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O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE, O DIREITO À VI DA E AS 

EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CÍVIL MÉDICA NOS CA SOS DE 

TRANSFUSÕES DE SANGUE EM TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 

 

 

Beatriz Amancio1 

 

 

RESUMO. O presente artigo científico possui como objetivo estudar os contornos e os 

desdobramentos da responsabilidade civil médica nos casos de transfusões de sangue em 

testemunhas de Jeová. A questão envolvendo Testemunhas de Jeová no que diz respeito a 

transfusões de sangue é uma das discussões mais polêmicas conhecidas entre os operadores 

do Direito dado o confronto entre a crença, o ato médico e a autonomia do paciente. Para 

tanto, inicialmente, serão analisados os princípios constitucionais existentes na relação 

jurídica médico – paciente. Em um segundo momento, será apontada a origem histórica das 

testemunhas de Jeová, bem como em que parte de sua fé encontram respaldo para o seu 

posicionamento contrário à transfusão de sangue. Também será visto mais detidamente as 

formas de manifestação da vontade dos pacientes testemunhas de Jeová, seja através do 

consentimento informado ou das diretivas antecipadas, bem como suas implicações legais no 

caso da observância ou não do médico de tais documentos. Seguindo a linha do avanço do 

direito quanto a regulação de tais manifestações de vontade, será analisado o avanço da 

medicina no que diz respeito aos tratamentos alternativos a transfusão de sangue. Por fim, 

quanto a responsabilidade civil medica, verificar-se-á ser pacífico o entendimento quanto a 

postura que o médico deverá adotar quando se deparar com situações não emergências. 

Entretanto, quando se trata de situações emergências, será constatado o conflito de princípios 

envolvidos, bem como a tendência da primazia do direito à vida em face aos demais 

princípios. 

 

PALAVRAS-CHAVE : PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE; 

RESPONSABILIDADE CÍVIL MÉDICA; TESTEMUNHAS DE JEOJÁ; TRANSFUSÃO 

DE SANGUE; TRATAMENTOS ALTERATIVOS; 

                                                           
1Aluna do Curso de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie  
E-mail:amancio_beatriz@hotmail.com 
TIA:31425364 
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THE PRINCIPLE OF THE WILL AUTONOMY, THE RIGHT TO LI FE AND THE 

EXCLUDENTS OF MEDICAL CIVIL LIABILITY IN THE CASES OF BLOOD 

TRANSFUSION IN JEHOVAH'S WITNESSES 

 

 

 

 

 

ABSTRACT. The work presented here aims to study the contours and consequences of 

medical civil liability in cases of blood transfusions in Jehovah's Witnesses. The issue 

involving Jehovah's Witnesses concerning blood transfusion is one of the most controversial 

discussions among lawmakers given the confrontation between belief, medical act and patient 

autonomy. In view of, initially, it will be analyzed the constitutional principles existing in the 

medical - patient legal relationship. Secondly, the historical origin of Jehovah's Witnesses will 

be pointed out, as well as in what part of their faith they find support for their position against 

blood transfusion. It will also be seen more closely the ways that Jehovah's Witnesses can 

manifest their will, whether through informed consent or advance directives, as well as their 

legal implications, in case of non-observance of such documents by the physicians. Having in 

mind that Law is in constant evolution, when it comes to the regulation of such will 

manifestations, it will be analyzed the medicine advancement with regard to alternative 

treatments to blood transfusion. Lastly, regarding medical liability, it will be seen the posture 

the doctor should adopt when facing with non-emergency situations is already consolidated. 

However, when it comes to emergency situations, the conflict of principles involved will be 

verified, as well as the tendency of the primacy to  right to life in face of other principles. 

 

KEYWORDS : PRINCIPLE OF THE WILL AUTONOMY; MEDICAL CIVIL LIABILITY; 

JEHOVAH'S WITNESSES; BLOOD TRANSFUSION. ALTERNATIVE TREATMENTS; 
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INTRODUÇÃO  
 

Com os avanços da Medicina e os câmbios da sociedade, a atuação médica tornou-se 

cada vez mais complexa. Por vezes deparam-se os profissionais da área – e os interpretes e 

aplicadores do Direito – com dilemas e colisão de princípios. 

No decorrer do presente artigo, será investigado um destes casos específicos, tratando 

dos limites da responsabilidade civil médica em vista do princípio da autonomia dos pacientes 

nos casos de transfusões de sangue. A esse respeito ter-se-á em conta mais detidamente a 

questão envolvendo as Testemunhas de Jeová. 

No intuito de analisar o tema, primeiramente, passaremos à análise do princípio da 

autonomia e a transfusão de sangue sob o ponto de vista da religião. 

Para tanto, haverá de ser feita uma breve análise dos direitos fundamentais, dentre eles 

o direito à vida e o direito à liberdade religiosa, que implicarão na efetividade do princípio da 

autonomia da vontade, bem como no dever de salvaguarda da vida humana. 

Mais detidamente quanto à hipótese proposta, verificaremos as peculiaridades que 

envolvem às testemunhas de Jeová quanto aos tratamentos médicos que envolvem transfusões 

de sangue. 

Isso porque, a apesar da relevância do tema, tal assunto não se encontra regulado pelo 

ordenamento jurídico, portanto com o objetivo de preencher as lacunas, será alvo do estudo 

verificar como a doutrina e a jurisprudência tem atuado diante de situações emergenciais e 

não emergenciais 

Ainda quanto às testemunhas de Jeová, observaremos com mais profundidade as 

questões como o consentimento informado e diretivas antecipadas, onde o paciente pode fazer 

constar pelas vias legais suas vontades e suas restrições quanto a certos tipos de tratamentos 

médicos. 

Outrossim, também serão objeto de estudo os tratamentos alternativos às transfusões 

de sangue, pelo que as testemunhas de Jeová podem ter acesso ao devido tratamento e, ainda 

sim, terem seu desejo respeitado. 

Postas essas premissas, será abordada a questão da responsabilidade médica e seus 

limites nas hipóteses de atuação médica em situações de transfusão de sangue emergenciais. 

Trata-se nesse ponto de investigar a postura médica adotada em situações 

emergenciais bem como as implicações legais no que concerne a responsabilidade civil 

médica. 
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Isso porque, se sabe é que o direito à vida é um direito indisponível, ou seja, apesar do 

titular ser a própria pessoa ela não pode dispor da sua vida livremente e o Estado, na hipótese 

do presente trabalho retratado pela figura do médico, detentor de um poder-dever, este assume 

o papel de guardião dos direitos indisponíveis e exerce função de resguardá-los, mesmo 

contra vontade de seu próprio titular.  

Então, surge a pergunta: a escolha de tratamentos de saúde é uma questão de ordem 

pública, podendo o Estado - Médico intervir, ou é privada, cabendo a decisão, 

exclusivamente, ao indivíduo, aplicando-se, assim, o princípio da autonomia da vontade? 

Nas diversas fases da pesquisa, serão apresentados alguns julgados sobre tema, 

visando demonstrar, além do posicionamento doutrinário, a postura da jurisprudência sobre a 

discussão. 

Por fim, o presente trabalho chegará à questão da transfusão de sangue e às limitações 

religiosas das testemunhas de Jeová, objetivando uma análise acerca dos limites da 

responsabilidade médica no caso de haver recusa do paciente em situações que exigem tal 

procedimento, além de como esta questão tem sido tratada pelo Brasil. 

 

I. Princípio da autonomia e a transfusão de sangue sob o ponto de vista da religião 

 

Como centro axiológico dos direitos fundamentais, o princípio da autonomia da 

vontade resume-se no direito que toda pessoa capaz deve possuir de decidir sobre sua vida, 

sua saúde e de optar pelo que lhe pareça ser o correto. 

Na atualidade, em que pese tal princípio encontre respaldo na Constituição Federal, 

Código de Defesa do Consumidor e até mesmo no Código de Ética Médica, muitos são os 

conflitos entre quais seriam os limites da autonomia da vontade em face ao direito à vida ou o 

direito à liberdade religiosa. 

