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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação da dignidade da pessoa 
humana relacionada nos direitos humanos fundamentais, no direito à personalidade 
e princípios do biodireito no que se refere à negativa com o tratamento de transfusão 
sanguínea pelas Testemunhas de Jeová. 
O trabalho não questiona a opção religiosa, mas sim eleva os estudos referentes 
aos direitos à dignidade da pessoa humana. Para tanto, parte-se do que seria a 
religião, analisam-se os direitos fundamentais, a autonomia de vontade, como 
também os princípios bioéticos. 
Aborda a relação médico e paciente, informando as sanções penais previstas. 
Nesse contexto, ainda demonstra o tratamento jurídico e ético do tema, solidificando 
em parâmetros que valorizem a vida humana e sua dignidade. 
 

Palavras-chave: Religião, direitos humanos fundamentais, dignidade da pessoa 
humana, transfusão sanguínea, Testemunhas de Jeová. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the application of human dignity principle based on 
fundamental human rights, the right personality, and the principles of biolaw with 
regard to non-acceptance of treatment with blood transfusions by Jehovah's 
Witnesses. 
The study does not question the religious option, but aimed at raising the studies 
relating to the rights to human dignity. For this assumes that the religion would, 
through the fundamental rights, the autonomy of the will, beyond the bioethical 
principles of informed consent and goodwill. 
Discusses the relationship between doctor and patient informing the criminal 
penalties provided. In this context, it still demonstrates the effectiveness of therapies 
without transfusion of blood. Looking up the legal and ethical treatment of the theme, 
solidifying on parameters that value human life and dignity. 

 

Key words: Religion, fundamental rights, human dignity, blood transfusion, 

Jehovah's Witnesses. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os preconceitos sofridos em 

muitos casos pela religião escolhida. Para tanto, a pesquisa se desenvolve na esfera 

religiosa e dos direitos humanos fundamentais. 

A análise do contexto histórico desses direitos demonstrará desde o conceito 

de religião até a evolução sofrida por esta na sociedade axiológica do direito, que 

tem como fim supremo assegurar a dignidade de todas as pessoas. 

Além disso, o tema vai abordar a questão de dois direitos fundamentais: O 

direito à vida e o direito à liberdade religiosa. 

Como sabemos, a religião é a maior cultura do mundo, e em alguns casos, 

leva pessoas à prática do chamado Fanatismo, reduzindo a capacidade de 

raciocínio lógico do indivíduo, o qual limita-se a pensar somente com base em suas 

crenças, excluindo qualquer embasamento jurídico ou científico. 

Os valores guias dos indivíduos assumem uma posição principal em sua 

vida, desapontando como a característica que consagra verdadeira dignidade à 

pessoa. Os direitos da personalidade constituem objeto de apreciação e estudo, na 

medida em que se justifica a defesa pelo indivíduo de seus valores supremos. 

A questão máxima do presente trabalho é realizar a análise concreta da 

situação pertinente ao conflito entre médicos e pacientes quando da recusa, por 

pacientes Testemunhas de Jeová, das terapias transfusionais. 

De fato, grande parte dos médicos encara o uso do sangue como questão 

de critério terapêutico, a exemplo das decisões diárias quanto ao uso de 

determinados medicamentos ou terapias cirúrgicas. Há clínicos que talvez encarem 

o posicionamento dos pacientes Testemunhas de Jeová como um tema de ordem 

moral e legal. 

Possivelmente pensam acerca do direito à vida, decisões sobre o próprio 

corpo ou das obrigações civis do governo de proteger a vida de seus cidadãos. 

Todos estes aspectos se relacionam com o assunto. Contudo, a postura 

assumida pelas Testemunhas de Jeová é, sobretudo religiosa, pautada nos 

ensinamentos bíblicos. 

As discussões científicas e morais, logo, necessitam de amparo jurídico. 

Com efeito é através da bioética e do biodireito que este tema tem sido discutido 
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com ênfase na procura de uma solução eficaz, que garanta a dignidade como 

pressuposto essencial à manutenção dos direitos fundamentais. 

