma lei não 
passa pela aprovação de uma nova ei (ainda mais precisa) veja-se Vialla (nota 121), pp. 151-152. O autor 
mostra-se ainda contrário à substituição de uma decisão do médico assente num procedimento colegial, que 
evita os perigos de uma decisão solitária mas sem desresponsabilizar o decisor, por uma deliberação 
colectiva, pois é do ponto de vista social, médico e prático pouco recomendável dispersar a responsabilidade 
por vários decisores e pouco coerente com uma lei que procura a transparência.  
124 Cfr. Avis n.º 121 de 1 de Julho de 2013, p. 32. Acrescente-se ainda que a comissão Sicard sublinhou que 
as DAV eram pouco conhecidas do público (segundo um estudo de 2012 apenas 2,5% de doentes em fim de 
vida haviam redigido uma DAV) e que para torná-las um elemento essencial a ser tomado em conta seria 
importante possibilitar a sua consulta de forma centralizada através de uma plataforma electrónica, 
recomendando ainda que o não respeito por uma DAV deva ser justificado sob pena do médico poder ser 
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Se a comissão Sicard mostrar-se-ia favorável, não à eutanásia activa directa, mas a 
uma assistência médica ao suicídio “sous la forme de médicaments prescrits par un 
médecin”, pressupondo-se que o doente seja capaz de adoptar o acto letal 125, o CCNE 
daria uma resposta negativa à questão ii). Aquele prestigiado comité considera que existem 
diferenças entre o auxílio ao suicídio e a eutanásia activa directa, considerando que a 
destrinça entre assistência ao suicídio e suicídio assistido ou eutanásia baseia-se na “ideia 
segundo a qual dar a possibilidade a uma pessoa pôr fim à sua vida não é igual a dar a 
morte a alguém que o pede”. Assim, se na assistência ao suicídio a vontade “à l´origine de 
l´acte létal” é a do suicida que é responsabilizado e pode sempre recuar no último instante 
e não absorver o produto letal, limitando-se o médico a atestar o carácter mortal da doença, 
que o pedido é livre e esclarecido e a prescrever a substância (preferindo o CCNE a 
expressão “assistência farmacológica ao suicídio” e não “assistência médica ao suicídio” 
pois a presença do médico não é necessária, estando sim em causa um “procédure 
permettant dans des conditions très strictes la délivrance et la détention d´un substance 
létale don´t l´absorption volontaire conduit à un décès rapide et sans violence”). Já no 
suicídio assistido ou eutanásia a pessoa que procura pôr fim à sua existência não consegue 
fazê-lo em virtude do seu estado físico, precisando da “ajuda activa de um terceiro para a 
administração – por absorção ou injecção – do produto letal”, acrescentando porém que a 
diferença desta figura com a da eutanásia é “ténue” 126. 

Não obstante a divisio gizada, o CCNE mostrar-se-ia (mesmo que com divisões no 
seu seio) contrário à admissibilidade das duas, considerando a propósito da assistência ao 
suicido de doentes quer estejam (sendo que estes casos são per natura ainda mais 
residuais) ou não em fase avançada ou terminal de uma doença, que ela merece uma 
“réponse clairement négative”. Já em relação ao suicídio assistido e à eutanásia, não 
obstante a defesa de alguns membros pela descriminalização no respeito pela autonomia do 

                                                                                                                                                                                
penalizado, não defendendo-se porém o seu carácter obrigatório. Cfr. O “Rapport penser solidairement la fin 
de vie”, p. 46 e ss. e Vialla (nota 121), pp. 152-153.  
125 Para os incapazes de, com ajuda, pôr fim à sua vida restará o “arrêt des soins de supports vitaux 
accompagné d´une sédation”. A comissão Sicard sublinha porém que o auxílio médico assistido proposto sob 
dados requisitos não deve ser compreendido enquanto alternativa a uma “absence constatée de soins palliatifs 
ou d´un réel accompagnement”, considerando sim que é a resposta para “certaines personnes atteintes d’une 
maladie évolutive et incurable au stade terminal” para quem “la perspective d’être obligé de vivre, jusqu’au 
terme ultime, leur fin de vie dans un environnement médicalisé, où la perte d’autonomie, la douleur et la 
souffrance ne peuvent être soulagés que par des soins palliatifs, peut apparaître insupportable. D’où leur 
souhait d’interrompre leur existence avant son terme”, denotando ainda que bons cuidados paliativos 
(exemplificando com o caso do Oregon) farão com que tais pedidos sejam raros. Cfr. “Rapport penser 
solidairement la fin de vie”, p. 94. A distinção entre eutanásia activa directa e auxílio ao suicídio seria porém 
considerada artificial e contestada pela Académie Nationale de Médecine, vide Vialla (nota 121), p.154. 
126 “Certains soutiennent toutefois qu’il existe une différence réelle entre suicide assisté et euthanasie: La 
volonté de la personne qui veut mourir et qui le décide pour ce qui dépend d’elle, par exemple en refusant 
tout traitement, mais qui est dans l’impossibilité de se donner la mort elle-même, est censément première et 
clairement affirmée. Elle demande à un tiers, médecin ou autre, de faire que ce qu’elle ne peut accomplir par 
elle-même.” Cfr. Avis n.º 121 de 1 de Julho de 2013, p. 43 
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indivíduo e “sem riscos maiores para os elos de solidariedade no seio da sociedade”, o 
CCNE consideraria porém que tal “légalisation n´est pas souhaitable”, dado que como as 
experiências estrangeiras mostram, é algo de “difícil estabilização” e com riscos (lendo-se 
claramente aqui o argumento da vertente escorregadia ou o receio da “ruptura do dique”), 
preferindo vincar a importância das exigências de solidariedade e fraternidade “qui est 
garante du vivre ensemble dans une société marquée par de nombreuses fragilités 
individuelles et collectives et des carences importantes dans le champ de la politique 
relative à la fin de vie”, não regressando sequer à possibilidade aberta pela “excepção de 
eutanásia” avançada no avis n.º 63 de 27 de Junho de 2000 127. 

Por fim a questão iii), e de como tornar mais dignos os últimos momentos do 
paciente a  quem foram interrompidos os tratamentos. O CCNE salienta primeiramente as 
dificuldades inerentes ao conceito de dignidade, concluindo que é necessária uma 
aproximação a contrario, que é “a luta contra situações objectivas de indignidade que 
devem mobilizar a sociedade e os poderes públicos” e que “as condições em que as 
pessoas terminam a sua vida na França “ne sont pas globalement satisfaisantes”, 
recomendando uma reavaliação  das práticas de sedação terminal que distingue da 
eutanásia 128 e dos cuidados paliativos e que por reduzirem, diferentemente daqueles, a 
consciência e a capacidade comunicacional dos pacientes, deve ser sujeita a deliberação 
colectiva evolvendo, sempre que possível, o doente. 