Neste ponto, o caso que gera a maior discussão doutrinária e jurisprudencial é, sem 

dúvida, o da recusa à transfusão de sangue por motivo de convicção religiosa. 

Entretanto, para a melhor compreensão da presente discussão, se faz necessário 

apresentar brevemente algumas definições. 



8 

 

A autonomia da vontade pode ser definida como a “capacidade de autodeterminação, o 

direito de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente a própria 

personalidade2”. 

Entretanto não se pode considerar tal capacidade como absoluta, posto que há perante 

a sociedade algumas decisões impulsivas que fogem do razoável e podem interferir em outros 

direitos fundamentais. 

Mais especificamente quanto às mencionadas decisões impulsivas, tem-se as situações 

em que os médicos e até mesmo os hospitais, se deparam com um paciente em situação 

emergencial e que, mesmo ciente da vontade deste de que não seja realizado nenhum 

tratamento que envolva transfusão de sangue, o médico acaba por realiza-lo em virtude do 

iminente perigo à vida. 

Como se sabe, a vontade do ser humano consiste em um sentimento, que pode ser um 

desejo, um interesse, um propósito, um empenho, algo que leve a uma decisão e 

consequentemente uma ação, seja ela a favor ou contra o que está sentindo. Tal vontade, que 

deve ser respeitada, aliada com a liberdade, leva o ser humano a autonomia da vontade, visto 

que pode decidir suas ações, não sobrepondo as regras estabelecidas pela sociedade.  

Sobre o princípio da autonomia, desta vez no viés da área da saúde, Maria Helena 

Diniz leciona: 

 

A autonomia em saúde é o poder de decisão sobre a escolha de credo ou não, 
após um consentimento esclarecido, ou seja, baseado em informação 
necessária e inteligível e dado por paciente capaz, por parente ou por terceiro 
indicado. Esse consentimento esclarecido é uma decisão tomada 
voluntariamente, sem restrições internas ou externas, diante de todas as 
informações prestadas necessárias ao caso. Exigir tal consenso é promover a 
autonomia do indivíduo na tomada de decisões com relação a assuntos de 
saúde e tratamento médico3. 

 

Se o agente é capaz, com condições de discernimento, sua vontade deve ser respeitada 

e o Estado deve respeitar sua decisão. Há somente uma exceção, que se dá quando existe risco 

iminente de morte, posto que diante de situações como estas, o princípio da autonomia da 

vontade esbarra em outro princípio fundamental, o direito à vida. 

                                                           
2 BARROSO, Luís Roberto. Legitimidade da recusa de transfusão de sangue por Testemunhas de Jeová. 
Dignidade Humana, Liberdade Religiosa e Escolhas Existenciais. Parecer Jurídico, Rio de Janeiro, 05 de 
abril de 2010, p. 14. 
3 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 203-204. 
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Quanto ao direito à vida Alexandre de Moraes preceitua que este “é o mais 

fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício 

de todos os demais direitos4”. 

Neste sentido, a Constituição Brasileira de 1988 consagrou a vida como direito 

fundamental, constituindo o pressuposto básico de outros bens jurídicos, como a liberdade e a 

igualdade, em seu artigo 5º5. 

Já a liberdade religiosa, em sua essência é o direito do ser humano de pensar, agir e 

expressar o que se acredita profundamente, de acordo com os ditames da própria consciência 

moral. Na realidade, a liberdade religiosa foi sempre compreendida em associação com a 

“liberdade de consciência” - a liberdade de desenvolver e manter convicções morais e de agir 

em conformidade com as mesmas.  

Deste modo, embora a liberdade religiosa abranja a liberdade da crença religiosa e da 

devoção, também se estende muito para além destas, incorporando a liberdade de agir - para 

falar livremente em público, para viver de acordo com próprios princípios morais e defender a 

própria visão moral para a sociedade. A amplitude da liberdade religiosa e a sua relação com a 

liberdade de consciência ajudam a explicar porque a liberdade religiosa é tão importante para 

toda a humanidade e não apenas para as pessoas de fé. 

Segundo Jorge Miranda, a liberdade pode ser definida como: 

 

A liberdade religiosa não consiste apenas em o Estado a ninguém impor 
qualquer religião ou a ninguém impedir de professar determinada crença. 
Consiste ainda, por um lado, em o Estado permitir ou propiciar a quem 
seguir determinada religião o cumprimento dos deveres que dela decorrem 
(em matéria de culto, de família ou de ensino, por exemplo) em termos 
razoáveis. E consiste por outro lado (e sem que haja qualquer contradição) 
em o Estado não impor ou não garantir com as leis o cumprimento desses 
deveres.6 

 

Da observância dos três conceitos supramencionados, quais sejam, o princípio da 

autonomia da vontade, o direito à vida e à liberdade religiosa, é possível notar que cada um 

deles possui relevante papel perante a sociedade, de forma que todos devem ser igualmente 

observados e respeitados. 

                                                           
4 MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2003, p.63. 
5 Art.5: 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. 
6 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 2ª Edição, Revista e actualizada. Coimbra: Coimbra 
Editora, tomo IV, 1993, p. 359. 
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Entretanto, não é raro encontrar situações nas quais a sociedade se depara com um 

conflito entre dois os mais direitos fundamentais e, nestes casos, deverão ser observadas a 

coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns 

em relação a outros. 

Barroso menciona a importância de desenvolver técnicas que deverão ser aplicadas a 

casos onde estão presentes normas de mesma hierarquia indicando soluções diferenciadas.7 

Os princípios devem ser aplicados mediante ponderação, uma vez que frequentemente 

entram em tensão dialética. O intérprete, à vista do caso concreto, irá aferir o peso que cada 

princípio deverá desempenhar na hipótese, mediante concessões recíprocas, e preservando o 

máximo de cada um, na medida do possível. 

Para que se realize efetivamente a constatação da distinção entre princípios e regras 

torna-se necessário a aplicação dos critérios da generalidade, do tudo ou nada, do peso e da 

importância e qualitativa. 

Por fim, exige-se que o intérprete faça uma ponderação entre os grupos de normas e o 

caso concreto, de modo a apurar os pesos que devem ser atribuídos a cada elemento do 

conflito. 

Nas palavras de Daniel Sarmento: 

 

O equacionamento das tensões principiológicas só pode ser empreendido à 
luz das variáveis fáticas do caso, as quais indicarão ao intérprete o peso 
específico que deve ser atribuído a cada cânone constitucional em confronto. 
E a técnica de decisão que, sem perder de vista os aspectos normativos do 
problema, atribui especial relevância às sua dimensões fáticas, é o método de 
ponderação de bens.8 

 

Bem assim, mais precisamente quanto ao presente estudo, tem-se que o princípio da 

autonomia encontra uma de suas principais manifestações na questão religiosa, ocasião onde 

há o conflito de diversos princípios com considerados fundamentais. 

 E justamente nesse ponto coloca-se a hipótese que em mais detido apreço pretendemos 

analisar neste ensaio, qual seja a temática evolvendo os tratamentos médicos aplicados às 

testemunhas de Jeová e a sua capacidade de determinação. 

 

 

                                                           
7 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. Saraiva, 2010. p. 334-339; 
8 SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais e a Ponderação de Bens. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004; p 55 
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II. A questão das “Testemunhas de Jeová”  

 

Para que possamos melhor investigar a questão proposta, passamos a traçar, em rasas 

linhas o perfil das testemunhas de Jeová, apresentando brevemente o contexto histórico de seu 

surgimento, bem como as diretrizes principais da crença que professa. 

As testemunhas de Jeová podem ser encontradas em quase todos os países e são 

conhecidas por seu regular e persistente trabalho de evangelização. Iniciaram suas atividades 

no continente americano, mais precisamente na Pensilvânia, no ano de 1970 a partir dos 

ensinamentos de Charles Russell. 