Assim, propõe-se a discussão acadêmica de um tema polêmico, quer seja a 

recusa do paciente Testemunha de Jeová, questão indispensável para o avanço do 

poder judiciário e de suma importância para a sociedade. 
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1 RELIGIÃO 

 

A palavra Religião advém de latim “religione”, “religare”, “relegere”, termos 

estes ligados à “religião”, “religação” e, portanto, está associado a qualquer ser 

divino, mitológico, ou qualquer outra vontade de religação ao metafísico, algo que 

foge do mundo físico conhecido e vivido por nós. 

Para entender-se melhor o significado da mesma, faz-se necessário 

encontrar no dicionário o conceito de religião. 

 

Religião 

re.li.gião 

sf (lat religione) 1- Serviço ou culto a Deus, ou a uma divindade 
qualquer, expresso por meio de ritos, preces e observância do que 
se considera mandamento divino. 2- Sentimento consciente de 
dependência ou submissão que liga a criatura humana ao Criador. 3- 
Culto externo ou interno prestado a divindade. 4- Crença ou doutrina 
religiosa; sistema dogmático e moral. 5- Veneração às coisas 
sagradas; crença, devoção, fé, piedade. 6- Prática dos preceitos 
divinos ou revelados. 7- Temor de Deus. 8- Tudo que é considerado 
obrigação moral ou dever sagrado e indeclinável. 9- Ordem ou 

congregação religiosa. 
 

Importante também é o conceito da chamada Crença ou Fé, que está 

sempre associada às obrigações da religião e, segundo dispõe Marconi: 

 

Consiste em um sentimento de respeito, submissão, reverência, 
confiança, e até medo em relação ao sobrenatural, ao desconhecido. 
Não supõe compreensão. Pode-se dizer que é o desejo de aceitar 
qualquer coisa, provocada por algo misterioso, mas sem 
demonstração de uma ordem de coisas que não pode ser provada 
pela lógica dos sentidos, O indivíduo reconhece e aceita a 
superioridade do sobrenatural. (2001, p. 163) 
 

Porém, não podemos confundir religião com mitologia, sendo que a 

segunda, nada mais é do que um apanhado de contos e lendas, o que faz com que 

os mitos estejam presentes e servindo como base em todas as religiões, porém, 

nem sempre a religião está presente em um mito. 

É possível destacar diversas crenças e filosofias dentro do significado de 

religião, porém todas possuem algo em comum, ou seja, absolutamente todas 

acreditam na existência de um deus, elemento ou demônio que controle a vida e o 

destino daqueles que estão aqui.  
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Religião não se trata tão somente de um fenômeno individual e cultural, 

mas sim um fenômeno social e coletivo, pois há exemplos de povos que agem 

seguindo o que sua fé determina, como no caso dos judeus, que seguiram seu líder, 

acreditando que este recebia ordens de Deus. 

Existem alguns termos que são mencionados com frequência no discurso 

religioso grego, romano, judeu e cristão. Entre eles estão: sacro e seus derivados 

(sacra, sagrar, sacralizar, sacramentar, execrar), profano e profanar, Deus e deuses. 

O significado destes termos muda muito levando em consideração a época e a 

religião de quem os emprega, todavia, grande parte dos conceitos atribuídos aos 

termos possui um mínimo em comum. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DAS RELIGIÕES 

 

Embora cada religião tenha suas próprias crenças e cultos, importante 

mencionar que existem alguns elementos comuns entre elas, os quais nos ajudam a 

entender com maior facilidade os fenômenos religiosos. 

Todas as religiões são regadas de narrativas e histórias para justificar os 

inúmeros eventos que não podemos compreender fisicamente, desde o surgimento 

do homem, até mesmo ao motivo/razão de chover esporadicamente. Essas 

narrativas são feitas ocasionalmente por um sábio ou sacerdote, onde o mesmo 

recebeu determinada informação por um ser divino, como por exemplo, Moisés 

(personagem do cristianismo) que obteve os 10 mandamentos em um contato com 

Deus, ou mesmo Muhammad (personagem do Islamismo) que recebeu o Alcorão. 

