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RESUMO 

 
O presente TCC trata da recusa da transfusão sanguínea no caso das Testemunhas 
de Jeová, os conflitos dos direitos personalíssimos, a intervenção coercitiva do Estado 
em relação a transfusão sanguínea em um menor impúbere (filho de uma família das 
Testemunhas),  e o dever do estado de amparar essa família após o procedimento. O 
estudo surgiu da necessidade de se analisar os conflitos de princípios fundamentais 
da vida e da liberdade religiosa. Pretende-se analisar quais são esses conflitos e se 
no caso concreto há a sobreposição de um sobre o outro e sobre a possibilidade de 
recusa por parte dos pais do menor impúbere a realização do tratamento médico. Foi 
feito o uso de pesquisas bibliográficas, exame de doutrinas, artigos científicos, 
religiosos e jurisprudências. Conclui-se que o bem da vida ainda é preponderante ao 
da liberdade religiosa, quando há um menor envolvido, porém, só cabe ao Estado 
intervir quando há o iminente perigo de vida, não restando outra maneira de se 
resolver o problema, e amparar essa família após a transfusão sanguínea no menor. 
 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Transfusão sanguínea em Testemunhas de 
Jeová; Menor Impúbere, Direito à vida e liberdade; Conflitos de direitos da 
personalidade.  
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ABSTRACT 

 

This TCC deals with denial of blood transfusion in the case of Jehovah's Witnesses, 
conflicts of personal rights, coercive intervention by the State in relation to blood 
transfusion in an impubrenous minor (son of a family of Witnesses) and the duty of the 
state of Support this family after the procedure. The study arose from the need to 
analyze the conflicts of fundamental principles of life and religious freedom. It is 
intended to analyze what these conflicts are and if in the concrete case there is 
overlapping one over the other and the possibility of refusal on the part of the parents 
of the minor imbued the accomplishment of medical treatment. The use of 
bibliographical research, examination of doctrines, scientific articles, religious and 
jurisprudence was made. It is concluded that the good of life is still preponderant to 
that of religious freedom, when there is a minor involved, but it is only up to the State 
to intervene when there is the imminent danger of life, leaving no other way to solve 
the problem, and to support this family After the blood transfusion in the minor. 
 

Key-words: Fundamental Rights; Blood transfusion in Jehovah's Witnesses; Minor 
Impúbere, Right to life and freedom; Conflicts of personality rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir de uma das subdivisões do Direito Privado, abordaremos o seguinte 

tema: DIREITO Á VIDA DO MENOR IMPÚBERE E A LIBERDADE RELIGIOSA, 

sempre baseada, e respeitando o princípio da soberania da Constituição brasileira, 

mostraremos a importante tarefa de oferecer legalidade à vida, à Medicina, à 

convicção religiosa, à família, à cidadania e enfim, principalmente à sociedade.  

O Código Civil no capítulo II (artigos 11 a 21), diz que o Direito da 

Personalidade, tem efeito erga omnes, personalíssimo, inalienáveis e intransferível, 

não podendo alguém se dispor deles, estando intrínsecos o direito à vida, o direito à 

integridade física, o direito à honra, o direito à imagem, o direito ao nome e o direito à 

intimidade. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz no seu bojo a 

Liberdade de Religião no artigo 5º, VI, “ é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 

da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; “consequentemente uma 

cláusula pétrea garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil, não 

podendo ser proposta de Emenda Constitucional, conforme o artigo 60, § 4º, inciso 

IV. 

É Sabido de todos ou de muitos que, quando se trata do procedimento de 

transfusão sanguínea em um membro ou em si mesmo, as Testemunhas de Jeová 

são irredutíveis, verdadeiros “gladiadores” em defesa a sua crença (que segundo eles, 

está amparado na Bíblia Sagrada) não aceitando nenhum argumento médico ou 

comprovações cientificas, os quais poderão salvar-lhes a vida através da transfusão.   

A situação se agrava quando em meio ao direito da disponibilidade do próprio 

corpo e da liberdade religiosa, se encontra um menor impúbere, o qual não possui 

capacidade civil para exercer pessoalmente os atos, conforme relata o Código Civil 

no Art. 3o: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil os menores de 16 (dezesseis) anos”.    

Tendo um menor impúbere envolvido é, Responsabilidade Civil do Estado Juiz 

decidir o melhor para o mesmo, pois corre o risco de morte, autorizando 

coercitivamente o procedimento de transfusão sanguínea, preservando-lhe assim à 

vida, no entanto, ao autorizar a transfusão sanguínea. 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=erga+omnes&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiL6q_Q08TOAhWFIJAKHWgQCJAQvwUIGygA&biw=1600&bih=830
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O Estado cria um conflito familiar e religioso na vida dessas pessoas, as quais 

sofrerão enfrentamento psicológico interior e exterior, podendo padecer pelo 

preconceito dos membros mais radicais das Testemunhas de Jeová, inclusive 

experimentar à exclusão da comunidade religiosa.  

Sendo assim, não é somente o dever do Estado autorizar a transfusão 

sanguínea, mas acompanhar, amparar e apoiar o menor e a sua família, no pós-

procedimento, com visitas domiciliar periódica do Serviço Social da Infância e 

Juventude, acompanhamento Psicológico à saúde emocional da família e o 

acompanhamento médico do Programa Médico de Família, usando, assim, todos os 

recursos estatais em prol da harmonia familiar.  

O primeiro capítulo trata-se dos Direitos Fundamentais, seus princípios 

constitucionais, a dignidade da pessoa humana, os direitos da personalidade, o direito 

à vida, o direito à vida digna e o direito à liberdade e a liberdade religiosa. No segundo 

capítulo falei sobre o Conflito entre Direitos da Personalidade e Direitos 

Fundamentais, por fim no terceiro e último capítulo com o tema “As Testemunhas de 

Jeová e o filho menor Impúbere em Relação à Transfusão Sanguínea”, falei sobre os 

entendimentos dos Tribunais, a Jornada de Direito Civil e transfusão sanguínea em 

testemunha de Jeová capaz e o menor impúbere e a Transfusão Sanguínea. 