Russell nasceu na Pensilvânia, EUA e sua origem era presbiteriana, com o passar do 

tempo, foi adquirindo uma indignação no que tange aos ensinos sobre condenação eterna e 

inferno. Passou então a estudar a bíblia estabelecendo critérios próprios e se uniu aos 

adventistas, no entanto, devido ao seu modo peculiar de estudar e interpretar as Escrituras, se 

afastou dos adventistas e passou a continuar seus estudos de modo independente, e em 1870, 

ingressou em um grupo de estudo bíblico denominado “Estudantes da Bíblia”, que a princípio 

não pertencia a nenhuma denominação religiosa, nem tão pouco se submetia a alguma 

autoridade eclesiástica. 

Já no ano de 1879, Russell passa a ser responsável pela revista que publicava os 

resultados desses estudos, denominada “Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de 

Cristo”, que subsiste até os dias atuais com o nome “A Sentinela”.  

O principal objetivo da Sentinela é tomar conhecido o Reino de Jeová Deus, a quem 

defende como o Criador do Universo e da Humanidade, com as seguintes palavras: 

 
O objetivo desta revista, A Sentinela, é honrar a Jeová Deus, o Supremo 
Governante do Universo. Assim como as torres de vigia nos tempos antigos 
possibilitavam que uma pessoa observasse de longe os acontecimentos, esta 
revista mostra para nós o significado dos acontecimentos mundiais à luz das 
profecias bíblicas. Consola as pessoas com as boas novas de que o Reino de 
Deus, um governo real no céu, em breve acabará com toda a maldade e 
transformará a Terra num paraíso. Incentiva a fé em Jesus Cristo, que 
morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna e que agora reina como Rei 
do Reino de Deus. Esta revista, publicada sem interrupção pelas 
Testemunhas de Jeová desde 1879, não é política. Adere à Bíblia como 
autoridade.9 

 

As testemunhas de Jeová têm por base as Escrituras Gregas Cristãs (Novo 

Testamento) e as Escrituras Hebraicas (Velho Testamento), tomando-as literalmente, exceto 

                                                           
9 ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA, A verdade sobre os anjos, Revista “A Sentinela” Cesário Lange, 2017. 
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quando as expressões ou o contexto obviamente indicam que o sentido é figurado ou 

simbólico. 

Acreditando serem detentores da única e verdadeira religião existente, seus fiéis 

relatam fazer exatamente tudo da maneira que Deus aprova: 

 
É importante que adoremos a Jeová do modo que ele aprova. Muitos acham 
que todas as religiões agradam a Deus, mas a Bíblia não ensina isso. 
Também não basta apenas afirmar ser cristão. Jesus disse: “Nem todo o que 
me disser: ‘Senhor, Senhor’, entrara no reino dos céus, senão aquele que 
fizer a vontade de meu Pai, que esta nos céus.” Portanto, para termos a 
aprovação de Deus, temos de aprender o que ele exige de nos e por isso em 
pratica. [...] Simplesmente crer em Deus não é suficiente para agrada-lo. 
Afinal, a Bíblia diz que ate os demônios creem que ele existe. (Tiago 2:19) 
Mas eles, obviamente, não fazem a vontade de Deus e não tem sua 
aprovação. Para sermos aprovados por Deus, não só temos de crer na sua 
existência, mas também fazer a sua vontade. É preciso também cortar os 
laços com a religião falsa e aceitar a adoração verdadeira.10  

 

Sem dúvidas, uma das maiores polêmicas que envolvem as testemunhas de Jeová, diz 

respeito a possibilidade de serem submetidas a uma transfusão de sangue. Isso porque, 

conforme visto, as testemunhas de Jeová realizam uma leitura extremamente literal dos 

ensinamentos da Bíblia e, neste sentido, vale observar como se posicionam quanto a esta 

questão: 

 

Por prezarem a vida como sendo um presente de Deus, as Testemunhas de 
Jeová se esforçam em fazer o melhor que podem para viver de acordo com o 
livro que acreditam ser ‘inspirado por Deus’, a Bíblia. (2 Timóteo 3:16, 17; 
Revelação [Apocalipse] 4:11) Ela incentiva os adoradores de Deus a evitar 
práticas e hábitos que prejudicam a saúde ou que colocam a vida em risco, 
como comer e beber em excesso, fumar ou mascar tabaco e se drogar. — 
Provérbios 23:20; 2 Coríntios 7:1. Por mantermos nosso corpo e o ambiente 
à nossa volta limpos, e praticarmos atividades físicas para ter uma boa saúde, 
estamos agindo em harmonia com os princípios bíblicos. (Mateus 7:12; 1 
Timóteo 4:8) Quando as Testemunhas de Jeová ficam doentes, elas mostram 
razoabilidade por procurar assistência médica e aceitar a grande maioria dos 
tratamentos disponíveis. (Filipenses 4:5) É verdade que obedecem à ordem 
bíblica de ‘persistir em abster-se de sangue’ e, por isso, insistem em receber 
tratamento médico sem sangue. (Atos 15:29) E essa opção, em geral, resulta 
num tratamento de melhor qualidade11. 

 

                                                           
10ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA. O que a Bíblia realmente ensina?: Revista “Bíblia Ensina”, Cesário 
Lange, 2013; 
11 ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA, O verdadeiro valor do sangue, Disponível em 
https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g200608/O-verdadeiro-valor-do-sangue/>, Acesso em 02nov2018 
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Conforme se nota, o posicionamento adotado pelas testemunhas de Jeová é 

categoricamente contrário às transfusões de sangue, visto que para os fiéis desta religião, o 

sangue representa a vida, não devendo, portanto, serem empregadas. 

A justificativa para aqueles que entendem não ser correto o uso de tratamentos 

médicos que incluem a transfusão de sangue pode ser encontrada nas passagens bíblicas das 

Escrituras Sagradas do novo Mundo, tais como: 

 

 “Tudo o que se move e possui vida vos ser virá de alimento, tudo isso eu 
vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comerei a carne com 
sua alma, isto é, o sangue”12 
 
“Todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente entre vós que 
comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra 
esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do seu povo”13 
 
“(...) a vida de toda carne é o sangue, e eu disse aos israelitas: “não comereis 
o sangue de carne alguma, pois a vida de toda carne é o sangue, e todo 
aquele que comer será exterminado”14 

 

“(...) que se abstenham do que está contaminado (...) e do sangue”15 
 

De um modo geral, as testemunhas de Jeová não aceitam tratamentos médicos que 

entram em conflito seus princípios bíblicos por entenderem que a Bíblia proíbe o uso de 

sangue para sustentar a vida. Assim, explicam: 

 

As Testemunhas de Jeová são bem conhecidas por tomarem a peito essas 
ordens bíblicas. Elas rejeitam todas as transfusões de sangue total ou dos 
quatro componentes primários do sangue — glóbulos vermelhos, plasma, 
glóbulos brancos e plaquetas. Quanto às várias frações derivadas desses 
quatro componentes, e produtos que contenham tais frações, a Bíblia não faz 
nenhum comentário. Por isso, cada Testemunha de Jeová toma sua decisão 
pessoal sobre esses assuntos.16 

 

Em suma, as testemunhas de Jeová justificam sua escolha com o fundamento de que 

para Deus, a alma ou a vida está contida no sangue e pertence a Ele. Entretanto, apesar da 

recusa quanto as transfusões de sangue, as testemunha de Jeová apresentam vários 

                                                           
12 Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus; 2003, Gênesis 9:3-4 
13 Bíblia de Jerusalém. Op.cit. Levíticos. p.17:10 
14 Bíblia de Jerusalém. Op.cit. Levíticos. p.17:14 
15 Bíblia de Jerusalém. Op.cit. Atos dos Apóstolos. p.15:20. 
16 ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA, O verdadeiro valor do sangue, Disponível em 
<https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/102006283> Acesso em 02nov2018 
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tratamentos alternativos que podem ser utilizados sem o uso do sangue, conforme se verá 

oportunamente. 