Outra característica comum as inúmeras religiões, é a santificidade de 

determinados locais. Os motivos para esta santificação são variados, podendo 

estarem relacionados com alguns eventos na história da religião (o Muro das 

Lamentações no judaísmo é um exemplo) ou mesmo porque esses locais são 

associados a milagres (santuários católicos de Fátima ou de Lourdes) ou ainda 

porque são marcos de eventos religiosos atrelados à mitologia da religião 

(monumentos megalíticos, como Stonehenge, nas religiões pagãs). 

Além disso, algumas religiões tendem a santificar pessoas ou objetos, como 

pode se ver na igreja católica, que possui 365 santos, inúmeros beatos e muitos em 

processo de beatificação e santificação. 
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1.2 ESTUDO DAS RELIGIÕES PELO TEMPO 

 

O estudo acerca da religião teve início com os Gregos e Romanos, onde as 

culturas existentes criavam seus deuses (politeísmo) à sua semelhança. Como 

existiam diversas práticas religiosas e inúmeras diferenças entre as crenças, houve 

a tentativa de identificar alguns deuses em comum entre as culturas estrangeiras 

para com a cultura grega. 

Estudiosos que se aprofundaram no estudo da religião, afirmavam 

desconhecer a existência dos deuses, foram expulsos de Atenas e tiveram suas 

obras queimadas, para não ter influência na sociedade, como por exemplo, 

Protágoras e Sócrates. 

Crítias defendeu durante toda sua vida, que a religião apenas servia para 

disciplinar os seres humanos, e fazer com que eles aderissem aos ideais de virtude 

e justiça para não receber nenhuma punição divina. 

O Renascimento foi um movimento cultural e artístico bastante importante 

que procurou reviver os moldes da antiguidade, fazendo com que os antigos deuses 

dos gregos e dos romanos deixassem de ser vistos pela elite intelectual e artística 

como demônios, sendo representados e estudados por tais artistas. 

No ano de 1724, Joseph François Lafitau, um padre jesuíta, em uma de suas 

obras comparava as religiões dos índios, da antiguidade clássica e o catolicismo, 

chegando à conclusão de que estas religiões descendiam de uma única religião 

primordial. 

Já no final do século XVIII e no início do século XIX grande parte dos textos 

sagrados das religiões já haviam sido traduzidos para as principais línguas 

europeias. No século XIX ocorreu também a estruturação da antropologia como 

ciência, tendo vários antropólogos se dedicado ao estudo das religiões dos povos 

tribais. Nesta época os investigadores refletiam sobre as origens da religião, sendo 

que alguns defendiam um esquema evolutivo, no qual o animismo era a forma 

religiosa primordial que depois evoluía para o politeísmo e mais tarde para o 

monoteísmo, conhecido atualmente. 
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1.3 RELIGIÃO E FANATISMO 

 

Durante muitos anos a igreja se manteve no poder de uma forma absoluta e 

incontestável, e por isso foi a grande formadora de opiniões, até mais que a própria 

política. Isso explica por que a palavra fanatismo tem origem no latim “fanaticus”, a 

qual é proveniente de “fanus” que significa ö que pertence a um templo, lugar 

consagrado, portanto, fanatismo significa obediência a uma ideia, chegando ao 

ponto da intolerância e violência como forma de sanção àqueles que se recusam a 

seguir. 

O fanático é intolerante às ideias alheias, as defende como se nenhuma 

outra ideia fosse tão correta, chegaria a morrer pela causa com o intuito de aumentar 

o número de seguidores, não recusaria de métodos violentos, até mesmo cruéis 

para alcançar multidões para seguir seu propósito. 

É digno de ser citado os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, 

nos Estados Unidos da América, onde os próprios homens assumem figuras de 

bombas em nome da religião que praticavam, trazendo uma forte alusão sobre o 

fanatismo religioso. Se um líder controla suas cabeças, dando-lhes garantias de que 

praticando tais atos, por mais cruéis que possam parecer, os mesmos são realizados 

por uma causa maior, bem como a recepção no paraíso será calorosa para àqueles 

que contribuírem com tais atos, a ordem acaba sendo colocada em prática 

imediatamente pelos seguidores. 