Segundo o CCNE em três situações a sedação é, por princípio, admissível: a) 
pacientes capazes de exprimir a sua vontade e com uma afecção grave e incurável em 
estado terminal, pois nestes casos “une «préférence pour la conscience» ne peut lui être 
imposée et sa demande doit être satisfaite” e independentemente de estar em causa uma 
sedação ligeira ou profunda; b) pacientes em estado terminal e incapazes de expressar a sua 
vontade, por idênticas razões a sedação deve ser admissível, devendo-se, na procura da 
deliberação colectiva, atender aos sinais de sofrimento, a uma DAV e às pessoas de 
confiança, família e pessoas próximas; c) pacientes inconscientes que não estão em estado 
terminal mas que padecem de uma afecção grave e incurável e cujos tratamentos vitais 
serão interrompidos, entende o CCNE que une “sédation jusqu’au décès, au bénéfice du 
doute, pour une éventuelle souffrance ou des inconforts générés par les conséquences de 

                                                           
127 Avis n.º 121 de 1 de Julho de 2013, p. 40 e ss. e Vialla (nota 121), pp. 154-155. O CCNE não deixa ainda 
de relembrar que a assistência ao suicídio pode preencher o tipo do art.223-6.º do CP e de dar conta que os 
casos limite invocados pelos partidários da descriminalização são raros: 2% de eutanásias activas directas  
(por injecção letal), condenando o CCNE a cifra de 4% de eutanásias sem consentimento do doente e à 
revelia de qualquer procedimento colegial ou de compromisso solidário (inerente à “excepção de eutanásia”) 
e que tratam-se, na verdade, de homicídios. 
128 Na sedação, diferentemente da eutanásia, não se pretende directamente causar a morte, trata-se sim da 
“utilisation d’un traitement visant à atténuer la perception d’un symptôme ou d’une souffrance réfractaire ou 
encore à provoquer une altération de la vigilance ou de la conscience jusqu’au décès chez une personne 
atteinte d’une affection grave et incurable”, e, não obstante utilizar-se um produto sedativo para pôr fim à 
vida de uma pessoa tal como numa eutanásia activa directa, o médico actua de forma diferente, usando-o em 
crescendo e com uma intenção distinta daquela. Vide Avis n.º 121 de 1 de Julho de 2013, p. 33 e ss. 
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l’arrêt de ces thérapeutiques s’impose à l’évidence” e que a causa da morte sempre será a 
interrupção dos tratamentos 129. O CCNE veda porém a sedação a doentes com uma 
afecção grave e incurável que apesar de a pedirem não estão numa fase terminal e para 
quem os cuidados paliativos e um acompanhamento serão resposta suficiente 130, não 
obstante a sedação também será admissível nesta categoria caso venha-se a interromper um 
tratamento vital ao doente, devendo igualmente ser resultado de uma deliberação colegial 
entre paciente e pessoal responsável pelos cuidados. Compreende-se assim que o CCNE 
conclua pela criação de um direito novo: “un droit des individus à obtenir une sédation 
jusqu´au décès dans les derniers jours de leur existence”, a juntar aos direitos, já 
constituídos, de recusar um tratamento e de aceder aos cuidados paliativos 131. 

                                                           
129 O CCNE equipara de resto essa situação à eutanásia precoce. Com efeito, a prática médica nos neonatos 
com lesões cerebrais severas e irreversíveis é a interrupção da ventilação acompanhada de uma sedação para 
evitar desconforto e sofrimento. Mais questionável é a sedação em caso de interrupção de nutrição e/ou 
hidratação artificiais, todavia, com base num Estudo do Centro de Ética Clínica do Hospital de Cochin, o 
CCNE, ciente da importância dos pais disporem de um tempo razoável para despedir-se do filho sem a 
parafernália das máquinas hospitalares, inclina-se para que a leitura da lei permita a sedação evitando que o 
“tempo de agonia não se prolongue para alem do razoável”, advertindo ainda que muitos destes casos só 
ocorrem porque as equipas foram incapazes de recusar um encarniçamento terapêutico. Cfr. Avis n.º 121 de 1 
de Julho de 2013, pp. 35-36. Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), pp. 391-393 dão-nos inclusive conta que 
desde 2000 o CCNE vinha alertando para a ressuscitação sistemática de neonatos extremamente prematuros 
levando a que a Federação Nacional de  Pediatras Neonatalogistas formulasse recomendações para uma 
abstenção em dadas situações e para fomentar a participação dos progenitores na decisão. Em 2006 seria a 
vez da Academia de Medicina Francesa desaconselhar a ressuscitação de prematuros com menos de 25 
semanas (ou com peso inferior a 700 gramas) salvo se os pais, devidamente informados, assim o exigissem. 
Esta intenção de fazer os pais  participar na decisão não é despicienda, num estudo de 2007 a socióloga Anne 
Paillet descreve um cenário onde  as decisões de interrupção de um tratamento, perspectivadas enquanto 
decisão médica de carácter técnico, apartavam os pais (que nem sabiam sequer que a morte resultara de uma 
decisão de interrupção de tratamento) e em que mesmo sendo uma decisão colegial a verdade é que tendia a 
ser tomada pelos senior doctors. Igualmente recorrente era a interrupção acompanhada de injecção letal, sem 
consignar tal prática no dossier clínico sem que, não obstante tratar-se de um crime recorrente e os médicos 
terem consciência de tal, sejam conhecidos casos jurisprudenciais. Dando conta do vazio legal nesta matéria, 
recorde-se que o sexto parágrafo do art.L1111-4.º do CSP prevê somente que sendo o paciente um menor, a 
recusa pelos pais de um tratamento com possíveis consequências graves implica que “o médico dispense os 
cuidados indispensáveis”, veja-se Helena Moniz, “Eutanásia Precoce: Dúvidas e Interrogações” in José de 
Faria Costa, Inês Fernandes Godinho, (Orgs.), “As novas questões em torno da vida e da morte em Direito 
Penal – Uma perspectiva integrada”, Coimbra: Coimbra Editora-Wolters Kluwer, 2010, p. 354, nota 26.  
130 “Accéder à une demande de sédation continue jusqu’au décès, en dehors de tout symptôme ou souffrance 
jugés réfractaires et en dehors de la phase terminale, placerait la personne dans un état de conscience ne lui 
permettant pas d’exprimer ses éventuels changements d’avis. Bien évidemment, une sédation temporaire, 
mais aussi une sédation plus prolongée, légère (vigile) et titrée pour tout à la fois maintenir la possibilité pour 
la personne d’exprimer son avis et rendre plus tolérable sa perception de sa vie est possible”. Cfr. Avis n.º 
121 de 1 de Julho de 2013, p. 37 
131 Vide Avis n.º 121 de 1 de Julho de 2013, p. 51 e ss. Mais longe fora a comissão Sicard que prevendo 
situações como o de Hervé Pierra e considerando ser cruel laisser mourir ou laisser vivre alguém em 
profundo sofrimento na sequência de uma interrupção de um tratamento, defendeu  a possibilidade de um 
“geste accompli par un médecin, accélérant la survenue de la mort”. Cfr. “Rapport penser solidairement la fin 
de vie”, p. 93. Como salienta Vialla (nota 121), p. 158 esta compreensão implica porém romper com a lei 
Leonetti na medida em que passa-se da lógica do “abreviamento possível” para a “aceleração da morte”. 
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 As respostas do CCNE foram portanto bem mais prudentes do que a “excepção de 
eutanásia” anteriormente proposta fazia antever, concluindo o avis com um apelo a um 
maior desenvolvimento e acesso equitativo aos cuidados paliativos, mais formação para os 
profissionais de saúde e apoio aos cuidadores, et cætera. O CCNE sublinha porém que o 
caminho não é o da manutenção da intangibilidade do princípio “não matarás” através de 
práticas ambíguas e ocultas e que uma “légalisation «réaliste» permettrait d´aborder de 
manière plus claire”, frisando todavia que não é por ultrapassar-se as fronteiras do interdito 
que os casos limite deixarão de existir (como as experiências estrangeiras mostrariam), 
concluindo, finalmente, pela necessidade de um debate público alargado 132. 