Pelas teorias acima citadas, rapidamente é possível notar as testemunhas de Jeová 

extraem da Bíblia uma intepretação literal para justificar e fundamentar suas escolhas, 

principalmente no que concerne a recusa da transfusão de sangue. 

 

III. Consentimento Informado 

 

A prática médica atual, visando resguardar os direitos médicos e também de seus 

pacientes, desenvolveu um documento chamado “consentimento informado”, que tem como 

objetivo constatar a anuência de um paciente quanto a um tratamento ou procedimento que 

poderá ser realizado pelo médico.  

O consentimento informado pode ser considerado como um pré-requisito de toda 

atuação médica, em razão de assegurar ao declarante uma proteção legal aos seus direitos 

fundamentais. 

Segundo Nery Júnior, o consentimento informado é um ato jurídico pelo qual o 

paciente manifesta expressamente sua vontade17. 

Sérgio Gallego Riestra18, analisando os princípios que presidem as relações entre 

médico e paciente, declara que existe apenas um único princípio nesta relação, que é o da 

autonomia, e os demais a ele aderem e somente são convocados em caso de impossibilidade 

de se expressar a autonomia da pessoa  

A manifestação da vontade do paciente também pode ser expressa não só através do 

consentimento informado, mas também por meio de diretivas antecipadas que demonstram 

expressamente seu arbítrio. Álvaro Villaça Azevedo19 explica: 

 

O documento de antecipação da vontade é um documento escrito no qual 
uma pessoa consigna as suas vontades quanto aos cuidados médicos que 
pretende ou não pretende receber se perder a capacidade de se exprimir ou se 
encontrar em estado de já não ser capaz de tomar ela própria uma decisão. 

 

                                                           
17 NERY JUNIOR, Nelson. Escolha esclarecida de tratamento médico por pacientes testemunhas de Jeová: 
como exercício harmônico de direitos fundamentais. São Paulo/SP/Brasil, 2009; p. 42 
18 GALLEGO RIESTRA, Sergio. El derecho del paciente a la autonomia personal y las instruciones previas: 
uma Nueva Realidad Legal. Navarra: Aranzadi, 2009. p. 12.  
19 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Autonomia do paciente e Direito de Escolha de Tratamento Médico sem 
Transfusão de Sangue mediante os atuais preceitos civis e constitucionais brasileiros. São Paulo, 2010; p. 
33; 
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Segundo preceitua Luciana Dadalto Penalva20, no que diz respeito as diretivas 

antecipadas, alguns requisitos como a forma, a capacidade do paciente, o prazo de validade do 

documento e sua eficácia devem ser observados.  

A grande ressalva que se faz, é que apesar da relevância do tema, tal assunto não se 

encontra regulado pelo ordenamento jurídico, portanto com o objetivo de preencher as 

lacunas, este assunto é tratado por analogia, utilizando, principalmente, os fundamentos 

constitucionais, a ponderação dos princípios, o Código Civil e a resolução do Conselho 

Federal de Medicina que, aos poucos, conseguem acompanhar as constantes alterações da 

sociedade no que tange a este tema. 

Pois bem. No que diz respeito a forma das diretivas antecipadas, em observância ao 

artigo 107 do Código Civil, a declaração de vontade não dependerá de fora específica quando 

não houver regulamentação expressa. 

Neste sentido, as diretivas antecipadas poderão, em tese, adotar a forma oral, 

entretanto, recomenda-se que seja escrito para melhor comprovação do ato jurídico em 

questão praticado. 

Vale mencionar que a Resolução nº 1.995/2012 do Conselho Federal de Medicina 

também não sugere nenhuma forma específica quanto às diretivas antecipadas de vontade, 

porém, em seu artigo no artigo 2º § 4º, em que pese não haver restrições quanto à forma de 

manifestação da vontade do paciente, ao médico é imputado o dever de registrar no prontuário 

do paciente a existência e as instruções de tal documento quando à ele for informado. 

Quanto ao segundo requisito, qual seja a capacidade do paciente, embora se deva, na 

maioria dos casos observar àquela prevista pelo artigo 104 do Código Civil, segundo Nery 

Júnior21, esta “não representa limite vinculativo para o consentimento”. 

Isso porque, a doutrina entende que a capacidade necessária para esse tipo de 

manifestação de vontade, está muito mais relacionada com o discernimento, a compreensão e 

também a maturidade do paciente de entender o caso clínico apresentado pelo médico, bem 

como as eventuais consequências de sua decisão. 

Neste sentido, tem-se que a autodeterminação, que nasce do princípio fundamental da 

autonomia da vontade, é inerente ao ser humano e independe de sua idade. Não se pode 

entender que tal característica somente se concretiza com o advir de determinada idade.  

                                                           
20 PENALVA, Luciana Dadalto. Declaração prévia de vontade do paciente terminal. Revista Bioética, v. 17, 
n. 3, 2009, p. 534; 
21 NERY JUNIOR, Nelson. Escolha esclarecida de tratamento médico por pacientes testemunhas de Jeová: 
como exercício harmônico de direitos fundamentais. São Paulo/SP/Brasil, 2009; p. 44; 
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Em suma, o entende-se que, caso a criança tenha vontade e capacidade de 

entendimento, à ela também deverá ser conferido o direito de se manifestar sobre assuntos que 

lhe digam respeito, principalmente no que concerne a uma questão tão sensível como os 

cuidados de saúde. 

Por fim, insta salientar que não há necessidade para impor um prazo de validade para 

as diretivas antecipadas ou para o termo de consentimento informado, entretanto, há a ressalva 

de que tal documento poderá ser revogado a qualquer momento pelo declarante, podendo, da 

mesma forma, ser alterado, desde que seja essa a vontade do paciente. 

Por todo o exposto, visando evitar situações onde lhe seja imposta a transfusão de 

sangue, as testemunhas de Jeová podem carregar consigo um documento chamado de 

“Diretivas Antecipadas e Procuração para o Tratamento de Saúde” e que tem como objetivo 

estabelecer limites claros quanto aos procedimentos e tratamentos aceitos individualmente.  

Além disso, também não é incomum encontrar formulários de esclarecimentos 

fornecidos pelos próprios hospitais e direcionados exclusivamente às testemunhas de Jeová. 

Neste formulários, o hospital declara que não irá praticar procedimentos que envolvam 

de maneira total ou parcial a transfusão de sangue entretanto, caso seja constatada a 

necessidade de realizar qualquer procedimento que vá de encontro com o desejo do paciente, 

este será realizado visando preservar a vida do mesmo (ANEXO A – TERMO DE CIÊNCIA 

E ESCLARECIMENTO). 

Por todo o exposto, pode-se concluir que atualmente as testemunhas de Jeová possuem 

uma série recursos que podem ser utilizados para preservar e formalizar sua vontade. 

No mais, não se nega que, na maioria das vezes, as diretrizes do paciente são 

observadas e respeitadas por médicos e hospital, entretanto, conforme se verá a seguir, os 

grandes desdobramentos deste tema surgem quando o médico se depara com um paciente em 

situação de urgência e que já havia demonstrado seu desejo pela não transfusão de sangue. 

 

IV. Tratamentos alternativos 

 

Como se viu anteriormente, as testemunhas de Jeová possuem uma série de recursos 

para se certificarem de que suas vontades serão respeitadas. Em conformidade com o avanço 

do direito neste sentido, a medicina também tem evoluído a ponto de disponibilizar uma série 

de tratamentos alternativos para transfusão de sangue.  
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Um artigo na revista Heart, Lung and Circulation de 2010 informou que “a cirurgia 

sem sangue não deveria se limitar apenas às testemunhas de Jeová, mas fazer parte integral da 

prática cirúrgica básica”. 