Portanto, o presente trabalho e a importância para a sociedade e a comunidade 

científica ao demostrar que a responsabilidade do Estado vai além da autorização 

coercitiva da transfusão sanguínea do menor, mas, também, pós-procedimento.  
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2. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1   PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
 

A palavra “princípio” vem do latim “principium”, que significa início, a origem das 

coisas. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Melo, princípio é:  

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 
dá sentido harmônico. (2006, p. 230). 
 

Na visão de Canotilho, os princípios possuem força normativa superior às 

regras e interpretativas, “exercem uma função normogenética e uma função 

sistemática”, assim sendo “fundamento de regra jurídica e tem uma idoneidade 

radiante que lhes permite “ligar” ou cimentar objetivamente todo o sistema 

constitucional”. (2000, p. 1163). 

Assim, observa Canotilho: 

Contudo, o sistema jurídico necessita de princípios (ou os valores que 
eles exprimem) como os da liberdade, igualdade, dignidade, 
democracia, Estado de direito; são exigências de optimização abertas 
a várias concordâncias, ponderações, compromissos e conflitos. [...] 
Essa perspectiva teoréticojurídica do sistema constitucional 
tendencialmente principialista, é de particular importância, não só 
porque fornece suportes rigorosos para solucionar certos problemas 
metódicos (crf. Infra, colisão de direitos fundamentais), mas também 
porque permite respirar, legitimar, enraizar e caminhar o próprio 
sistema. (2000, p. 1163). 
 

No entendimento de Canotilho, os princípios jurídicos fundamentais são 

considerados como “os princípios historicamente objetivados e progressivamente 

introduzidos na consciência jurídica e que encontram uma recepção expressa ou 

implícita no texto constitucional”. (2000, p. 1165). 

Os princípios não são, pois, tidos como algo que se sobrepõe à lei, 
nem como algo anterior a ela, mas sim algo dela decorrente. A sua 
função jurídica é, conseguintemente, subsidiária e o seu caráter, 
basicamente descritivo. (LEAL, 2003, p.74). 
 

André Ramos Tavares enfatiza seu entendimento acerca dos princípios: 
Os princípios constitucionais são normas presentes na Constituição 
que se aplicam às demais normas constitucionais. Isso porque são 
dotados de grande abstratividade, e tem por objetivo justamente 
imprimir determinado significado às demais normas. Daí resulta o que 
se denomina sistema constitucional como um todo coeso de normas 
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que se relacionam entre si (unidade da Constituição). Os princípios 
constitucionais, portanto servem de vetores para a interpretação válida 
da Constituição. (2006, p. 99). 
 

2.2   A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A CRFB/88 não trouxe à dignidade da pessoa humana enumerada com os 

direitos fundamentais, introduzidos na relação do artigo 5º, mas sim considerá-la 

expressamente, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, no 

artigo 1º, inciso III:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania;  
II - a cidadania;  
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. [grifo nosso]  
 

A dignidade humana faz parte do âmago da pessoa e de todas as pessoas não 

podendo ser, portanto, separado, conforme Sarlet:  

A dignidade vem sendo considerada (pelo menos para muitos e 
mesmo não exclusivamente) qualidade intrínseca e indissociável de 
todo e qualquer ser humano e certo de que a destruição de um 
implicaria a destruição de outro, é que o respeito e a proteção da 
dignidade da pessoa (de cada uma e de todas as pessoas) constituem-
se (ou, ao menos, assim o deveriam) em meta permanente da 
humanidade, do Estado e do Direito. (SARLET, 2001, p. 28). 
 

Sendo assim, pode se observar que o princípio da dignidade da pessoa 

humana encontra-se em ênfase. Diz Cristiano Chaves de Farias acerca da dignidade 

da pessoa humana: 

É vetor e ápice de todo o sistema jurídico brasileiro, além do 
inderrogável respeito à integridade física, as ideias de proteção à 
integridade psíquica e intelectual e às condições mínimas de liberdade 
e igualdade, denotando, com clareza meridiana, a necessária tutela à 
liberdade de credo, cuja violação significa, no final das contas, 
infringência ao próprio conceito de vida digna. (FARIAS, 2005, p.126). 

 

Ingo Sarlet acrescenta o que vem a ser a dignidade da pessoa humana: 
A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida por cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
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todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
corresponsável nos direitos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito 
aos demais seres que integram a rede da vida”. (2009, p. 67). 
 

Nesse sentido, ensina Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino: 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da República 
Federativa do Brasil consagra, desde logo, nosso Estado como uma 
organização centrada no ser humano, e não em qualquer outro 
referencial. A razão de ser do Estado brasileiro não se funda na 
propriedade, em classes, em corporações, em organizações 
religiosas, tampouco no próprio Estado (como ocorre nos regimes 
totalitários), mas sim na pessoa humana. [...] A dignidade da pessoa 
humana assenta-se no reconhecimento de duas posições jurídicas ao 
indivíduo. De um lado, apresenta-se como um direito de proteção 
individual, não só em relação ao Estado, mas, também, frente aos 
demais indivíduos. De outro, constitui dever fundamental de 
tratamento igualitário dos próprios semelhantes. (2008, p. 86). 
 

A dignidade da pessoa humana está associada aos direitos fundamentais, 

desta forma Ingo Sarlet ensina: 

O que se pretende sustentar de modo mais enfático é que a dignidade 
da pessoa humana na condição de valor (e princípio normativo) 
fundamental que ‘atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais’, 
exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos 
fundamentais de todas as dimensões (ou gerações, se assim 
preferirmos). Assim, sem que reconheçam à pessoa humana os 
direitos fundamentais que lhe são inerentes, em verdade, estar-se-á 
negando-lhe a própria dignidade. (2009, p. 94). 
 