Na sequência deste avis e do rapport da Comissão Sicard o Primeiro Ministro 
incumbiria os deputados Jean Leonetti e Alain Claeyes para uma nova missão de avaliação 
da lei n.º 2005-370, devendo atender especialmente ao desenvolvimento dos cuidados 
paliativos, ao aperfeiçoamento das DAV e às condições nas quais a procura da minoração 
do sofrimento poderá conduzir à abreviação da vida e propor, nesse sentido, alterações 
legislativas e regulamentares 133.  

VI) Do caso Lambert e Bonnemaison à proposta Leonetti e Claeyes; 

 

Em Junho de 2014 a eutanásia voltaria ao centro da discussão pública com o 
desfecho de um caso de eutanásia passiva pelo Conseil d´État e com uma absolvição num 
caso de eutanásia activa directa. O primeiro caso é relativo a Vincent Lambert, este antigo 
enfermeiro de psiquiatria com 38 anos, sofrera, na sequência de um acidente rodoviário em 
2008, um grave traumatismo craniano, encontrando-se desde 2009 134 hospitalizado no 
Centro Hospitalar de Reims. Tetraplégico, completamente dependente de terceiros e 
necessitando de alimentação e hidratação artificial, em 2011 uma equipa do Centro 
Hospitalar Universitário de Liège atestaria, após exames profundos, que possuía um “état 
de conscience minimale plus” pese embora preservasse as emoções e tivesse percepção da 
dor, recomendando que se procurasse estabelecer um código de comunicação através da 

                                                           
132 Como estatuído no art.46.º da lei n.º 2011-847 de 7 de Julho de 2011 relativa à Bioética que prevê que  
todos os projectos de reforma sobre problemas éticos e questões sociais suscitados pelo progresso da 
biologia, da medicina e da saúde devem ser precedidos de debates públicos organizados pelo CCNE. Cfr. 
Avis n.º 121 de 1 de Julho de 2013, p. 52 e ss. 
133 Tendo Jean Leonetti sublinhado que a evolução da sociedade tornara agora admissível a previsão de um 
direito à sedação terminal, solução que fora expressamente rejeitada aquando os trabalhos preparatórios da 
Lei n.º 2005-370. Vide Flore Thomasset, “Nouvelle mission parlementaire sur la fin de vie” in “La croix” de 
26 de Junho de 2014, disponível em: http://www.la-croix.com/Ethique/Actualite/Nouvelle-mission-
parlementaire-sur-la-fin-de-vie-2014-06-23-1168566 (último acesso em 2014-12-21). 
134 Passara ainda três meses no Centro Hospitalar de Châlons-en-Champagne, donde foi transferido para o 
Centro de Reeducação de Berck-sur-Mer, acrescente-se, a título de curiosidade, que foi neste centro que 
esteve também internado Vincent Humbert e Jean-Dominique Bauby, mundialmente conhecido pela sua obra 
“O Escafandro e a Borboleta” (e que deu origem ao filme, com o mesmo nome, do realizador Julian Schnabel 
em 2007). 
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respiração que o paciente controlava (recorde-se que o mesmo trabalho fora feito com 
Humbert que comunicava com o polegar). Cinco meses depois, em Setembro de 2012, os 
técnicos concluiriam pela impossibilidade de estabelecer um código de comunicação por 
inexistência de respostas do paciente. 

Durante o ano de 2012 alguns dos membros da equipa multidisciplinar responsável 
por Lambert considerariam que certos comportamentos do paciente, como a “oposição aos 
cuidados de higiene pessoal”, traduziria uma recusa em viver e o médico responsável pelo 
pólo de Autonomia e Saúde do Centro Hospitalar de Reims, ciente igualmente da 
inexistência de qualquer evolução neurológica, decidiria desencadear o procedimento 
colegial nos termos do art.R4127-37.º do CSP com o fito de decidir se a alimentação e 
hidratação artificiais consubstanciavam uma obstinação terapêutica desrazoável nos termos 
do art.L1110-5.º do CSP. A 10 de Maio de 2013 decide-se pela interrupção de tais 
tratamentos, todavia os pais e alguns irmãos do paciente não haviam sido ouvidos no 
âmbito do procedimento colegial e decidiram recorrer ao Tribunal Administrativo de 
Châlons-en-Champagne que ordenaria que a alimentação e hidratação artificiais fossem 
repostas, pois não se cumprira as exigência do art.R4127-37.º do CSP: só a esposa soubera 
do início do procedimento, fora ouvida e informada da decisão. 

Em Setembro de 2013 é desencadeado novo procedimento colegial, auscultando-se 
toda a família, pessoal médico e não médico, e associando-se ainda à decisão quatro 
médicos consultores externos ao serviço (um designado pelos pais do doente), tendo três 
destes, os médicos e a equipa responsável pelos cuidados do Hospital de Reims, vários 
irmãos e irmãs e a esposa de Lambert mostrado-se favoráveis à interrupção dos 
tratamentos. A 11 de Janeiro de 2014 o médico decide pela cessação da alimentação e 
hidratação artificiais, agendando-a para 13 de Janeiro de 2014 às 19 horas. 