Entretanto, em razão dos problemas decorrentes da transfusão de sangue serem uma 

questão inerente às testemunhas de Jeová, ao longo dos anos, criou-se uma rede internacional 

chamada de “Comissões de Ligação com Hospitais” (COLIH), onde cerca de cem mil 

médicos ao redor do mundo, trabalham em conjunto visando desenvolver tratamentos 

cirúrgicos sem o uso do sangue humano. 

A COLIH deve ser chamada pelos anciãos congregacionais apenas quando o paciente 

precisa de um médico cooperador, quando surge uma confrontação ou quando há a ameaça de 

se forçar a administração de sangue numa testemunha de Jeová, especialmente quando 

envolve grávidas ou menores de idade. Todos os anciãos devem possuir uma cópia atualizada 

dos contatos dos membros da COLIH da sua região. O acesso a esta lista está reservado 

apenas aos anciãos. 

Ao ser chamada, a COLIH, busca ajudar o paciente a ter sua vontade respeitada 

através das mais diversas formas, como por exemplo, informado o hospital sobre tratamentos 

alternativos acessíveis ou até mesmo trazendo médicos especialistas em tais procedimentos. 

Vale dizer que alguns tratamentos desenvolvidos e que não utilizam a transfusão de 

sangue, são opções utilizadas até mesmo em países em desenvolvimento e são solicitadas por 

muitos pacientes que não são testemunhas de Jeová. 

Isso porque, a transfusão de sangue e o seu procedimento nem ocorrem de forma 

segura em todos os países, implicando numa série de riscos aos envolvidos. 

A transfusão de sangue é a segunda maior causa de HIV (vírus da AIDS) na Nigéria e 

em algumas áreas da África do Sul. Uma publicação médica informa os diversos riscos 

decorrentes das transfusões sanguíneas: 

 

As transfusões são perigosas. Podem causar reações do tipo hemolítico, 
leucoaglutinante e alérgico. O perigo principal é a infecção induzida pela 
transfusão sendo o maior perigo a transmissão da hepatite não-A, não-B. 
Calcula-se que de 5% a 15% dos doadores voluntários são portadores deste 
vírus. Os testes laboratoriais prévios à doação, para detectar os anticorpos 
contra o"core" da hepatite B, permitem detectar entre 30% e 40% dos 
portadores do vírus da hepatite não-A, não-B. A vasta maioria dos casos de 
hepatite pós-transfusional são subclínicos, visto que a enfermidade evolui 
durante vários anos.22 

                                                           
22 BRUMLEY, Philip; DEL CLARO, José Cláudio; ANDRADE, Miguel Grimaldi Cabral de. Porque respeitar 
a escolha de tratamento médico sem sangue. Cesário Lange: Torre de Vigia, 1999, p 9. 
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A Presidential Comission on the Human Immunodefiency Virus Epidemic (EUA) se 

pronunciou recomendando que os médicos, antes de realizarem uma transfusão sanguínea, 

mesmo em pacientes que não sejam testemunhas de Jeová, informem sobre os riscos 

existentes na transfusão de sangue e de seus componentes, incluindo a possibilidade de 

contrair o HIV, bem como informações sobre tratamentos alternativos, justamente em razão 

de não serem conhecidos e devidamente divulgados os riscos existentes numa transfusões de 

sangue. 

Por fim, vale dizer que diante o avanço da medicina e do surgimento das mais diversas 

técnicas alternativas de transfusão de sangue, as testemunhas de Jeová podem carregar 

consigo uma tabela para que haja um maior entendimento quanto aos métodos utilizados do 

próprio sangue e para que possam tomar suas decisões quanto a aceitarem ou não um 

determinado procedimento.  

Essa tabela pode ser encontra na publicação “Como encaro as frações de sangue e os 

procedimentos médicos que envolvem o uso de meu próprio sangue”23. (ANEXO B – 

DOCUMENTO DE ACEITE) 

Por tudo o que se viu, constatou-se que as testemunhas de Jeová possuem diversos 

recursos para informar suas vontades e suas limitações, entretanto, não são todos os casos que 

permitem ao paciente escolher qual o procedimento ele irá se submeter, cabendo ao médico, 

dependendo das circunstâncias, atuar contra a vontade do paciente visando preservar um bem 

maior, a vida. 

 

V. Análise quanto às excludentes de responsabilidade civil médica 

 

 Antes de analisarmos mais detidamente as implicações legais da observância ou não 

das vontades dos pacientes, entendemos ser o caso de trazer os contornos da responsabilidade 

civil. 

 A ideia de responsabilidade civil está relacionada à noção de não prejudicar outro e 

pode ser definida como a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar o dano 

causado a outrem em razão de sua ação ou omissão. Nas palavras de Rui Stoco: 

 
                                                                                                                                                                                     

 
23 ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA, Como encaro as frações de sangue e os procedimentos médicos que 
envolvem o uso de meu próprio sangue? Disponível em https://wol.jw.org/bzs/wol/d/r402/lp-
lsb/1102017531#h=3 Acesso em 02nov2018 
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“A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, 
que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a 
necessidade que existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. 
Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos 
integrantes da sociedade humana, de impor a todos o dever de responder por 
seus atos, traduz a própria noção de justiça existente no grupo social 
estratificado. Revela-se, pois, como algo inarredável da natureza humana.”24 

 

Maria Helena Diniz aponta a existência de três elementos para a caracterizar a 

responsabilidade civil, a saber: a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada 

juridicamente, isto é, que se apresenta como ato ilícito25 b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a ação, que constituirá o 

fato gerador da responsabilidade.26 

Desta forma, para que surja a obrigação de indenizar são necessários os seguintes 

pressupostos: (i) uma ação ou omissão humana, que seja antijurídico, isto é, que não seja 

permitido pelo direito, em si mesmo ou nas suas consequências; (ii) que o fato possa ser 

imputado a alguém, seja por dever a atuação culposa da pessoa, seja por simplesmente ter 

acontecido no decurso de uma atividade realizada no interesse dela (iii) que tenham sido 

produzidos danos e (iv) que a responsabilidade por tais danos possa ser atribuída ao causador 

da ação ou omissão que ensejou o dano. 

No âmbito médico, a responsabilidade civil é subjetiva. Bem assim, para se configure 

a responsabilidade do profissional é necessário que se demonstre que este agiu com 

imprudência, negligência ou imperícia. Deve, pois, somente, ser indenizado, aquele que, 

submetido a tratamento médico, venha, por causa deste tratamento e de “culpa” do 

profissional, a sofrer um prejuízo, seja de ordem material ou imaterial - patrimonial ou não 

patrimonial.  

Vale dizer que a definição de culpa, de acordo com a doutrina majoritária, é difícil ser 

estabelecida, entretanto Pablo Strolze define: “a culpa (em sentido amplo) deriva da 

inobservância de um dever de conduta, previamente exposto pela ordem jurídica em atenção à 

                                                           
24 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed.. São Paulo Editora 
Revista dos Tribunais, 2007; p 114. 
25 O Código Civil Brasileiro estabelece a definição de ato ilícito em seu artigo 186 (“Art. 186. Aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”). 
 
26 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. V. 7, p. 42. 
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paz social”.27 Sendo assim, pode-se concluir que o profissional da saúde somente será 

obrigado a indenizar se restar provada a sua culpa pelo resultado danoso. 

 No que tange especificamente à responsabilidade médica na hipótese de transfusão de 

sangue em pacientes testemunhas de Jeová, o Conselho Federal de Medicina editou a 

Resolução CFM 1.021/80 orientando o médico a como proceder. 

As diretrizes são estas: em caso de haver recusa em permitir a transfusão de sangue, o 

médico, obedecendo a seu Código de Ética Médica, deverá observar a seguinte conduta: 1º— 

Se não houver iminente perigo de vida, o médico respeitará a vontade do paciente ou de seus 

responsáveis. 2º— Se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de 

sangue, independentemente de consentimento do paciente ou de seus responsáveis. 