Existem alguns comportamentos que são facilmente praticados por 

fanáticos, sendo estes, orações, peregrinações, privações, jejum e martírios que 

podem, e normalmente terminam, com o sacrifício da própria vida, com o intuito de 

salvar o mundo das trevas ou do elemento que entende-se ser do mal. 

Freud, como pensador evolucionista, afirmava que só quando a civilização 

alcançasse a maturidade psíquica é que descartaria os mecanismos infantis ou 

alienantes cuja fonte é a religião. Freud afirmava ainda que a religião infantiliza as 

pessoas e as arrasta ao delírio de massa. 

O homem não deveria viver em estado de infantilismo todo sempre, surgindo 

a necessidade de um projeto de uma educação para a realidade, fortalecendo desta 

maneira sua vida intelectual, a qual facilitaria o acesso de todos ao conhecimento 

científico, por ter este por verdadeiro. 
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A religião dá as pessoas uma ilusão de felicidade. Sem dúvida, a religião 

tem o poder de controlar os impulsos e proporcionar alguma direção moral, 

costumando exceder ao necessário, ou seja, limitando a capacidade criativa ou de 

prazer, originário das pessoas. 

É sabido por todos que qualquer tipo de fanatismo prejudica e muito a vida 

em sociedade, justamente pelas atitudes que o fanático se utiliza para demonstrar 

sua verdade absoluta, e obrigar que todos à sua volta acreditem. Lembrando ainda 

que não existe apenas o fanatismo religioso, mas com times de futebol, atores, 

cantores, político, etc. 

 

1.4 INFLUÊNCIA DA IGREJA NO PODER JUDICIÁRIO 

 

Ao tratar-se do tema religião associamos, embora equivocadamente, esta à 

personalidade da igreja, na maioria das vezes a Igreja Católica e seus membros, 

estando presente em várias igrejas diferentes, tais como evangélica, espírita, 

católica, etc, seguida de perto pela religião muçulmana. 

No ano de 391, o cristianismo foi transformado na religião oficial do Império 

Romano e, a partir de então, o catolicismo, que já era predominante começou a se 

organizar e ganhar mais força na Europa, de fato que nem mesmo a invasão dos 

Bárbaros (germânicos) atrapalhava seu crescimento.  

Durante toda a Idade Média (séculos V ao XV) a Igreja Católica conquistou e 

se manteve com grande poder através de diversas batalhas realizadas, adquirindo 

desta forma, vários terrenos e poder econômico, influenciando fortemente nas 

decisões políticas do reino, na elaboração das leis e estabelecia padrões de 

comportamento para a sociedade. 

Por tratar-se de religião única e oficial, a Igreja Católica não tolerava 

opiniões e posições contrárias aos seus dogmas, sendo àqueles que infringissem 

tais comandos serem passíveis de diversos tipos de punições. 

Quem deixasse de respeitar ou então questionasse as decisões da igreja era 

perseguido e rigorosamente punido por esta. Com o surgimento do Tribunal do 

Santo Ofício, ou como era chamado, Inquisição, criado pela igreja no século XIII, 

tentou-se combater os Hereges (contrários à religião católica), torturando, 

queimando, e matando milhares de pessoas que não seguiam suas ordens. 
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O Papa, poder máximo da igreja, pronuncia-se contra as guerras, atos de 

terrorismo e violentos, e, acima de tudo defende a união das pessoas, 

principalmente dos mais ricos para com os mais pobres, na luta para dizimar a 

pobreza e a miséria. 

Embora a Igreja tenha realizado tais atos antigamente, algumas das leis 

mais importantes de hoje em dia e que mais tratam de direitos humanos, são 

diretamente ligadas aos ensinamentos da igreja, tais como o direito a vida, direito a 

dignidade, direito de religião, entre outros. 

  



15 
 

 
 

2 DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

A liberdade de escolha da religião e as crenças que cada um alimenta, pode 

ser considerada no âmbito dos Direitos Humanos Fundamentais. 

Os direitos humanos constituem a essência do respeito de cada um. Sua 

evocação pode ser vista por costumes e textos históricos de antigamente, ou ainda, 

alguns mais recentes. A presente pesquisa fará o uso de alguns destes instrumentos 

para tentar ilustrar a importância dos valores do homem, principalmente ao que se 

refere à sua dignidade, liberdade e autonomia. 