A 16 de Janeiro de 2014 o Tribunal Administrativo de Châlons-en-Champagne 
suspende a decisão do médico com base no art.L521-2.º do Código de Justiça 
Administrativa 135, e a esposa de Lambert interpõe recurso para o Conseil d´État a 31 de 
Janeiro que decide, a 14 de Fevereiro, pedir nova perícia médica, convidando ainda a 
Academia Nacional de Medicina, o CCNE e a Conselho Nacional da Ordem dos médicos a 
pronunciar-se. 

Finalmente, munido de todos os pareceres, aquele alto Tribunal começou por 
considerar que, ao contrário do alegado pelos pais de Lambert, os art.L.1110-5.º, L1111-4.º 
e R4127-3.º do CSP eram compatíveis com a CEDH, salvaguardavam os direitos do 
Homem e as liberdades fundamentais, reconheciam o direito à vida nos termos do art.2.º, 
atendiam ao direito ao respeito pela vida privada e familiar (art.8.º da CEDH), que o papel 
que se atribuía ao médico nos termos do CSP respeitava a obrigação de imparcialidade do 
                                                           
135 “Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses 
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale”. 
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art.6.º da CEDH e que a alegada violação do art.7.º da CEDH pressupunha uma 
condenação penal e que portanto não era mobilizável no caso sub judice (considerandos 14 
e 15). 

O Conseil d´État pronunciar-se-ia ainda acerca dos tratamentos (traitements) que 
podiam ser interrompidos à luz dos artigos L1111-4.º, L1111-10.º e L1111-13.º do CSP, 
por oposição aos cuidados (soins) que devem ser usados para assegurar-se um fim de vida 
digno 136, sublinhando que a alimentação e a hidratação artificiais são tratamentos 
susceptíveis de ser interrompidos nos termos do art.L1110-5.º do CSP quando impliquem 
uma obstinação desrazoável, o que exige uma avaliação ad hoc, não podendo presumir-se 
que só pelo facto do paciente estar inconsciente que tais tratamentos devem ser objecto de 
uma interrupção motivada em obstinação terapêutica desrazoável ou futilidade. O alto 
Tribunal recomendou assim que se atendesse às circunstâncias particulares e a elementos 
médicos que cubram um período suficientemente longo através de uma análise colegial do 
estado, evolução e prognóstico e, caso exista, da vontade do paciente, reconhecendo-lhe 
uma “importância particular” (não podendo ser presumida enquanto pró recusa), 
concluindo que o médico deve procurar o consenso e nortear-se pelo princípio da 
beneficência (considerandos 16 -17). E, in casu, tais tratamentos não tinham outro efeito 
que não o da manutenção artificial da vida, o que seria uma obstinação desrazoável, dada a 
irreversibilidade das lesões cerebrais, a ausência de progressos e a consolidação do 
prognóstico desfavorável (considerando 22). 

Por outro lado, não se perscrutou nenhum desrespeito pelos requisitos do 
procedimento colegial, bem pelo contrário, o médico consultara mais do que um médico, 
nos termos do art.L1111-4.º do CSP (recorrera a seis), e não afastara ninguém do 
procedimento colegial (considerando 24). De igual modo, o parecer médico requerido pelo 
Conseil d´État atestava o estado vegetativo, problemas de deglutição, paralisia severa dos 
quatro membros, sinais de disfuncionamento do tronco cerebral (reafirmando a existência 
de autonomia respiratória), indo de encontro ao quadro clínico traçado. Os peritos 

                                                           
136 A este propósito o Conseil d´État já concluíra, em 2009, no estudo “La révision des Lois de bioéthique” 
que, de acordo com as discussões em sede de trabalhos preparatórios da lei Leonetti, poderiam ser 
interrompidos todos os tratamentos incluindo “des actes de suppléance vitale”: alimentação, hidratação, 
respiração artificial e diálise, sublinhando porém que tal interrupção só é possível quando os cuidados 
paliativos (mesmo que com encurtamento da vida) permitam uma morte com dignidade e sem grande 
sofrimento. Veja-se Vialla (nota 121), p. 156. O estudo encontra-se disponível em: 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000288/0000.pdf. (último acesso em 
2014-12-21), pp. 106-107. Note-se que esta compreensão dos actos que consubstanciam um tratamento 
corresponde de resto aos soins que podem ser interrompidos em caso de obstinação ou futilidade terapêutica 
nos termos do art.L1110-5.º o que suscitou algumas críticas, levando a que por exemplo o Centre français 
pour la justice et les droits fondamentaux propusesse uma nova redacção para aquele preceito: “L´arrêt de 
soins minimaux (hydratation, alimentation, hygiène corporelle) n´est jamais possible sauf si ces soins 
constituent par eux-mêmes un danger pour le patient”. Cfr. Affrique (nota 50), p.145. Em sentido idêntico, a 
Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés considerou que a 
alimentação e a hidratação são “soins de base” que não podem consubstanciar uma obstinação desrazoável ou 
um tratamento fútil ou desproporcionado sem outro efeito que não a manutenção artificial da vida 
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consideravam ainda que, desde 2011, assistia-se a uma degradação clínica sendo o 
prognóstico clínico mau e que as reacções de Lambert eram “respostas não conscientes” 
insusceptíveis de ser interpretadas como demonstrações conscientes de sofrimento ou 
como vontade de interrupção ou continuação de um tratamento. 

Não tendo Lambert capacidade para pedir a interrupção e inexistindo uma DAV ou 
designação de pessoa de confiança, importaria, de acordo com art.R4127-37.º do CSP, 
atender aos desejos anteriormente expressos, tendo o Conseil d´État relevado as 
considerações que fizera à esposa (também enfermeira) acerca de situações clínicas 
semelhantes às que agora vivia e onde demonstrara que num estado de grande dependência 
não pretendia ser mantido vivo de forma artificial. De resto, uma das irmãs do paciente 
atestou a existência de tal desejo e, mesmo o pais, que nas suas alegações procuraram 
minimizar o valor de tais souhaits, não negavam a sua existência (considerando 30), 
enquanto que os outros irmãos e irmãs haviam referido que era uma vontade consentânea à 
personalidade e percurso de Lambert. Concluiu assim o Tribunal que a decisão do médico 
não se baseara numa “interprétation inexacte des souhaits manifestés par le patient avant 
son accident” e que o facto de não haver unanimidade na família, a quem foi dada 
oportunidade de pronunciar-se, “n´était pas de nature à faire obstacle à sa décision” 
(considerando 31). 

Estando reunidos todos os quesitos inerentes aos preceitos supracitados o Conseil 
d´État anularia a suspensão provisória do Tribunal Administrativo a quo e decidiria que no 
caso sub judice “mettre fin à l´alimentation et à l´hydratation artificielles (…) ne peut, en 
conséquence, être ténue pour illégale” (considerando 32 e 33) 137. 

