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RESUMO

Nosso projeto de pesquisa denominado: “A importância da psicanálise existência e da psicologia na fundamentação jurídica: Direito de Morrer”, tem por objetivo mostrar a

importância da análise psicológica para a fundamentação do Direito; de um modo específico, pretendemos aplicar os resultados dessa pesquisa na problemática: Direito de

Morrer. Psicologia e Psicanálise Existencial nos ajudam a compreender as ações humanas a partir do horizonte da liberdade (psicanálise existencial) e do inconsciente

(psicologia). Somos livres para morrer? Diante dessa questão encontramos um ponto fundamental: o sentido da existência. Constitucionalmente, a vida está alicerçada no

ordenamento jurídico brasileiro de maneira explícita, conforme se extrai da principiologia do artigo quinto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo a

indisponibilidade um de seus caracteres estruturais. Assim, essa vida é tutelada em grau máximo, podendo a mesma ser extirpada apenas em situações excepcionais e extremas,

como por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, aborto legal, guerra declarada mediante decreto do Presidente da República. Desse

modo, o suicídio é também algo ilícito e criticado pela sociedade. Porém, o Direito brasileiro tem como um dos seus fundamentos a moral, na maioria das vezes religiosa.

Existencialmente a questão do suicídio e da eutanásia corresponde à realidade do ser humano como finitude. A ideia de finitude é sem dúvida o ponto de partida para a

fundamentação do mal e, portanto das religiões. Desse modo, para escapar da ideia da morte, o homem projeta-se para além dela, em uma perspectiva de vida. Forma-se com

isso um ethos que coloca a vida como valor supremo e todo aquele que fere esse valor é considerado um sujeito imoral. O Direito na maioria das vezes tem como base a

moralidade, dessa forma, a morte tem sempre um caráter ilegal na concepção jurídica. O método bibliográfico será utilizado nos estudos do Direito Penal sobre o tema,

relacionando-o com a questão do suicídio a partir dos estudos sociais de Durkheim e Marx. Já podemos sinalizar como resultado da pesquisa o fato do suicídio ser uma questão

atípica e obviamente não pode ser criminalizado, contudo, a moral estabelece como critério de validade a vida. 
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