Conclui-se, através de Regina Maria Macedo Ney Ferrari que:  
Quando se trata do princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana, é preciso ressaltar sua função hermenêutica integradora, 
pois ele serve de parâmetro para a aplicação, interpretação e 
integração não só dos direitos fundamentais e das demais normas 
constitucionais, mas, também, de todo o ordenamento jurídico. Assim, 
sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais 
que lhe são inerentes, estar-se-á negando a sua própria dignidade. 
(2011, p. 571). 
 

2.3   OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Os direitos da personalidade estão elencados na CRFB de 1988 e junto com o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana, princípio, este considerado fundamental 

na nossa Constituição. Dispõe Código Civil Brasileiro no artigo 2º: “A personalidade 
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civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro”.  

Segundo o ensinamento da doutrina de Clóvis Bevilaqua, personalidade “é a 

aptidão reconhecida pela ordem jurídica a alguém, para exercer direitos e contrair 

obrigações”. (1949, p. 180).  

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, artigo 4º: “A liberdade 

consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o homem”.        

         Pelas atrocidades cometidas pelo próprio homem ao homem no decorrer 

da história, em especial nas duas guerras mundiais, onde se via que “em toda parte 

despertavam os anseios por uma nova ordem de valores, apta a proteger a condição 

humana na sua redescoberta vulnerabilidade”. (SCHREIBER, 2013, p. 6). 

Os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e 
em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico 
exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, 
a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros 
tantos. (BITTAR,1995, p. 01). 
 

A proteção dos direitos da personalidade deu-se com o advento da Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, X, nestes termos:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X- são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação.  
 

A Constituição de 1988 consagra em seu texto o reconhecimento de que a 

pessoa é detentora de direitos inerentes à sua personalidade, “São características que 

configuram pressupostos da própria existência da pessoa”. (MONTEIRO; PINTO, 

2009). 

O ser humano é um ente a quem não basta simplesmente existir; para 
que seja pleno é necessário ser e isso implica realização, implica dar 
sentido à própria existência. [...] Assim, o livre desenvolvimento da 
personalidade é proporcionado não só pela ausência de interferência 
nas escolhas humanas, mas também pela concessão de variadas e 
qualificadas opções de escolha. (MIRANDA; RODRIGUES JUNIOR; 
FRUET, 2012, p. 79). 
 

O Código Civil Brasileiro de 2002 trouxe, em sua Parte Geral, um capítulo 

destinado somente aos Direitos da Personalidade. Maria Helena Diniz conceitua-os 

como:  
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Direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, 
a sua integridade física (vida, alimentos próprio, corpo vivo ou morto, 
corpo alheio vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); 
a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria 
científica, artística e literária); e a sua integridade moral (honra, recato, 
segredo profissional e doméstico, identidade pessoal, familiar e 
social). (2002, p. 135). 
 

O art. 11 do Código Civil declara com “exceção dos casos previstos em lei, os 

direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 

exercício sofrer limitação voluntária”.  

 

2.3.1   O direito à vida 

 

O direito à vida está pronunciado no caput do artigo 5º da Constituição 1988: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes; 
 

A Convenção Americana de Direitos Humanos – o Pacto de San José -, de 

1969, declara em seu artigo 4º que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 

vida”, e que “esse direito deve ser protegido pela lei”, acrescentando que “ninguém 

pode ser privado da vida arbitrariamente”. 

No entendimento de Paulo Vicente, não é simplesmente garantir o direito à 

vida, ou seja, de ser morto, mas uma vida digna, proteção essa também fundamentada 

pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Não se resume o direito à vida, entretanto, ao mero direito à 
sobrevivência física. Lembrando que o Brasil tem como fundamento à 
dignidade da pessoa humana, resulta claro que o direito fundamental 
em apreço abrange o direito a uma existência digna, tanto sob o 
aspecto espiritual quanto material (garantia do mínimo necessário a 
uma existência digna, corolário do Estado Social Democrático). 
(PAULO; VICENTE; 2008, p. 107). 
 

Miguel Reale ensina que: 

Não vivemos no mundo de maneira indiferente, sem rumos ou sem 
fins. Ao contrário, a vida humana é sempre uma procura de valores. 
Viver é indiscutivelmente optar diariamente, permanentemente, entre 
dois ou mais valores. A existência é uma constante tomada de posição 
segundo valores. Se suprimirmos a ideia de valor, perderemos a 
substância da própria existência humana. Viver é, por conseguinte, 
uma realização de fins. O mais humilde dos homens tem objetivos a 
atingir e os realiza, muitas vezes, sem ter plena consciência de que há 
algo condicionando os seus atos. (2005, p. 26). 
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2.3.2   O direito à vida digna 

 

De acordo com doutrinadora Regina Maria Macedo Nery Ferrari, o direito à vida 

digna “se realiza e se garante por meio da atuação estatal, na medida em que deve 

oferecer amparo para aqueles que não possuem meios e recursos para viver com 

dignidade”. (2011, p. 564). 

Assegurar o direito à vida, pressuposto de todos os outros direitos, não 
significa a garantia de viver, de estar vivo, de continuar vivo, mas a 
necessidade de protegê-la em todas as suas dimensões, pois não é 
qualquer existência ou sobrevivência que a faz digna. (FERRARI, 
2011, p. 569). 
O direito á vida é pré-requisito para a existência de todos os demais 
direitos e pode ser considerado em dois sentidos: no sentido de 
permanecer vivo e no de possuir um adequado nível de vida. Quando 
se analisa o direito de permanecer vivo, entende-se que a vida deverá 
ser protegida até a sua interrupção por causas naturais. De outro ponto 
de vista, ao se pensar em um nível adequado de vida, conforme os 
cânones da dignidade humana, está o direito a um mínimo de vida 
digna [...] (FERRARI, 2011, p. 564). 
 

A CRFB/88 garante tanto direito a liberdade religiosa e direito à vida como 

direitos fundamentais, gerando conflito de interesses entre princípios fundamentais, 

devendo ser aplicada a ponderação de interesses para chegar a uma solução. 