O acórdão  que data de 20 de Junho seria  lido em 24 de Junho de 2014, e, um dia 
antes, os pais de Lambert recorreriam ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
(TEDH) arguindo que as disposições legais do CSP em causa eram pouco precisas e claras 
e que violava o art.2.º da CEDH pois a interrupção da hidratação e nutrição artificial era 
contrária às obrigações que adviriam para o Estado em virtude daquele preceito, que a 
interrupção, bem como o abandono da cinesioterapia e da reeducação desde 2012, eram 
tratamentos desumanos contrários à proibição do art.3.º da CEDH, que haveria violação do 
art.8.º do CEDH pois os desejos expressos por Lambert, antes do acidente, não eram 
suficientemente sólidos e que a interrupção, violadora da sua integridade física, relevaria 
ainda em sede daquele preceito, invocando-se ainda o art.6.º da CEDH pois o médico não 
fora imparcial e a perícia pedida pelo Conseil d´État “n’était pas contradictoire”. A 25 de 
Junho de 2014 aquele alto tribunal, lançando mão das medidas provisórias do art.39.º do 
Regulamento do TEDH, ordenaria  a suspensão do acórdão do Conseil d´État e a 
manutenção da alimentação e hidratação artificial de Lambert, dando ainda prioridade ao 
caso. A 7 de Outubro de 2014 o TEDH anunciaria que o caso seria decidido (nos termos do 

                                                           
137 O acórdão encontra-se disponível em: http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/M.-Vincent-
Lambert3 (último acesso em 2014-12-21). 
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art.30.º do CEDH e art.72.º do Regulamento do TEDH) logo na Grand Chambre: “décision 
classique dans toutes les affaires extraordinaires” 138. 

Se o caso Lambert evidencia que mesmo a eutanásia passiva, regulada há vários 
anos e com precisão, está longe de ser pacífica, um dia depois da decisão do Conseil 
d´État, a 25 de Janeiro de 2015 a Cour d´Assises de Pyrénées-Atlantiques (Pau) 
relembraria que a severidade do CP relativamente à eutanásia activa directa continuava a 
não merecer a concordância da comunidade, tendo mais uma vez atestado-se a histórica 
clemência do jurados nestes casos. Estava em causa a acusação do médico Nicolas 
Bonnemaison de envenenamento de sete pacientes idosos com doenças incuráveis e em 
estado terminal, entre 2010 e 2011, invocando Bonnemaison ter “agido como médico do 
princípio ao fim”. A Cour d´Assises decidir-se-ia pela absolvição pois, mesmo tendo 
havido violação da lei, aquele norteara-se pela procura de praticar o bem e de libertar os 
doentes do seu sofrimento. No fim da sessão de julgamento, como relatado pelo Le Monde 

                                                           
138 François Béguin, “Affaire Vincent Lambert: pourquoi la Grande Chambre de la CEDH est-elle saisie ?” in 
“Le Monde”  de 08 de Outubro de 2014, disponível em: 
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/10/08/affaire-vincent-lambert-pourquoi-la-grande-chambre-de-la-
cedh-est-saisie_4502181_1651302.html (último acesso em 2014-12-21). O único caso de eutanásia passiva 
decidido pelo TEDH foi o caso Widmer vs Suíça de 10 de Fevereiro de 1993 (outro caso de eutanásia 
passiva, relativo à célebre Eluana Englaro, caso Ada Rossi e outros vs Itália de Setembro de 2008 seria 
rejeitado por razões processuais, pois os requerentes não tinham sido directamente lesados nos direitos 
invocados). Neste caso um idoso, com doença de Parkinson em estado terminal, faleceu porque os médicos, 
sem consulta prévia da família e sem que o moribundo houvesse expresso tal vontade, desligaram as 
máquinas. O seu filho reclamaria então a responsabilização do Estado Suíço por negligência, na medida em 
que não possuía legislação adequada para impedir este comportamento dos médicos, não prevendo expressis 
verbis a punição de uma eutanásia passiva sem consentimento escrito do moribundo, violando-se assim o 
art.2.º da CEDH. A então Comissão Europeia dos Direitos do Homem entenderia que, embora o art.2.º exija 
não só aos Estados a abstenção de provocarem a morte intencionalmente mas também a adopção de medidas 
adequadas à protecção da vida, não haveria aqui inércia ou omissão da Suíça na protecção da vida humana 
dado que o Código Penal Helvético punia o homicídio por negligência, e como tal, a “protection accordée par 
la loi est suffisante pour permettre de dire que l´Etat défendeur a satisfait à l´obligation de protéger la vie, que 
lui impose l´article 2.º de la Convention. Le législateur suisse ne saurait être critiqué pour s´être abstenu 
d´édicter une disposition punissant l´euthanasie passive”. Bem mais numerosos são os casos de auxílio ao 
suicídio: Pretty vs Reino Unido de 29 de Abril de 2002, caso Haas vs Suíça de 20 de Janeiro de 2011, caso 
Koch vs Alemanha de 19 de Julho de 2012 e Alda Gross vs Suíça de 14 de Maio de 2013 (decisão anulada 
pela Grand Chambre em 30 de Setembro de 2014), casos de onde não se retira a consagração de um direito 
ao auxílio ao suicídio mas onde considerou-se que o art.8.º consagra também um “droit d’un individu de 
décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin”, tendo ainda o TEDH considerado que 
permitir ou não tais práticas é uma opção estatal, existindo nestes domínios uma grande margem de 
apreciação. Assim, e atendendo à evolução jurisprudencial do TEDH, cremos que dificilmente o Tribunal de 
Estrasburgo considerará que os  preceitos do CSP em causa violam a CEDH. Para uma análise de todos os 
casos de auxílio ao suicídio decididos pelo TEDH vide Gregor Puppink, Claire De La Hougue, “The right to 
assisted suicide in the case law of the European Court of Human Rights” in “The International Journal of 
Human Rights” de 17 de Julho de 2014, disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2014.926891 
(último acesso em 2014-12-21). Para o caso Widmer, vide Susana Sanz Cabbalero, “El comienzo y el fin de 
la vida humana ante el TEDH: el aborto e y la eutanasia a debate” in “Cuadernos Europeos de Deusto”, 
Número 31, 2004, p. 175 e Vera Lúcia Raposo, “O Direito à Vida na Jurisprudência de Estrasburgo” in 
“Jurisprudência Constitucional”, Número 14, Abril-Junho de 2007, p. 84. 
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de forma muito impressiva, a sala de audiências irrompeu em aplausos com o sorriso 
conivente dos jurados, “image furtive, partielle sans doute, d'une prise de pouvoir 
triomphante des citoyens sur la rigueur de la loi”. 