 Veja-se, nesses termos, que, quando houver “iminente perigo de vida”, o médico será 

isentado de responsabilidade por hipotético evento danoso nos casos em que atuar de forma 

diligente no sentido de preservar a vida do paciente, ainda que, contrariando as disposições de 

vontade deste. 

Desta forma, entende-se que mesmo nos casos em que o médico realizar a transfusão 

de sangue contra a vontade do paciente (por óbvio, somente nos casos de iminente risco de 

vida) não poderá ser atribuída à ele responsabilidade civil ou criminal, pois ele estará 

atendendo o que determina o Código de Ética, especialmente o disposto nos artigos 46 e 56. 

Vejamos: 

 
“Art. 46. Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e 
consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, salvo 
iminente perigo de vida. 
(...) 
Art. 56. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a 
execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente 
perigo de vida.” 

 

Nota-se que diante da situação de iminente risco de vida onde o paciente se encontra 

inconsciente, e não há qualquer menção de procurador e não é possível obter por qualquer 

meio seu consentimento, o médico está autorizado de agir, sob pena de responder por omissão 

de socorro conforme descrito no artigo 135 do Código Penal. Neste caso, presume-se que 

todas as modalidades de intervenção médica estão autorizadas. 

De modo geral, mesmo com divergência de algumas decisões e opiniões doutrinárias, 

a jurisprudência tem decidido que o direito à vida se sobrepõe à liberdade de crenças, baseada 

                                                           
27 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume III: 
responsabilidade civil. 12ª. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p.138 
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no entendimento de que as convicções religiosas não podem prevalecer perante o bem maior 

que é a vida. Se iminente o perigo de vida, é direito e dever do médico empregar todos os 

tratamentos, inclusive cirúrgicos, para salvar o paciente, independentemente do 

consentimento e mesmo contra a vontade deste, familiares ou responsáveis, ainda que a 

oposição seja ditada por motivos religiosos.  

Significa dizer que, presente o perigo de morte, o médico tem o direito-dever de agir 

em benefício do paciente para lhe salvar a vida. É o direito à vida que antecede o direito à 

liberdade religiosa. 

Desta forma, podemos concluir que: (i) não sendo possível substituir a transfusão 

sanguínea por tratamento alternativo em razão do iminente perigo de morte, a decisão de 

transfusão de sangue cabe soberanamente ao médico, independentemente de consentimento de 

quem quer que seja; (ii) se ausente o perigo, prevalece a vontade do paciente, familiares ou 

representante legal. 

Diante o apresentado, é mister analisarmos alguns julgados, que serão trazidos em 

ordem cronológica, a fim de demonstrar como tem sido o posicionamento jurisprudencial 

quanto ao tempo, a começar por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

que discute uma situação emergencial onde o médico se viu na obrigação de agir e praticar 

uma transfusão de sangue para salvar a vida do paciente testemunha de Jeová, vejamos: 

 

EMENTA: Cautelar. Se iminente o perigo de vida, é direito e dever do 
médico empregar todos os tratamentos, inclusive cirúrgicos, para salvar o 
paciente, mesmo contra a vontade deste, e de seus familiares e de quem que 
seja, ainda que a oposição seja ditada por motivos religiosos. Importa ao 
médico e ao hospital e demonstrar que utilizaram a ciência e a técnica 
apoiadas em séria literatura médica, mesmo que haja divergências quanto ao 
melhor tratamento. O judiciário não serve para diminuir os riscos da 
profissão médica ou da atividade hospitalar. Se a transfusão de sangue foi 
tida como imprescindível, conforme sólida literatura médico-científica (não 
importando naturais divergências), deve ser concretizada, se para salvar a 
vida do paciente, mesmo contra a vontade das testemunhas de jeová, mas 
desde que haja urgência e perigo iminente de vida (art. 146, § 3º, inc. I, do 
Código Penal). (…) Religiões devem preservar a vida e não exterminá-la. 
(TJRS – AC nº 595000373 - Relator: Sérgio Gischkow Pereira - Sexta 
Câmara Cível - Data de Publicação: DJe 28/03/1995) 

 

Note-se que o Relator Desembargador Sérgio Gishkow constatou que a transfusão de 

sangue para o caso em debate demonstrou ser imprescindível para salvar a vida do paciente, 

confirmando que, em situações emergenciais, tanto o hospital, quanto os médicos, deverão 
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atuar visando assegurar o direito à vida em face ao princípio da liberdade religiosa e da 

autonomia da vontade. 

Vale trazer à baila uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, onde a apelante, que se dizia testemunha de Jeová, pretendia a reforma da sentença de 

primeiro grau, que julgou improcedente seus pedidos, alegando para tanto, que teria sofrido 

danos de ordem moral e material, por ter sido submetida a transfusão de sangue durante 

cirurgia, desrespeitando sua crença. 

Entretanto, o entendimento foi pelo improvimento do recuso, em razão de ter sido 

constatada a situação de urgência em que se encontrava a apelante, bem como o esgotamento 

de todos os tratamentos alternativos, vejamos: 

 

EMENTA: Indenizatória – Reparação de danos – Testemunha de Jeová – 
Recebimento de transfusão de sangue quando de sal internação – convicções 
religiosas que não podem prevalecer perante o bem mais tutelado pela 
Constituição Federal que é a vida – Conduta dos médicos, por outro lado, 
que pautou-se dentro da lei e 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 acolhida, 
posto não terem sido valores despendidos pela apelante – Recurso 
improvido. 
(TJSP – AC nº 123.430-4 - Relator: Des. Flávio Pinheiro - 3ª Câmara de 
Direito Privado - Sorocaba - Data de Publicação: DJe 07/05/2002). 

 

No caso supra, destacamos a fundamentação do Desembargador Flávio Pinheiro: 

 

E, diante do iminente risco de morte da paciente, outra alternativa não lhes 
restou senão providenciar transfusão sanguínea, dado o baixo número de 
plaquetas do sangue da apelante. 
Assim, uma vez caracterizado o iminente risco de morte, outra alternativa 
não restou aos profissionais médicos senão ultimar todas as medidas e 
conhecimentos técnicos postos ao seu alcance, frisa-se, com vista a preservar 
o bem maior que é a vida e o que acabou por acontecer, posto terem os 
profissionais logrado êxito no recurso que utilizaram. 

 

Veja-se que neste caso, foi afastada a responsabilidade civil e, consequentemente o 

dever de indenizar, do hospital, por entender-se que, os médicos envolvidos no caso, atuaram 

diligentemente, visando resguardar um bem maior, a vida, pelo que em segundo plano, restou 

o direito à liberdade religiosa. 
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Ainda sobre o tema, o Desembargador Maia da Cunha, ao decidir um processo 

cautelar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, faz uma reflexão sobre a sobreposição 

do direito à vida sobre a liberdade religiosa: 

 

EMENTA: Processo cautelar. Ação cautelar inominada. Embora a regra seja 
de que a cautelar seja preparatória, admite-se, excepcionalmente, tenha 
natureza satisfativa quando a liminar, necessária diante do risco de dano 
irreparável, esgota o objeto da ação principal. Preliminar rejeitada. Ação 
cautelar inominada. Hospital que solicita autorização judicial para realizar 
transfusão de sangue em paciente que se encontra na UTI, com risco de 
morte, e que se recusa a autorizá-la por motivos religiosos. Liminar bem 
concedida porque a Constituição Federal preserva, antes de tudo, como bem 
primeiro, inviolável e preponderante, a vida dos cidadãos. Jurisprudência 
deste TJSP. Recurso improvido. 
(TJSP - AC n. 0113241-50.2003.8.26.0000 - Relator: Maia da Cunha - 2ª 
Câmara de Direito Privado de Férias - Data de Publicação: DJe 04/11/2003).  