Analisando o termo estudado em questão, quer seja direitos humanos 

fundamentais, podemos reconhecê-lo, também como direitos do homem, direitos 

subjetivos públicos, liberdades públicas, direitos individuais, necessidades básicas, 

entre tantas outras ramificações. 

Tais direitos fundamentais são claros por serem prerrogativas essenciais do 

próprio ser humano e, normalmente, relacionados à vida e aos valores que cada um 

adquire e mantém durante toda a vida, os quais são protegidos em acordos 

internacionais, ou ainda nas próprias constituições republicanas de cada país, entre 

elas claro a do Brasil. 

Um dos exemplos mais amplos que temos de direitos humanos é a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotadas pelas Nações Unidas em 

1948 que, logo após proteger o direito à vida, à liberdade e à segurança de sua 

pessoa, passa a especificar valores ou censura a práticas tais como a escravidão, 

tortura, castigo degradante; a igualdade perante a lei; a proteção contra a 

interferência na privacidade de uma pessoa; liberdade de pensamento, consciência 

e religião; e o direito a um padrão de vida adequado à saúde e ao bem estar de um 

homem e de sua família. Estes são apenas alguns direitos proclamados naquele 

documento. 1 

 Não pretendendo entrar no mérito dos conceitos filosóficos acerca dos 

direitos fundamentais, porém somente a título de informação, temos três correntes 

filosóficas que predominam em conceituar.  

                                                             
1
 O que são direitos humanos? Revista awake! Publicada e editada pela associação torre de vigia de 

biblias e tratados (watch tower and tract society of pennsylvania), edição 22.12.1979, p.3 
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Para os chamados jus naturalistas, os direitos dos homens situam-se como 

concepções idealistas que tendem a ter visão abstrata e metafísica, advinda da 

vontade divina ou pela razão natural do homem. 

Na visão jus positivista, tratam-se dos direitos reconhecidos pelo Estado 

através de sua ordem expressa jurídica e disposta em códigos e leis. E por último na 

ideia crítico-materialista, temos uma crítica ao pensamento liberal, por acreditar ser 

resultado do processo político que se deu através de lutas sociais. 

Adiante, pretende-se demonstrar em linhas gerais como foi a origem e a 

edificação dos direitos humanos, bem como suas características mais importantes, a 

fim de possibilitar a compreensão de alguns valores intrínsecos que envolvem o 

tema. 

 

2.1 ORIGEM DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Por diversas vezes confundimos o surgimento dos direitos humanos, com o 

aparecimento da preocupação com a justiça e a proteção dos direitos da pessoa, da 

propriedade privada, das relações sociais e até mesmo relações trabalhistas. 

Nas civilizações antigas, codificações foram criadas a fim de delinear a 

proteção dos referidos bens. Dentre essas as mais importantes foram, o Código de 

Hamurabi, de 1694 a.C., criado pelo rei da Babilônia Khammu-rabi; o Código de 

Manu Manustri e as Leis das XII Tábuas em Roma. 

Podemos ver na Bíblia, onde os ensinamentos deixados por Jesus Cristo 

são citados como grande marco inicial para a construção da elevação para o ser 

humano, principalmente no que tange a dignidade do homem. Jesus incentivava as 

pessoas a promover o respeito mútuo, amar ao próximo, além disso ainda ensinava 

sobre a esperança de um dia ir para o Reino dos Céus, tornando clara a dignidade 

às pessoas do seu tempo, e a muitos outros que vieram a conhecer depois. 