O caso Bonnemaison pouco traz de novo, com a ressalva de estarmos ante a prática 
sucessiva de eutanásias activas directas sem que isso tenha obstado à absolvição, não 
obstante, a 2 de Julho o Ministério Público decidiria recorrer da decisão, parecendo ser 
motivado pela procura de obter (pelo menos) uma condenação simbólica na medida em 
que pedira cinco anos de pena de prisão suspensa (recorde-se que a moldura legal para o 
crime de envenenamento é de 30 anos de prisão ou perpétua quando, existe premeditação 
ou, como no caso, a vítima apresenta uma “particular vulnerabilidade” nos termos do 
art.221-4.º do CP) e frisara que o Dr. Bonnemaison “não era um assassino”. O caso mostra 
igualmente que os órgãos disciplinares, ao invés, mostram-se inflexíveis na condenação da 
eutanásia activa directa, tendo a câmara nacional, confirmando a decisão da câmara 
disciplinar regional (proferida dois meses antes do acórdão da Cour d´Assises) de 
condenação em peine de la radiation da Ordem dos Médicos por violação da proibição do 
médico causar deliberadamente a morte (art.38.º do CDM) agravada pelo facto de ter sido 
uma decisão não colegial (pese embora, sublinhe-se, o procedimento não estar previsto 
para estes casos que, como se sabe, são crimes). Desta decisão disciplinar Bonnemaison 
interporia recurso para o Conseil d´État, que, a 30 de Dezembro de 2014, manteria a 
condenação, restando ao médico pedir, dentro de três anos, um reexame da sanção e, 
eventualmente, ser readmitido na Ordem 139. 

O acórdão Bonnemaison relançaria o debate sobre a eutanásia activa directa, 
levando mesmo o conhecido filósofo Luc Ferry a considerar que estava aberta “uma caixa 
de Pandora” cheia de maus presságios 140 e suscitando, mais uma vez, a dúvida se depois 
da Holanda, Bélgica e Luxemburgo a França seria o terceiro país a admitir a eutanásia 
activa directa ou o quarto (dado o art.115.º do Código Penal Suíço) a aceitar sob dados 

                                                           
139 Pascal Robert-Diard, “Monsieur Bonnemaison, cela signifie que vous êtes acquitté” in “Le Monde” de 26 
de Junho de 2014, disponível em:http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/26/m-bonnemaison-cela-
signifie-que-vous-etes-acquitte_4445969_3224.html (último acesso em 2014-12-21);  Daniel Ribeiro, 
“França a caminho da legalização da eutanásia” in “Expresso” de 25 de Junho de 2014, disponível em 
http://expresso.sapo.pt/franca-a-caminho-da-legalizacao-da-eutanasia=f877714 (último acesso em 2014-12-
21); Le Monde, “Dr Bonnemaison, acquitté mais radié de l'Ordre des médecins” in “Le Monde” de 1 de 
Julho de 2014, disponível em http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/07/01/le-dr-bonnemaison-acquitte-
mais-radie-de-l-ordre-des-medecins_4448342_1651302.html (último acesso em 2014-12-21); Le Monde, 
“Euthanasie: le parquet fait appel de l'acquittement du docteur Bonnemaison” in “Le Monde” de 2 de Julho 
de 2014, disponível em: http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/07/02/euthanasie-le-parquet-general-fait-
appel-de-l-acquittement-du-dr-bonnemaison_4449591_1651302.html (último acesso em 2014-12-21) e Le 
Monde, “Euthanasie: le Conseil d´État confirme la radiation du docteur Bonnemaison” in “Le Monde” de 30 
de Dezembro de 2014, disponível em: http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/12/30/le-conseil-d-etat-
confirme-la-radiation-du-docteur-bonnemaison_4547492_1651302.html (último acesso em 2015-01-06); 
140 Luc Ferry, “L'acquittement Bonnemaison ouvre la boite de Pandore” in “Figaro Vox” de 2 de Julho de 
2014, disponível em http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/07/02/31003-20140702ARTFIG00274-luc-
ferry-l-acquittement-bonnemaison-ouvre-la-boite-de-pandore.php (último acesso em 2014-12-21). 



44 
 

requisitos um auxílio ao suicídio. Em 12 de Dezembro de 2015 os deputados Jean Leonetti 
e Alain Claeyes dariam por finda a missão de avaliação da lei n.º 2005-370, entregando no 
Eliseu um rapport e uma proposição de lei consagradora de novos direitos a favor dos  
doentes e pessoas em fim de vida, preconizando um caminho para o legislador francês  
bem mais modesto. 

As proposta, claramente tributária do propugnado pelo CCNE, apresenta dois 
pilares fundamentais: i) previsão do valor imperativo das DAV (salvo se “manifestamente 
impropriadas” ou em caso de urgência que impeça o acesso às mesmas 141) e ii) 
consagração do direito a uma sedação profunda e contínua até à morte, nos trâmites do 
procedimento colegial e que deve ser obrigatória em caso de interrupção de um tratamento 
vital. A sedação terminal é prevista em três situações: a) a pedido do doente com uma 
afecção grave, incurável e em fase terminal e que padece de dores refractárias ao 
tratamento; b) a pedido do doente que pretende interromper os tratamentos vitais, entrando 
assim na fase terminal (considerando-se que “la phase terminale de la vie est celle où le 
pronostic vital est engagé à court terme”) e c) doentes incapazes de exprimir a sua vontade 
mas cujos tratamentos serão interrompidos por consubstanciarem uma obstinação 
terapêutica (nos termos do art.L1110-5.º do CSP). Digno de nota é ainda a supressão da 
obrigação do médico convencer o doente, que recusa um tratamento, a aceitar os cuidados 
indispensáveis, passando a ler-se no art.L1111-4.º do CSP que “toute personne a le droit de 
refuser ou de ne pas subir tout traitement”, devendo o médico respeitar tal desiderato e 
oferecer as explicações necessárias, maxime as consequências inerentes à sua opção e a sua 
gravidade 142.  