 

Em suas palavras o desembargador fundamentou:  

 

E é sintomático que assim seja porque não há bem maior a ser preservado do 
que a vida, tal como vem mencionado no “caput” do art. 5º da Constituição 
Federal, sendo importante destacar que, depois de garantir a igualdade entre 
os cidadãos, inicia a sequência dos bens invioláveis exatamente pela vida. 
Daí a conclusão inevitável, e saudável, de que a vida, bem supremo, 
prepondera sobre a liberdade religiosa ou sobre qualquer outro direito 
individual dos cidadãos.  

 
Mais uma vez, o que se observa é a prevalência do direito à vida, tido como bem 

inviolável, em detrimento da liberdade religiosa ou qualquer outro direito individual, como o 

princípio da autonomia da vontade. 

Por fim, de apreciação mais recente, extraímos um Habeas Corpus julgado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, onde é possível notar com clareza as implicações legais às quais 

o médico, titular do dever de agir, está submetido. No caso, uma menina de 13 anos chegou ao 

hospital com quadro clínico grave, necessitando urgentemente de procedimento que 

envolvesse transfusão de sangue. Ocorre que, os pais e responsáveis legais da menor, por 

serem testemunhas de Jeová impediram a realização de tal procedimento e, inclusive, 

contaram com a ajuda da COLIHS, comissão que já fora objeto de estudo do presente artigo. 

Vejamos: 

 

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. (1) 
IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, APRESENTADA 
DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS. 
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IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) QUESTÕES DIVERSAS 
DAQUELAS JÁ ASSENTADAS EM ARESP E RHC POR ESTA CORTE. 
PATENTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. (3) LIBERDADE 
RELIGIOSA. ÂMBITO DE EXERCÍCIO. BIOÉTICA E BIODIREITO: 
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO 
ATINENTE À SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA DE ADOLESCENTE. 
DEVER MÉDICO DE INTERVENÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É 
imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em 
prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à 
lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem 
depois de interpostos todos os recursos cabíveis, no âmbito 
infraconstitucional, contra a pronúncia, após ter sido aqui decidido o AResp 
interposto na mesma causa. Impetração com feições de sucedâneo recursal 
inominado. 2. Não há ofensa ao quanto assentado por esta Corte, quando da 
apreciação de agravo em recurso especial e em recurso em habeas corpus, na 
medida em que são trazidos a debate aspectos distintos dos que outrora 
cuidados. 3. Na espécie, como já assinalado nos votos vencidos, proferidos 
na origem, em sede de recurso em sentido estrito e embargos infringentes, 
tem-se como decisivo, para o desate da responsabilização criminal, a 
aferição do relevo do consentimento dos pacientes para o advento do 
resultado tido como delitivo. Em verdade, como inexistem direitos absolutos 
em nossa ordem constitucional, de igual forma a liberdade religiosa também 
se sujeita ao concerto axiológico, acomodando-se diante das demais 
condicionantes valorativas. Desta maneira, no caso em foco, ter-se-ia que 
aquilatar, a fim de bem se equacionar a expressão penal da conduta dos 
envolvidos, em que medida teria impacto a manifestação de vontade, 
religiosamente inspirada, dos pacientes. No juízo de ponderação, o peso dos 
bens jurídicos, de um lado, a vida e o superior interesse do adolescente, que 
ainda não teria discernimento suficiente (ao menos em termos legais) para 
deliberar sobre os rumos de seu tratamento médico, sobrepairam sobre, de 
outro lado, a convicção religiosa dos pais, que teriam se manifestado 
contrariamente à transfusão de sangue. Nesse panorama, tem-se como inócua 
a negativa de concordância para a providência terapêutica, agigantando-se, 
ademais, a omissão do hospital, que, entendendo que seria imperiosa a 
intervenção, deveria, independentemente de qualquer posição dos pais, ter 
avançado pelo tratamento que entendiam ser o imprescindível para evitar a 
morte. Portanto, não há falar em tipicidade da conduta dos pais que, tendo 
levado sua filha para o hospital, mostrando que com ela se preocupavam, por 
convicção religiosa, não ofereceram consentimento para transfusão de 
sangue - pois, tal manifestação era indiferente para os médicos, que, nesse 
cenário, tinham o dever de salvar a vida. Contudo, os médicos do hospital, 
crendo que se tratava de medida indispensável para se evitar a morte, não 
poderiam privar a adolescente de qualquer procedimento, mas, antes, a eles 
cumpria avançar no cumprimento de seu dever profissional. 4. Ordem não 
conhecida, expedido habeas corpus de ofício para, reconhecida a atipicidade 
do comportamento irrogado, extinguir a ação penal em razão da atipicidade 
do comportamento irrogado aos pacientes. 
(STJ - HC: 268459 SP 2013/0106116-5 - Relator: Ministra Maria Thereza 
De Assis Moura - T6 - Sexta Turma - Data de Publicação: DJe 28/10/2014) 

 

Quanto ao mencionado acórdão, que veio para consolidar um entendimento que já 

vinha sendo aplicado pelos Tribunais de Justiça para questões envolvendo responsabilidade 
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civil médica nos termos abordados, vale ressaltar que a Ministra Relatora Maria Thereza de 

Assis Moura em seu voto destacou que deve prevalecer o direito à vida e que, no caso em 

debate, as alegações quanto a possibilidade de tratamentos alternativos não mereciam 

prosperar posto que estes não seriam suficientes para salvar a vida da menor, apenas 

transfusão de sangue, destaca-se o seguinte trecho da ementa: 

 

Em que pesem as referidas convicções religiosas dos acusados que, não 
obstante lhe são asseguradas constitucionalmente, a verdade é que a vida 
deve prevalecer acima de qualquer religião. Segundo as lições do mestre 
JOSÉ AFONSO DA SILVA, o direito à vida deve ser compreendido de 
forma extremamente abrangente, incluindo o direito de nascer, de 
permanecer vivo, de defender a própria vida, enfim, de não ter o processo 
vital interrompido senão pela morte espontânea e inevitável. (...) Conforme 
bem observado pelo d. representante ministerial em suas contrarrazões (fls. 
728⁄732): "Alegou que o Recorrente sugeriu outros tratamentos alternativos 
à transfusão de sangue recomendada pelos médicos que atenderam a 
paciente. Ora, o único tratamento possível para a infeliz vítima naquele 
grave estado era a transfusão de sangue. (grifos nossos) 

 

O julgado apontou o médico como detentor do “direito de agir”. Assim, diante de uma 

situação emergencial, este deveria ter atuado de forma diligente para salvar a vida da paciente, 

em que pese os genitores desta ter manifestado sua vontade contra procedimento que 

envolvesse transfusão de sangue. 

Note-se que no caso em tela, os pais, ora responsáveis legais pela menor, foram 

denunciados e pronunciados em razão de não terem autorizado o procedimento que poderia 

potencialmente ter salvado a vida da menina. 

Ainda que não se trate de entendimento exarado por órgão colegiado, entendemos ser 

profícuo mencionar recente decisão proferida pela juíza de primeiro grau, Dra. Mônica Di 

Stasi Gantus Encinas, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Hospital 

Beneficência Portuguesa para autorizar transfusão de sangue em bebê recém-nascido, apesar 

da recusa dos pais que são testemunhas de Jeová. 

Ao deferir o pedido do hospital, a magistrada ponderou que, embora o direito à 

liberdade religiosa deva ser respeitado, tal regra deve ser excepcionada quando ele confronta 

com o direito à vida, "de primazia absoluta". 

 

"Se não há vida, não há motivo para a garantia de qualquer outro direito. 
Ainda mais quando se trata de paciente menor de idade, incapaz de expressar 
sua própria vontade: neste caso, salvo melhor juízo, não é dado aos pais 
escolher entre a vida e a morte de terceiro." 
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(TJSP - Sentença Proc. nº 0013577-27.2016.8.26.0635 - Juíza Mônica Di 
Stasi Gantus Encinas - 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São 
Paulo/SP - Data Publicação: DJe 25.20.2017) 

 

Entretanto, diante da decisão autorizando o Hospital a realizar o procedimento 

cirúrgico, os pais dos Autores interpuseram recurso de apelação e que, no presente momento, 

está pendente de julgamento. 