Ante mais, como afirma José Afonso da Silva: 

 

 Foi, no entanto, no bojo da Idade Média que surgiram os 
antecedentes mais diretos das declarações de direitos. Para tanto 
contribui a teoria do direito natural que condicionou o aparecimento 
do princípio das leis fundamentais do Reino limitadoras do poder do 
monarca, assim como o conjunto de princípios que se chamou 
humanismo. (2014, p. 153) 
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Neste momento histórico, podemos encontrar um dos instrumentos mais 

importantes na fundamentação dos Direitos Humanos, trata-se da Magna Carta 

Inglesa. Tal documento foi imposto ao Rei João Sem-Terra pelos senhores feudais e 

barões, e foi derivado da insatisfação com o exercício do poder pelo monarca. Este 

documento determinava que, a partir de então, os reis ingleses só poderiam 

aumentar impostos, ou alterar leis com a aprovação do Grande Conselho, que era 

formado por membros do clero, condes e barões. (VICENTINO, 1997, p. 147) 

Embora não tenha sido a carta que libertava todo o povo, sendo somente 

uma concessão feudal, feita para proteger os privilégios dos barões e os direitos dos 

poucos homens livres, ao mesmo tempo funcionando como artifício prático para a 

renovação da fidelidade e vassalagem dos opositores do poder monárquico, ainda 

assim contribuiu na elaboração das primeiras formulações sobre os direitos 

humanos. (VICENTINO, 1997, p. 147) 

Esta Magna Carta têm sido mencionada como fonte de princípios 

constitucionais em diversos países. Dentre eles, destaca-se o devido processo legal, 

o direito da jurisdição, o direito ao julgamento pelo Tribunal do Júri popular nos 

crimes dolosos contra a vida, o direito ao habeas corpus, entre outros. 

Pode se perceber, analisando o art. 39 da Carta Magna, a liberdade 

individual e a privação de bens de um acusado, somente poderia ocorrer através de 

um julgamento regular. Como pode ser visto no artigo: 

 

Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos 
seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo 
molestado, e nós não procederemos, nem mandaremos proceder 
contra ele, senão em julgamento regular pelos seus pares, ou de 
harmonia com a lei do país. 
 

Merece destaque a proteção dada à liberdade religiosa, proteção esta que é 

amplamente difundida na atualidade, deixando evidente a importância dada à 

convicção de cada pessoa. 

A Inglaterra teria ainda outros documentos antecedentes às declarações de 

direitos, como por exemplo a Petição de Direitos, datada de 1628, a Lei do Habeas 

Corpus e o Bill off Rights. 

Esta petição é usada para recordar o rei das leis e direitos que definiram as 

liberdades dos súditos, em especial os assuntos de proteção contra prisões 

arbitrárias. Em seguida, enumerava as violações de tais liberdades no procedimento 
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do empréstimo compulsório e pelas prisões sem motivo. Em sua conclusão, é 

realizado um pedido ao monarca que, daí por diante, nenhum homem seria forçado 

a fazer qualquer doação, empréstimo, ou a pagar qualquer imposto ou encargo sem 

o consentimento do parlamento, e que nenhum homem livre fosse encarcerado ou 

detido de forma ilegal. 

A real contribuição deste documento está no fato de ter seus preceitos 

incorporados à Declaração dos Direitos do Homem, na França, e às dez primeiras 

emendas da constituição americana. O Act of settlement (ato de sucessão ao trono), 

votado em 1707, completa o conjunto de elementos limitadores da autoridade real 

nesse período. 

 

2.2 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO 

 

Antes da revolução que ocorreu em 1789 na França, esta dispunha de um 

sistema social dividido em três estamentos, os quais seriam, o clero, a nobreza e a 

burguesia. Ainda que existissem novas formas de produção industrial, as taxas dos 

nobres, o imposto dos Estados e as proibições mercantilistas, consistiam em um 

sério obstáculo dos meios de produção controlados pela burguesia. (PEDRO, 1988. p. 

175) 

Dessa forma, e influenciados por ideais iluministas, principalmente com o 

que pregava Rousseau, a burguesia empreendeu a conhecida Revolução Francesa 

contra o sistema feudal de produção, proclamando dessa forma, a liberdade, 

igualdade e fraternidade, modelos estes que são utilizados até hoje. 