Por ocasião da apresentação dos resultados da missão o Presidente da República 
anunciou ainda a submissão ao Parlamento, pelo Governo, de uma proposta de lei em 
2015, prevendo-se ainda para esse ano a formação obrigatória na temática do 

                                                           
141 Passado que seja o período de “urgência vital” deve o médico acatar as DAV, e caso entenda que são 
“manifestamente impropriadas” (os deputados exemplificam com o caso de descoberta superveniente de um 
medicamento com efeitos significativos para o doente), deve conferenciar com um segundo colega, informar 
os familiares e pessoas próximas do paciente e consigná-lo no dossier médico. A proposta defende ainda a 
eliminação do prazo de validade de 3 anos na medida em que se pressupõe uma revisão periódica e procura 
oferecer um formulário para a elaboração das DAV, privilegia a sua elaboração junto de um médico bem 
como a simplificação do acesso àqueles instrumentos (v.g. disponibilização numa plataforma electrónica). 
Por outro lado, procura-se sublinhar-se a importância do papel da pessoa de confiança, passando a reputar-se 
que os titulares da responsabilidade parental são as pessoas de confiança dos menores. Cfr. “Rapport et 
proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des-personnes en fin de vie”, disponível 
em: http://www.elysee.fr/assets/Uploads/Rapport-et-proposition-de-loi-creant-de-nouveaux-droits-en-faveur-
des-malades-et-des-personnes-en-fin-de-vie.pdf (último acesso em 2014-12-21), p. 13 e ss. 
142 A proposta procura ainda reafirmar a admissibilidade da ortotanásia, dando ênfase ao combate às dores 
refractárias, e procede a uma reorganização dos preceitos do CSP, suprimindo-se a diferenciação entre a 
interrupção de tratamentos em doentes terminais e doentes não terminais, mantendo-se somente a dicotomia 
entre doentes capazes ou não de exprimir a sua vontade, propondo-se assim a revogação dos hodiernos 
art.L1111-13º e L1111-10.º do CSP. Cfr. “Rapport et proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur 
des malades et des-personnes en fin de vie”, p. 18 e ss. 
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acompanhamento no fim da vida em todos os cursos na área da saúde e um novo plano 
(trienal) para o desenvolvimento dos cuidados paliativos 143. 

Num país onde várias sondagens recentes dão conta que 9 em cada 10 franceses e 7 
em cada 10 médicos 144 defendem a descriminalização da ajuda à morte sob dados 
requisitos, 70% das pessoas morrem em hospitais e 53% na sequência de uma decisão de 
limitação de tratamentos, e onde, por outro lado, como se viu, são vários os casos, 
judiciários ou difundidos pelos meios de comunicação 145, que suscitam a solidariedade da 
comunidade e impelem o legislador a oferecer uma resposta 146, é indelével que este tem-se 
mostrado muito cauteloso e renitente em dar passos que vão além da lei Leonetti e a ver 
nela e no chamado “modelo francês” que institui, a resposta suficiente e adequada, isto é, a 
achar que os cuidados paliativos, a ortotanásia e a eutanásia passiva são resposta bastante e 
que os poucos casos que fujam ao modelo terão na sedação terminal uma possível solução. 
                                                           
143 Cfr, Genéthique, “François Hollande: Un débat sur la fin de vie au Parlement dès Janvier 2015” in 
“Genéthique” de 12 de Dezembro de 2014, disponível em: http://www.genethique.org/fr/francois-hollande-
un-debat-sur-la-fin-de-vie-au-parlement-des-janvier-2015-62593.html#.VJcU4l4gc (último acesso em 2014-
12-21).  
144 Ou 96% dos franceses e 60% dos médicos segundo sondagens da ADMD em 2014 e do Conselho 
Nacional da Ordem dos Médicos em 2013. Relativamente à posição da França no ranking dos países 
europeus mais favoráveis à eutanásia, em 1999-2000 a França ocupava o terceiro lugar e em 2008 mantinha-
se na mesma posição. Cfr. Joachim Cohen, “European public acceptance of euthanasia: Socio-demographic 
and cultural factors associated with the acceptance of euthanasia in 33 European countries” in “Social 
Science & Medicine”, Volume 63, Número 3, Agosto de 2006, p. 743 e ss. e Joachim Cohen, “Public 
acceptance of euthanasia in Europe: a survey study in 47 countries” in “International Journal of Public 
Health”, Volume 59, Número 1, Fevereiro de 2014, p. 143 e ss. 
145 A estes deve ainda acrescentar-se os casos que vieram a público de franceses que recorreram ao auxílio ao 
suicídio na Suíça onde, como se sabe, o art.115.º do Código Penal pune somente os auxílios aos suicídios 
fundados num móbil egoístico, permitindo que as associações right-to-die proporcionem tal assistência, 
sendo a Dignitas a associação mais conhecida por não se cingir a suíços, ajudando também estrangeiros a 
suicidar-se. O caso mais célebre foi o de uma conhecida actriz, Mäya Simeon, que padecendo de um cancro 
em estado terminal recorreu em 2007 aos serviços da Dignitas tendo sido divulgado, um dia antes da sua 
morte, uma entrevista televisiva onde testemunhava que não queria assistir a todo o processo de degradação, 
mesmo que atenuado pelos cuidados paliativos, e onde criticava a “hipocrisia e o tabu” que existem em 
França relativamente ao fim da vida. Entre 1998 e 2009 calcula-se que 89 franceses viajaram até à Suíça para 
serem auxiliados a suicidar-se por aquela associação (a maior parte dos casos são porém de alemães, 537, 
seguindo-se os ingleses, 114, suíços, 107, e só depois os franceses). Vide Santos (nota 87), p. 137 e pp. 204-
208. 
146 Várias propostas têm sido apresentadas quer no Senado quer na Assembleia Nacional, nenhuma delas de 
iniciativa governamental. Mais recentemente deve destacar-se as três propostas apresentadas ao Senado em 
2011, propondo uma assistência médica à morte, prevendo-se a figura da DAV relativa à eutanásia e a 
criação, nos moldes do Benelux, de uma Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d´aide 
active à mourir, veja-se Alain Fouché, “La légalisation de l´euthanasie, un droit à la mort? Non. Le droit de 
choisir pour soi-même les conditions de sa propre fin de vie” in “Revue Générale de Droit Médical”, 
Número 39, Junho de 2011, p. 37 e ss. Em 2013 saliente-se a proposta de lei n.º 629 relativa “à l´assistance 
médicalisée pour mourir” e a proposta de lei n.º 1140 procurando instituir um “direito a morrer em 
dignidade”, ambas apresentadas à Assembleia Nacional. Já em 2014, a proposta n. º 182 “relative au choix 
libre et éclairé d'une assistance médicalisée pour une fin de vie digne” foi apresentada ao Senado. Por outro 
lado, a ADMD continua a exigir o cumprimento da promessa n.º21 de Hollande e a apresentar, através de 
vários deputados e senadores, a sua proposta de lei. Para propostas anteriores a 2011 vide Fragkou (nota 22), 
p. 82, n. 37; Duguet (nota 10), pp. 119-120 e Griffiths, Weyers, Adams (nota 18),  p. 372, n. 8. 
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Dado que esta sedação visa intencionalmente, mesmo que não directamente, a morte, 
sendo portanto de difícil compatibilização com a noção tradicional de ortotanásia (pese 
embora ser contextualizada no âmbito dos cuidados paliativos), compreende-se o ensejo do 
legislador francês em querer regulá-la, evitando “passos em frente”, pois a consagração de 
um direito a uma sedação terminal não deixa de ser facilmente compatível com o espírito 
da lei n.º 2005-370 147. 