Ressaltamos a importância da mencionada sentença, pois a data de seu julgamento se 

deu posteriormente a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual 

acreditamos que serão cada vez mais comuns decisões que prezam pela prevalência do direito 

à vida em face a autonomia da vontade e da liberdade religiosa. 

Outra situação interessante diz respeito aos casos de tentativa de suicídio praticadas 

por testemunhas de Jeová, onde o médico, mais um vez, deverá atuar visando resguardar a 

vida do paciente, mesmo que seja necessário impor medidas contrárias a sua vontade, sob 

pena de incorrer no crime de omissão de socorro. 

Assim leciona, José Henrique Pierangelli “quanto a hipótese da tentativa de suicídio, o 

médico deverá prestar ao quase-suicida cuidados indispensáveis à remoção do perigo de vida, 

para que não incorram em omissão de socorro”28, ou seja, mais uma vez, resta claro a 

primazia do direito à vida. 

Por todo o exposto, pode-se concluir nas palavras de Miguel Kfouri Neto:  

 

“em nenhuma hipótese poder-se-ia buscar reparação de eventual dano – de 
natureza moral – junto ao médico: se este realizasse, por exemplo, a 
transfusão de sangue contra a vontade do paciente ou de se responsável – 
provado o grave e iminente risco de vida: se não a realizasse, diante do 
dissenso consciente do paciente capaz, seria impossível atribui-lhe culpa. De 
qualquer modo, sendo o paciente menor de dezoito anos, incumbirá ao 
facultativo, como medida de cautela – e se as circunstancias permitirem – 
requerer ao Juízo da Infância e da Juventude permissão para realizar o ato 
indesejado pelos responsáveis”29 

 

Entretanto, não se nega que, ao serem submetidos a procedimentos contrários à suas 

vontades, as testemunhas de Jeová não sofram retaliações de suas comunidades30.  

                                                           
28 Pierangelli, José Henrique. O consentimento do ofendido na teoria do delito, 3ª 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 205 
29 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ªed. rev., atual. e ampl. São Paulo. Editora 
Revista dos Tribunais, 2001; p 183. 
30https://www.paulopes.com.br/2018/06/italiana-com-cancer-recebe-transfusao-e-eh-rejeitada-por-
filhas.html#.W9sOWPlKhdg 
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Por fim, cumpre destacar que, apesar do atual entendimento da prevalência do direito à 

vida em face a autonomia da vontade e o direito à liberdade religiosa, a questão ainda é 

motivo de muito debate em razão da carência de legislação que regule especificamente a 

matéria. 

 

CONCLUSÃO 

 Após análise da discussão que envolve a recusa da transfusão de sangue por parte das 

testemunhas de Jeová, primeiramente, o que se pôde concluir foi pela patente colisão de 

princípios fundamentais, quais sejam, a autonomia da vontade, o direito à vida e o direito à 

liberdade religiosa. 

 No decorrer do presente artigo, foi possível observar que nos casos debatidos não há 

como estabelecer uma solução para o conflito sem que um princípio fundamental se 

sobressaia em detrimento de outro, mesmo quando são utilizadas as mais diversas técnicas de 

solução de conflitos. 

 Verificou-se que, atualmente, as testemunhas de Jeová podem se fazer valer do termo 

de consentimento informado ou das diretivas antecipadas, ocasião onde é conferida uma tutela 

jurisdicional, ou seja, uma proteção legal e uma garantia extra às suas vontades. Entretanto, 

após uma análise mais detida da jurisprudência, foi possível constatar que tais documentos 

demonstram ser inócuos quando o quadro narrado for de urgência. 

 Desta forma, em que pese as testemunhas de Jeová portarem consigo documentos 

legais que expressam sua vontade quanto a recusa de transfusão de sangue, tal documento será 

observado e respeitado pelo médico desde que o paciente não esteja em iminente risco de 

vida. 

 E mais, a doutrina e jurisprudência têm entendido que, em se tratando de situações 

emergenciais, caso o médico não atue para salvar a vida do paciente, visando respeitar as 

determinações impostas pela testemunha de Jeová, o profissional da saúde não estará sob a 

tutela das excludentes de ilicitude, podendo responder tanto quanto no âmbito penal, quanto 

no âmbito da responsabilidade civil. 
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Assim, tem-se que as jurisprudências a respeito do assunto continuam a invocar o bem 

da vida como bem supremo, tendo sempre julgado que em casos de verdadeiro risco de vida a 

liberdade religiosa do paciente seja substituída pelo seu direito de viver. 

Desta forma, o que se pôde concluir com o presente estudo, foi que, o médico está 

isento do dever de indenizar, ou seja, poderá alegar excludente de responsabilidade, caso 

tenha atuado visando salvar a vida da testemunha de Jeová que se encontrava em iminente 

perigo de vida. 

  



29 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA, A verdade sobre os anjos, Revista “A Sentinela” 
Cesário Lange, 2017. 
______, Como encaro as frações de sangue e os procedimentos médicos que envolvem o 
uso de meu próprio sangue? Disponível em <https://wol.jw.org/bzs/wol/d/r402/lp-
lsb/1102017531#h=3> Acesso em 02nov2018. 
______, O verdadeiro valor do sangue Disponível em 
<https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g200608/O-verdadeiro-valor-do-sangue/> 
Acesso em 02.11.2018. 
______. O que a Bíblia realmente ensina?, Revista “Bíblia Ensina” Cesário Lange, 2013. 
 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Autonomia do paciente e Direito de Escolha de Tratamento 
Médico sem Transfusão de Sangue mediante os atuais preceitos civis e constitucionais 
brasileiros. São Paulo, 2010. 
 

BARROSO, Luís Roberto. Legitimidade da recusa de transfusão de sangue por 
Testemunhas de Jeová. Dignidade Humana, Liberdade Religiosa e Escolhas Existenciais. 
Parecer Jurídico, Rio de Janeiro, 05 de abril de 2010. 
______. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo, São Paulo Saraiva, 2010. 
 

BASTOS, Celso Ribeiro. Direito de Recusa de Pacientes Submetidos a Tratamento 
Terapêutico às Transfusões de Sangue, por Razões Científicas e Convicções Religiosas. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 90. vol.787. 2001. 
 

BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus; 2003. 
 

BRUMLEY, Philip; DEL CLARO, José Cláudio; ANDRADE, Miguel Grimaldi Cabral de. 
Porque respeitar a escolha de tratamento médico sem sangue. Cesário Lange: Torre de 
Vigia, 1999. 
 

CONSTANTINO, Carlos Ernani. Transfusão de Sangue e Omissão de Socorro. Revista 
Jurídica n° 246, abril, 1998. 
 

DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001. 
______. Curso de direito civil brasileiro. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. V. 7 
 

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, 
volume III: responsabilidade civil. 12ª. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. 



30 

 

 

GALLEGO RIESTRA, Sergio. El derecho del paciente a la autonomia personal y las 
instruciones previas: uma Nueva Realidad Legal. Navarra: Aranzadi , 2009. 
 

KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 4ªed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2001. 
 

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 2ª Edição, Revista e actualizada. 
Coimbra: Coimbra Editora, tomo IV, 1993. 
 

MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2003. 
 

NERY JUNIOR, Nelson. Escolha esclarecida de tratamento médico por pacientes 
testemunhas de Jeová: como exercício harmônico de direitos fundamentais. São 
Paulo/SP/Brasil, 2009. 
 

PENALVA, Luciana Dadalto. Declaração prévia de vontade do paciente terminal. 
Revista Bioética, v. 17, n. 3, 2009. 
 

PIERANGELLI, José Henrique. O consentimento do ofendido na teoria do delito. 3ªed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 
 

SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais e a Ponderação de Bens. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004. 
 

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed.. São 
Paulo Editora Revista dos Tribunais, 2007. 
 