Cristiano Chaves de Farias leciona que: 

É certo e incontroverso que o reconhecimento e o respeito às 
convicções religiosas (ou a não convicção religiosa), sejam da maioria 
ou da minoria da população, é aspecto fundamental da personalidade, 
protegida em sede constitucional pela amplitude do conceito da 
dignidade da pessoa humana. (2005, p.126).  
 

No surgimento do conflito é necessário que se faça uma ponderação de 

valores, ou seja, de um lado estará à liberdade religiosa e do outro o direito à vida. 

 

2.3.3   O direito à liberdade e à liberdade religiosa 

 

Liberdade é um direito tutelado pela Constituição Federal que nos assegura a 

um estado no qual pode se supor estar livre, sendo de limitações ou de coações, onde 

se pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba.  

Paulo Gustavo Gonet Branco conceitua que “as liberdades são proclamadas 

partindo-se da perspectiva da pessoa humana como ser em busca da sua auto- 

realização”. (2009, p. 402) 
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José Afonso da Silva lecionando que “o conceito de liberdade humana deve ser 

expresso no sentido de um poder de atuação do homem em busca de sua realização 

pessoal, de sua felicidade”. (2012, p. 233). 

A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique a 
outrem: assim, o exercício dos direitos naturais do homem não tem 
outros limites senão os que asseguram aos demais membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites só a lei poderá 
determinar. (SILVA, 2000, p. 206). 
 

Por fim, para J.J. Gomes Canotilho: 

As liberdades (liberdade de expressão, liberdade de informação, 
liberdade de consciência, religião e culto, liberdade de criação cultural, 
liberdade de associação) costumam ser caracterizadas como posições 
fundamentais subjetivas de natureza defensiva. [...] Resulta logo do 
enunciado constitucional que, distinguindo-se entre direitos, 
liberdades e garantias, tem de haver algum traço específico, típico das 
posições subjetivas identificadas como liberdades. Esse traço 
específico é o da alternativa de comportamentos, ou seja, a 
possibilidade de escolha de um comportamento. (2000, p. 1260). 
 

Sendo assim, o direito à liberdade nada mais é do que o direito do indivíduo a 

conduzir sua vida da maneira que lhe seja correta, observando sempre a moral e os 

bons costumes e interagindo -se como parte de um grupo, para assim, conviver em 

harmonia com a sociedade. 

Adotada pelas Nações Unidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em 1948, traz em seu texto, através do artigo 18:  

Art. 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de 
religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a 
religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como 
em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.  
 

O direito à liberdade religiosa é concedido à pessoa, a CRFB de 1988 

estabeleceu em seu artigo 5º, inciso VI, onde dispõe que:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: VI - é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias; 
 

O constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho observa: 

Tenha se presente que a liberdade religiosa é uma das formas por que 
se explicita a liberdade [...] Mais do que isto, é ela para todos os que 
aceitam um direito superior ao positivo, um direito natural. É o mais 
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alto dentre todos os direitos naturais. Realmente, é ele a principal 
especificação da natureza humana, que se distingue dos demais seres 
animais pela capacidade de autodeterminação consciente de sua 
vontade. (1994, p. 20).  
 

Para Celso Ribeiro Bastos:  

A liberdade religiosa consiste na livre escolha pelo indivíduo da sua 
religião. No entanto, ela não se esgota nessa fé ou crença. Ela 
demanda uma prática religiosa ou culto como um de seus elementos 
fundamentais, do que resulta também inclusa, na liberdade religiosa, 
a possibilidade de organização desses mesmos cultos, o que dá lugar 
às igrejas. (1989, p. 48). 
 

Questionando o significado de liberdade de culto, previsto na Constituição da 

República, Celso Ribeiro Bastos elucida a questão: 

Como já visto, a religião não pode, como de resto acontece com as 
demais liberdades de pensamento, contentar-se com a sua dimensão 
espiritual, isto é, enquanto realidade ínsita à alma do indivíduo. Ela vai, 
contudo, via de regra, procurar uma externação, o que demanda um 
aparato, um ritual, uma solenidade mesmo, que a manifestação do 
pensamento não requer necessariamente, a que se denomina 
"liberdade de culto". (2000, p.13). 

 

Conforme Bastos, a liberdade religiosa não se encontra limitada a um 

determinado local, mas acompanha o indivíduo em todo o momento da sua vida, por 

onde ele for:  

Poder-se-ia inserir, dentro da liberdade de culto, todas as práticas que 
envolvessem qualquer opção religiosa do indivíduo. Assim, as 
restrições decorrentes da invocação religiosa estariam, igualmente, 
albergadas sob este título, sendo certo que, como dito, não há 
verdadeira liberdade de religião se não se reconhece o direito de 
livremente orientar-se de acordo com as posições religiosas 
estabelecidas. A própria Constituição declara como visto que é 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Ora, o culto não se 
exerce apenas em locais pré-determinados, como em igrejas, templos, 
etc. A orientação religiosa há de ser seguida pelo indivíduo em todos 
os momentos de sua vida, independentemente do local, horário ou 
situação. De outra forma, não haveria nem liberdade de crença, nem 
liberdade no exercício dos cultos religiosos, mas apenas "proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias" (parte final do inc. VI do art. 5o). 
(BASTOS, 2000, p.14). 

 

Além do direito à liberdade religiosa, consta em nossa Constituição o art. 5º, 

inciso VIII, que diz respeito a não privação de direitos por motivos de crença religiosa 

e convicção religiosa, em que comporta duas exceções: VIII - ninguém será privado 

de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo 
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se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 

prestação alternativa, fixada em lei. 

Tal dispositivo trata da escusa de consciência, nas palavras de Vicente Paulo 

e Marcelo Alexandrino:  

O dispositivo em comento consagra o direito à denominada “escusa 
de consciência”’, “objeção de consciência”, ou ainda “alegação de 
imperativo de consciência”, possibilitando que o indivíduo recuse 
cumprir determinadas obrigações ou praticar atos que conflitem com 
suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, sem que essa 
recusa implique restrições a seus direitos. (2008, p. 118). 
 

