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discussão é o que é dito a seguir na chamada exclusão de ilicitude, § 4: “Não constitui crime

deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, se previamente atestada por dois médi-

cos a morte como iminente e inevitável, e desde que haja consentimento do paciente, ou na sua
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evidencia um claro endosso do conceito de ortotanásia.
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