Ao mesmo tempo, a praxis dos tribunais Criminais denota uma manifesta 
tolerância, transformado em “letra morta” as molduras previstas para os tipos legais onde a 
eutanásia activa directa se subsume, enquanto a doutrina tende a apontar para a 
necessidade da manutenção da incriminação que tem o seu fundamento no princípio 
matricial da inviolabilidade da vida humana, e a sublinhar que a solução passa pelo 
desenvolvimento dos cuidados paliativos num país onde, em 2011, 45% dos departamentos 
de saúde ainda não possuía serviços de cuidados paliativos e onde calcula-se que cerca de 
80% dos pedidos de admissão em unidades daqueles cuidados recebe uma resposta 
negativa 148. E se esta aposta é encarada por todos como fundamental, mais criticável é a 
crença, de alguma doutrina e entidades governamentais e oficiais, que tais cuidados são 
resposta bastante para todos os pedidos de eutanásia, quando hoje sabe-se que há dores 
físicas (dores refractárias) que resistem a tais cuidados (para nem falarmos nas muito 
discutíveis dores não somáticas), ou fazendo crer que todos os pedidos de eutanásia são 
pedidos de minoração do sofrimento, quando o caso Sébire deixou claro que, mesmo raros, 
há pedidos autênticos de ajuda à morte 149. 

                                                           
147 A sedação terminal não é prevista em nenhumas das leis do Benelux, pese embora ser conhecida e 
criticada a sua prática na vizinha Bélgica onde é vista como uma forma do médico impor as suas convicções 
pessoais ao paciente, vide Roland Kerzmann, “Pratique dépénalisée de l´euthanasie en Belgique” in 
“Médecine & Droit”, Volume 106, Janeiro - Fevereiro de 2011, p. 95 ; Dominique Lossignol, “Euthanasie et 
techniques palliatives en fin de vie” in “Le Journal du Réseau Cancer de l´Université Libre de Bruxelles – 
Dossier Euthanasie”, Número 8, Julho-Agosto-Setembro de 2007, p. 10 e M. Englert, B. Hanson, D. 
Lossignol, “Deux années d´euthanasie dépénalisée en Belgique: comparaison avec les Pays-Bas. Premier 
bilan d´une unité de soins palliatives” in “Revue Médicale de Bruxelles”, Volume 26, Número 3, Maio - 
Junho de 2005, p.149. Ao invés a Loi concernant les soins de fin de vie do Québec, que deverá entrar em 
vigor em Dezembro de 2015, contém disposições relativas à sedação paliativa  terminal  (que carece de um 
consentimento informado – art.25.º). Sobre esta lei vide Melánie Vachon, “Quebec proposition of Medical 
Aid in Dying: A palliative care perspective” in “International Journal of Law and Psychiatry”, Volume 36, 
Números 5-6, Setembro – Dezembro de 2013, p. 532 e ss. 
148 Números do Instituto Nacional de Estatística apresentados por Griffiths, Weyers, Adams (nota 18),  pp. 
389 e 390 e do rapport da Inspection Générale des affaires sociales citados pela ADMD. Defendendo que 
seja repensado o modelo de financiamento de tais cuidados vide Fragkou (nota 22), p. 91 e ss. 
149 Nesse sentido, Legros (nota 13), p. 393  e ss. e Legros (nota 111), p. 80 e ss. recordando que a lei prevê 
situações gerais e que os casos concretos de eutanásia relevam em sede de consciência individual, podendo 
somente lançar-se mão do estado de necessidade para dispensar a pena ou de circunstâncias atenuantes para 
reduzi-la. Vide ainda Affrique (nota 50), p. 134 e ss; Fragkou (nota 22), p. 85 e ss e Gonzalvez  (nota 4), p. 
187 e ss. Já defendendo que eutanásia e cuidados paliativos são complementares e que seria importante o 
legislador decidir-se pela alteração ao CP e aceitar “partilhar com o indivíduo o poder sobre a pessoa”, 
despublicitando a morte e aceitando a descriminalização da eutanásia enquanto direito correlativo ao direito à 
vida, Cfr. Brotelle (nota 8), p. 258 e ss.  



47 
 

Concluindo, parece-nos ser de difícil previsão, a médio prazo, maxime depois da 
opção pela consagração e regulação do direito à sedação terminal, uma descriminalização 
ou justificação da eutanásia activa directa, parecendo até mais equacionável (mas não 
menos remota), na lógica e nos termos gizados pela Comissão Sicard de auto-
responsabilização do suicida, a previsão de uma assistência médica ao suicídio (ou 
apartando o médico, de uma “assistência farmacológica ao suicídio” na construção do 
CCNE) o que sempre implicaria uma clarificação do CP que embora só preveja a 
provocação ao suicídio, como se viu, possibilita a perseguição através de outros tantos 
ilícitos criminais. Como sublinhava, em 2008, John Griffiths Hellen Wyers, Maurice 
Adams, é indelével o fosso e tensão entre uma comunidade que não encara tais 
comportamentos como crimes e uma legislação que vem, em crescendo, afirmando os 
direitos dos pacientes mas que não envereda pela consagração de tais ajudas à morte, 
devendo ainda acrescentar-se a este pano de funo um paternalismo arreigado de uma classe 
médica relutante em atender àquela permissibilidade social 150. 

O caminho que nos trouxe ao status quo, ao “modelo francês”, foi lento, cauteloso e 
feito de pequenos passos, um iter que em questões tão densas e com tamanha dimensão 
como as relativas ao fim da vida, deve até servir de paradigma, mas que torna também 
muito imprevisível e incertos os próximos passos do legislador francês e de difícil 
afirmação que os sinais dos tempos permitem antever, como próximo, aquele horizonte 
almejado por Montaigne, e que já se aconselhou a um médico invocar ante os jurados: “Si 
nous avons besoing de sage femme, à nous mettre au monde: nous avons bien besoing d'un 
homme encore plus sage, à nous en sortir. Tel, et amy, le faudroit-il acheter bien 
cherement, pour le service d'une telle occasion” 151. 
 

                                                           
150 Se os médicos a titulo individual tendem a ser favoráveis à descriminalização sob dados quesitos, bem 
diferente é a posição dos organismos oficiais como a Sociedade de reanimação de língua francesa, a 
Sociedade Francesa de Acompanhamento e de Cuidados Paliativos, da Academia Nacional de Medicina ou 
do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos que se mostram categoricamente contrários à eutanásia, frisam 
a sua incompatibilidade com as obrigações deontológicas e mantêm-se muito activos, como se deu conta, em 
termos disciplinares. Veja-se Griffiths, Weyers, Adams (nota 18), pp. 375-376. 
151 Michel de Montaigne, “Les Essais”, Livro III, Capítulo IX: “De la vanité”, disponível em: 
http://www.bribes.org/trismegiste/montable.htm (último acesso em 2014-12-21). 
 