 Para José Afonso da Silva:  

A religião não é apenas sentimento sagrado puro. Não se realiza na 
simples contemplação do ente sagrado, não é simples adoração a 
Deus. Ao contrário, ao lado de um corpo de doutrina, sua característica 
básica se exterioriza na prática dos ritos, no culto, com suas 
cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidades aos hábitos, às 
tradições, na forma indicada pela religião escolhida. (2012, p. 249). 
 

Após toda a explicação no que tange os dos Direitos Fundamentais bem como 

dos Direitos da Personalidade e seus princípios, avançamos para o ponto dos conflitos 

gerados entre esses direitos, posteriormente analisando o caso específico das 

Testemunhas de Jeová, a coercibilidade no procedimento de transfusão sanguínea 

no menor impúbere pelo Estado, e o dever estatal de amparar essa família. 



 

 

25 

3. CONFLITO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Jorge Miranda, Otavio Luiz Rodrigues Junior e Gustavo Bonato Fruet abordam o 

aspecto dos conflitos entre os direitos da personalidade como: 

O exercício simultâneo de direitos subjetivos, como são os 
direitos de personalidade, por várias pessoas pode ensejar 
situações de conflito. Isso ocorre quando o exercício do direito 
de uma das pessoas, isoladamente considerado, não é 
compatível com o exercício do direito de outra pessoa, também 
isoladamente considerado. São situações em que a satisfação 
de um direito implica na ofensa do outro. (2012, p. 49).  

 

Os conflitos entre direitos fundamentais aparecem quando no caso concreto 

uma das partes invoca um direito fundamental para sua proteção, enquanto a outra 

também se vê aparada por outro direito fundamental, exemplo desse trabalho onde 

temos dois direitos fundamentais em colisão: o direito à vida e o direito à liberdade 

religiosa.  

As colisões entre princípios são resolvidas pelos critérios de peso, 

preponderando o de maior valor no caso concreto, pois ambas as normas jurídicas 

são consideradas igualmente válidas (PINHO, 2009, p. 83).  

A grande dúvida é se, em um caso concreto, onde há dois princípios tutelados 

pela Constituição Federal, o direito à liberdade e o direito à vida, seria possível 

preponderar qual será o princípio de maior valor? Como há de se mensurar que o 

direito à vida é o bem jurídico que deve ser tutelado quando o próprio detentor deste 

direito não o quer proteger? 

Segundo a lição da doutrina, na hipótese de conflito entre direitos 
fundamentais, o intérprete deverá realizar um juízo de ponderação, 
consideradas as características do caso concreto. Conforme as 
peculiaridades da situação concreta com que se depara o aplicador do 
Direito, um ou outro direito fundamental prevalecerá. É possível que, 
em um caso em que haja conflito entre os direitos “X” e “Y”, prevaleça 
a aplicação do direito “X” e, em outra ocasião, presentes outras 
características, a colisão dos mesmos direitos “X” e “Y” resolva-se pela 
prevalência do direito “Y”. (PAULO; ALEXANDRINO, 2008, p. 100). 
 

Ocorre que a menção do direito à vida, no artigo 5º da Constituição Federal 

vem junto com outros direitos, elencados no mesmo dispositivo, como a igualdade, a 

segurança, a propriedade e a liberdade, em que o próprio direito à liberdade, inciso 
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25 VI do mesmo artigo, desdobrando-se na inviolabilidade religiosa. Nota-se que em 

nenhum momento a Constituição Federal coloca o direito à vida como direito supremo, 

mas o coloca junto, na mesma situação dos demais. 

Não são estabelecidos níveis de hierarquia entre os direitos elencados no artigo 

5º, diferente do que ocorre com o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio 

este eleito como principal fundamento da República, no artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal. Assim, nenhum desses direitos citados no artigo 5º recebeu 

proteção absoluta, só são protegidos na medida em que se dirigem à dignidade 

humana. Nas palavras de Regina Maria Macedo Nery Ferrari:  

Portanto, não se trata apenas de sacrificar um dos direitos em jogo, ou 
de subsumir o fato à norma, mas de solucionar a colisão a partir dos 
cânones da interpretação constitucional, da aplicação do princípio da 
proporcionalidade e da argumentação jusfundamental. É pela 
ponderação que se poderá chegar à solução da colisão entre direitos 
fundamentais ou entre estes e os bens constitucionalmente 
protegidos, de modo a conferir equilíbrio aos direitos tensionados. 
(2011, p. 545). 

 

Wilson Antônio Steinmetz considera que:  

Os limites imanentes são uma construção dogmática para explicar a 
necessidade e justificar a possibilidade de limitação ou restrição a 
direito fundamental conferido por norma constitucional escrita sem 
reserva de lei. (2001, p.62-63). 

 

A teoria de limitação adotada pelo Supremo Tribunal Federal é a teoria externa, 

na qual os conflitos entre os direitos fundamentais devem ser resolvidos com base no 

princípio hermenêutico da harmonização, pois esses conflitos não se resolvem de 

forma abstrata, mas mediante um caso concreto, onde se pondera os bens jurídicos 

em conflito para então saber qual deve prevalecer em determinado caso. 
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4. AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E O FILHO MENOR MPÚBERE EM 

RELAÇÃO À TRANFUSÃO DE SANGUÍNEA 

 

Após ilustrar a respeito dos Direitos Fundamentais e dos Direitos da Personalidade, 

juntamente com os princípios constitucionais, bem como analisar os conflitos entre 

princípios, faz-se necessário analisar no que cerne às Testemunhas de Jeová capaz 

e o seu menor impúbere no que tange a transfusão sanguínea quando há risco de 

morte. 

 

4.1   OS FUNDAMENTOS PARA NÃO ACEITAREM TRANFUSÃO SANGUÍNEA 
 

Um dos grandes conflitos atuais quanto ao princípio do direito à vida e a 

liberdade religiosa, é sem dúvidas a questão da transfusão sanguínea para os 

pacientes da religião Testemunha de Jeová. 

As Testemunhas de Jeová não aceitam tratamentos médicos que entrem em 

conflito com seus princípios bíblicos e rejeitam todas as transfusões de sangue total 

ou dos quatro componentes primários do sangue — glóbulos vermelhos, plasma, 

glóbulos brancos e plaquetas porque, segundo eles, a Bíblia proíbe o uso de sangue 

para sustentar a vida.  

Baseiam os seus fundamentos na recusa na transfusão sanguínea nas 

passagens bíblicas, tais como: 

Gênesis 9: 3-6: 3 Todo animal movente que está vivo pode servir-vos 
de alimento. Como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo, 
4 Somente a carne com a sua alma – seu sangue – não deveis comer. 
5 E, além disso, exigirei de volta vosso sangue das vossas almas. Da 
mão de cada criatura vivente o exigirei de volta; e da mão do homem, 
da mão de cada um que é seu irmão exigirei de volta a alma do 
homem. 6 Quem 31 derramar o sangue do homem, pelo homem será 
derramado o seu próprio sangue, pois a imagem de Deus fez ele o 
homem. Levítico 17:14. Não deveis comer o sangue de qualquer tipo 
de carne, porque a alma de todo tipo de carne é seu sangue. Quem o 
comer será decepado da vida. Levítico 7:26, 27.E não deveis comer 
nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, quer seja 
de ave quer de animal. Toda alma que comer qualquer sangue, esta 
alma terá de ser decepada do seu povo. Levítico 17:10 e 11. Quanto 
a qualquer homem da casa de Israel ou algum residente forasteiro que 
reside no vosso meio, que comer qualquer espécie de sangue, eu 
certamente porei minha face contra a alma que comer o sangue, e 
deveras o deceparei dentre seu povo. Pois a alma da carne está no 
sangue, e eu mesmo o pus para vós sobre o altar para fazer expiação 
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pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação pela alma 
[nele]. 
 

 

4.2   ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS 

 

O art. 15 do Código civil consagra os direitos do paciente pelo qual se deve 

buscar sempre o melhor para aquele que está sob cuidados médicos ninguém poder 

ser constrangido a submeter-se, sob-risco de vida. O Novo Código de Ética Médica 

(art. 41 da Resolução 1.931/209 do CFM), e em decorrência civil dos profissionais 

liberais da área da saúde (art. 951 do CC), não há dúvidas de que a intervenção deve 

ocorrer. 

A melhor solução parece ser por meio da técnica da ponderação, 

expressamente consagrada pelo Novo Código de Processo Civil (art. 489, §2º), 

fazendo uma ponderação entre dois direitos fundamentais – direito à vida X direito à 

liberdade ou opção religiosa, o primeiro deverá prevalecer. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo vem afastando eventual direito à 

indenização do paciente que, mesmo contra a sua vontade, recebeu a transfusão de 

sangue: 

“Indenizatória – Reparação de danos – Testemunha de Jeová – Convicções religiosas 

que não podem prevalecer perante o bem maior tutelado pela Constituição Federal 

que é a vida – Conduta dos médicos, por outro lado, que se pautou dentro da lei ética 

profissional, posto que somente efetuaram as transfusões sanguíneas após 

esgotados todos os tratamentos alternativos – Inexistência, ademais, de recusa 

expressa a receber transfusão de sangue  quando da internação da autora – 

Ressarcimento, por outro lado, de despesas efetuadas com exames médicos, entre 

outras, que não merece ser acolhido, posto não terem sido os valores despendidos 

pela apelante – recurso não provido” (TJSP, Ap. Cív.   123.430-4, Sorocaba, 3ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Flávio Pinheiro, 07.05.2002, v.u.). 

Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do sul vem dispensando até a necessidade de 

autorização judicial para a cirurgia, em casos de risco à vida do paciente: 

“Indenizatória – Reparação de danos – Testemunha de Jeová – 
Convicções religiosas que não podem prevalecer perante o bem maior 
tutelado pela Constituição Federal que é a vida – Conduta dos 
médicos, por outro lado, que pautou-se dentro da lei ética profissional, 
posto que somente efetuaram as transfusões sanguíneas após 
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esgotados todos os tratamentos alternativos – Inexistência, ademais, 
de recusa expressa a receber transfusão de sangue  quando da 
internação da autora – Ressarcimento, por outro lado, de despesas 
efetuadas com exames médicos, entre outras, que não merece ser 
acolhido, posto não terem sido os valores despendidos pela apelante 
– recurso não provido” (TJSP, Ap. Cív.   123.430-4, Sorocaba, 3ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Flávio Pinheiro, 07.05.2002, v.u.). 
familiares. Recurso desprovido” (TJRS, Apelação Cível 70020868162, 
5ª Câmara Cível, Rei. Umberto Guaspari sudbrack, j. 22.08.2007). 
 

Uma das decisões importantes que reconheceu o direito de recusa à 

transfusão de sangue por convicção religiosa foi a decisão da 12ª Câmara Cível do 

TJRS, tendo como relator o Des. Cláudio Baldino Maciel. Segue-se abaixo a referida 

decisão: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. TRANSFUSÃO DE 
SANGUE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE CRENÇA E 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. OPÇÃO POR 
TRATAMENTO MÉDICO QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA 
RECORRENTE. A decisão recorrida deferiu a realização de 
transfusão sanguínea contra a vontade expressa da agravante, a fim 
de preservar-lhe a vida. A postulante é pessoa capaz, está lúcida e 
desde o primeiro momento em que buscou atendimento médico 
dispôs, expressamente, a respeito de sua discordância com 
tratamentos que violem suas convicções religiosas, especialmente a 
transfusão de sangue. Impossibilidade de ser a recorrente submetida 
a tratamento médico com o qual não concorda e que para ser 
procedido necessita do uso de força policial. Tratamento médico que, 
embora pretenda a preservação da vida, dela retira a dignidade 
proveniente da crença religiosa, podendo tornar a existência restante 
sem sentido. Livre arbítrio. Inexistência do direito estatal de "salvar a 
pessoa dela própria", quando sua escolha não implica violação de 
direitos sociais ou de terceiros. Proteção do direito de escolha, direito 
calcado na preservação da dignidade, para que a agravante somente 
seja submetida a tratamento médico compatível com suas crenças 
religiosas. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70032799041, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel, Julgado em 06/05/2010). 
 

4.3 A JORNADA DE DIREITO CIVIL E A TRANSFUSÃO SANGUÍNEA EM 

TESTEMUNHA DE JEOVÁ CAPAZ 

 

Pela prevalência da vontade do paciente por convicções religiosas, na V Jornada de 

Direito Civil (2011) foi aprovado o seguinte enunciado doutrinário (Enunciado n. 403): 

Art. 15. “O direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto art. 5º VI da 

CRFB/88, aplica-se também à pessoa se nega a tratamento médico, inclusive 

transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta 
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dele, desde que observados os seguintes critérios: a) capacidade civil plena, excluído 

o suprimento pelo representante ou assistente; b) manifestação de vontade livre, 

consciente e informada; e c) oposição que diga respeito exclusivamente à própria 

pessoa do declarante”. 

Na VI Jornada de Direito Civil (2013) foi aprovado o Enunciado 533, art.15, segundo 

qual “O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos 

concernentes a tratamento médico que possa sobre todos os aspectos concernentes 

a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato ou mediato, 

salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos 

que não posam ser interrompidos”.  

 

4.4 MENOR IMPÚBERE E A TRANSFUSÃO SANGUÍNEA 

 

De acordo com a Jornada de Direito Civil V e VI a prevalência da vontade não engloba 

o menor impúbere, diz o Código Civil 2002 no art.3: “São absolutamente incapazes de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16(dezesseis) anos. 

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)”. Por consequência quando 

os direitos deles são cerceados, tais como à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, o qual é o propósito deste trabalho na transfusão 

sanguínea e pós procedimento. Conforme o ECA (Lei n. 8069/90).  

          O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069/90), ao implantar 

a doutrina da proteção integral em substituição à antiga doutrina da situação irregular 

do revogado Código de Menores, em perfeita simetria com o comando constitucional 

(CRFB, art. 227) reconhece os direitos próprios de toda criança e adolescente, 

necessários à sua total proteção (art. 1º), como escreve Josiane Rose Petry Veronese: 

“As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 

seus direitos, reconhecidos pelo Estatuto, forem ameaçados ou violados, seja por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsáveis ou mesmo em razão de sua própria conduta – art. 98 e incisos”.  

A seu turno, no art. 18 do mesmo Estatuto, contextualizado no Cap. II, que trata “Do 

Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade”, impõe que “É dever de todos velar 
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pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.  

Daí resulta cristalizado que é dever primário dos pais e responsáveis garantir o 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, remanescendo não só como 

de caráter supletivo, mas também de natureza complementar, a intervenção estatal 

na ordem familiar, vale dizer, na falha do mecanismo familiar é dever do Estado 

garantir os direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes..  

Haverá violência, no sentido deste trabalho, toda vez que houver violação aos direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes, especificados e garantidos na 

Constituição da República no seu art. 227, e repetidos pelo ECA, tais como à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

deverem estar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

crueldade e opressão. 

Esta violência ao menor é patente nos julgados a seguir: 

Em emblemático trecho da inicial, consta que os pais declararam que 
"preferiam ver a filha morta a deixá-la receber transfusão, pois se isso 
ocorresse ela não iria para o Paraíso." (fl. 38). Superior Tribunal de 
Justiça. HABEAS CORPUS Nº 268.459 - SP (2013/0106116-5) 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRANSFUSÃO DE 
SANGUE EM MENOR - PAIS SEGUIDORES DA RELIGIÃO 
'TESTEMUNHAS DE JEOVÁ' - AUTORIZAÇÃO DADA AO HOSPITAL 
PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - APELAÇÃO - 
FUNGIBILIDADE RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE DO 
RECURSO. 1.A AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE 
EM MENOR, DADA PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, 
DESAFIA A APELAÇÃO. NÃO CONSTITUI, PORÉM, ERRO 
GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
CUJO PRAZO RECURSAL É O MESMO DA APELAÇÃO PREVISTA 
NO ECA, SENDO APLICÁVEL A FUNGIBILIDADE RECURSAL. 2. A 
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS PAIS ACERCA DA TRANSFUSÃO 
SANGUÍNEA ANTES DA INTIMAÇÃO FORMAL DO ADVOGADO 
CONSTITUÍDO ELIDE A EXIGÊNCIA DE FAZER CONSTAR 
EXPRESSAMENTE NA PROCURAÇÃO 'ET EXTRA' OS PODERES 
ESPECIAIS PARA CITAÇÃO. NA HIPÓTESE, O PRAZO DO 
RECURSO DEVE TER INÍCIO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO 
ADVOGADO NOS AUTOS. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
UNÂNIME TJ-DF - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 
20060020045004 DF (TJ-DF)  
 
TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 155 RS 2003.71.02.000155-6 (TRF-4) 
Data de publicação: 01/11/2006 
Ementa: DIREITO À VIDA. TRANSFUSÃO DE SANGUE. 
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE 
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INDEFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LIBERDADE DE 
CRENÇA RELIGIOSA E DIREITO À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO QUANDO HÁ RISCO DE VIDA 
DE MENOR. VONTADE DOS PAIS SUBSTITUÍDA PELA 
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. O recurso de agravo deve ser improvido 
porquanto à denunciação da lide se presta para a possibilidade de 
ação regressiva e, no caso, o que se verifica é a responsabilidade 
solidária dos entes federais, em face da competência comum 
estabelecida no art. 23 da Constituição Federal, nas ações de saúde. 
A legitimidade passiva da União é indiscutível diante do art. 196 da 
Carta Constitucional. O fato de a autora ter omitido que a necessidade 
da medicação se deu em face da recusa à transfusão de sangue, não 
afasta que esta seja a causa de pedir, principalmente se foi também o 
fundamento da defesa das partes requeridas. A prova produzida 
demonstrou que a medicação cujo fornecimento foi requerido não 
constitui o meio mais eficaz da proteção do direito à vida da requerida, 
menor hoje constando com dez anos de idade. Conflito no caso 
concreto dois princípios fundamentais consagrados em nosso 
ordenamento jurídico-constitucional: de um lado o direito à vida e de 
outro, a liberdade de crença religiosa. A liberdade de crença abrange 
não apenas a liberdade de cultos, mas também a possibilidade de o 
indivíduo orientar-se segundo posições religiosas estabelecidas. No 
caso concreto, a menor autora não detém capacidade civil para 
expressar sua vontade. A menor não possui consciência suficiente das 
implicações e da gravidade da situação pata decidir conforme sua 
vontade. Esta é substituída pela de seus pais que recusam o 
tratamento consistente em transfusões de sangue. Os pais podem ter 
sua vontade substituída em prol de interesses maiores, principalmente 
em se tratando do próprio direito à vida. A restrição à liberdade de 
crença religiosa encontra amparo no princípio da proporcionalidade... 
Encontrado em: A TRANSFUSÃO DE SANGUE, QUE SERIA O 
TRATAMENTO MAIS EFICAZ, POR NÃO SER O DESEJADO PELOS 
FAMILIARES EM VIRTUDE.... RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA.NECESSIDADE, MEDICAMENTO, ORIGEM, RECUSA, 
PAIS NATURAIS, TRANSFUSÃO... DE SANGUE.INCAPACIDADE 
CIVIL, MENOR IMPÚBERE, DECLARAÇÃO DE 
VONTADE.POSSIBILIDADE, RESTRIÇÃO, LIBERDADE... 

 

Portanto, é dever de o Estado autorizar a transfusão sanguínea, mas acompanhar, se 

os direitos do menor estão sendo respeitado, tais como à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, o qual é o propósito deste trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como base a pesquisa feita para a confecção dessa monografia é 

possível observar que o conflito existente entre os pacientes Testemunhas de Jeová 

e os direitos fundamentais gera uma polêmica muito grande, não sendo possível se 

estabelecer uma solução em favor de um princípio sem que haja o detrimento do outro. 

No segundo capítulo desta monografia em que são vistos os direitos 

fundamentais, os princípios constitucionais, os direitos da personalidade e a dignidade 

da pessoa humana, resta claro que é o Estado o responsável pela preservação do 

direito à vida, porém, não um mero direito de estar vivo, mas sim, o direito a se ter 

uma vida digna. 

Ainda nesse sentido, vivemos em um Estado laico, sendo oficialmente neutro 

em questões religiosas, onde não apoia e nem se opõe a religião nenhuma, mas deve 

garantir o direito a liberdade religiosa, porém, é também um Estado Democrático de 

Direito, onde a liberdade é um requisito essencial da democracia. 

No terceiro capítulo analisa-se os conflitos gerados entre direitos fundamentais 

e direitos da personalidade, em que a doutrina entende haver a necessidade de 

ponderação entre esses direitos sem que haja o sacrifício de um pelo outro, de certa 

forma harmonizando-os, pois são hierarquicamente igual, mas, apesar disso, os 

conflitos não se resolvem de forma abstrata, mas mediante um caso concreto, onde 

se pondera os bens jurídicos em conflito para então saber qual deve prevalecer em 

determinado caso, até então, no caso concreto o que se observa é o direito à vida 

prevalecendo-se sempre.  

O último capítulo é destinado às Testemunhas de Jeová e o menor impúbere, 

onde se explana suas concepções religiosas, analisando o motivo que os fazem crer 

que esse tratamento médico seja proibido por Deus, o qual é a recusa à transfusão 

sanguínea para então adentrar no foco principal desta monografia que é a respeito do 

Estado proteger à vida do menor impúbere através da transfusão sanguínea e cuidar 

para que os direitos do menor possam estar sendo protegido no seio familiar após o 

procedimento.  

Chegando a conclusão que se a Testemunha for pessoa capaz, deve 

prevalecer a vontade do paciente por convicções religiosas, de acordo com V Jornada 

de Direito Civil foi aprovado o seguinte enunciado doutrinário (Enunciado n. 403): “O 
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direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto art. 5º VI da CRFB, aplica-

se também à pessoa se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, 

com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que 

observados os seguintes critérios: a) capacidade civil plena, excluído o suprimento 

pelo representante ou assistente; b) manifestação de vontade livre, consciente e 

informada; e c) oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do 

declarante”. 

E na VI Jornada de Direito Civil (2013) foi aprovado o Enunciado 533, art.15, 

segundo qual “O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os 

aspectos concernentes a tratamento médico que possa sobre todos os aspectos 

concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato 

ou mediato, salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos 

cirúrgicos que não posam ser interrompidos”. 

No entanto, quando tem um menor incapaz envolvido, deve sempre prevalecer 

à vida, conforme a Jornada de Direito Civil V e VI a prevalência da vontade não 

engloba o menor impúbere, diz o Código Civil 2002 no art.3: “São absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16(dezesseis) 

anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)”. Ou seja, quando os 

direitos deles são cerceados, tais como à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, o qual é o propósito deste trabalho na transfusão 

sanguínea e pós-procedimento, conforme o ECA (Lei n. 8069/90) é dever de o Estado 

intervir. 

Portanto, é dever do Estado autorizar a transfusão sanguínea, mas também 

acompanhar, se os direitos do menor estão sendo respeitado, tais como à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, através de 

visita domiciliar periódica pelo Serviço Social da Infância e Juventude, 

acompanhamento médico, psicológico no intuito de averiguar a convivência familiar 

com o menor, após a transfusão sanguínea. O qual é o propósito deste trabalho, 

conforme o ECA (Lei n. 8069/90).  
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