José Afonso da Silva, ao citar Jaques Robert, elenca as três características 

da Declaração Francesa: 

 

a) intelectualismo, porque a afirmação de direitos imprescritíveis do 

homem e a restauração de um poder legítimo, baseado no 
consentimento popular, foi uma operação de ordem puramente 
intelectual que se desenrolaria no plano unicamente das ideias; é 
que, para os homens de 1789, a Declaração dos direitos era antes 
de tudo um documento filosófico e jurídico que devia anunciar a 
chegada de uma sociedade ideal; b) mundialismo, no sentido de que 

os princípios enunciados no texto da Declaração pretendem um valor 
geral que ultrapassa os indivíduos do país, para alcançar valor 
universal; c) individualismo, porque só consagra as liberdades dos 

indivíduos, não menciona a liberdade de associação nem a liberdade 
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de reunião; preocupa-se com defender o indivíduo contra o Estado. 
(2014, pp. 159-160) 
 

Os princípios da Declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789 

transpuseram todas as fronteiras do país e se tornaram universais. Em diversas 

partes do mundo, tornou-se bandeira para muitos movimentos sociais que ocorreram 

a partir desta data, inclusive a conjuração baiana no Brasil e, ainda hoje, após mais 

de duzentos anos, seu texto continua a ser referência de liberdade, igualdade e 

fraternidade, como pode-se ver a seguir em seus artigos: 

 

Artigo 1º. Os homens nascem e ficam livres e iguais em direitos. As 
distinções sociais só podem ser fundadas na utilidade comum.  

Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo quanto não 
incomode o próximo; assim o exercício dos direitos naturais de cada 
homem não tem limites, senão nos que asseguram o gozo destes 
direitos. Estes limites não podem ser determinados senão pela Lei. 

Artigo 11. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um 
dos mais preciosos direitos do Homem; todo o cidadão pode, 
portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, 
pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na Lei. 
 

A Declaração Francesa de 1789, constitui uma verdadeira pré declaração 

universal, não só pelo conteúdo dos direitos entabulados na mesma, mas pelas 

transformações de ordem econômica capitalistas por ela impulsionadas que 

sobrepujaram as decadentes relações feudais de produção. 

 

2.3 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

No século passado houve diversos acontecimentos de grande impacto em 

nível mundial. A evolução da ciência e da tecnologia atingiu pontos nunca 

imagináveis a muitos otimistas e sonhadores dos séculos anteriores. Os avanços 

das conquistas sociais e políticas não passaram despercebidos, porém, apesar de 

toda essa evolução sofrida na sociedade, o homem continuava oprimindo seu 

semelhante, desrespeitando e causando maus tratos físicos e psíquicos. 

Muitos destes acontecimentos ocorridos causaram medo e horror à 

humanidade. Várias guerras civis e as internacionais, onde pode-se destacar as 

duas grandes guerras mundiais, dão conta do pior momento vivido pela 
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humanidade. Considerando que se conhecia a importância de garantir os direitos 

indispensáveis à qualquer pessoa, muitas vezes essas manifestações nunca foram 

sequer lembradas.  

Após a primeira guerra mundial, finalizada em 1919, buscando a promoção 

da paz e da segurança mundial, que tanto estavam deficitárias, as nações, através 

de cooperação mútua, estabeleceram princípios como forma de preservar os direitos 

humanos. O Pacto da Liga das Nações afirmava que sua finalidade era “promover a 

cooperação internacional e alcançar a paz e a segurança internacionais”. Porém, 

alcançar a paz e a segurança dependia de todas as nações, sendo subjetivo a 

cooperação mútua, e principalmente a aceitação das obrigações de não recorrer à 

guerra. 

Entretanto a paz e a segurança não foram totalmente alcançadas, pois mais 

uma vez a sociedade ficou abismada com os horrores promovidos na segunda 

guerra mundial pelas mesmas nações que, outrora, firmaram o pacto de cooperação 

e ajuda mútua. 

O pós-guerra foi um período muito complicado e delicado. As pessoas ainda 

amarguravam as terríveis consequências da guerra2.  

Dado o efeito da guerra, surgiram diversos organismos internacionais para a 

consolidação da paz. A liga das Nações, que fora desfeita, foi substituída pela ONU 

(Organização das Nações Unidas), cuja Carta foi firmada em São Francisco, 

Califórnia, em 26 de junho de 1945. 

Com o interesse em criar um instrumento mundial de proteção aos direitos 

humanos fundamentais, que garantisse a todos o pelo gozo dos direitos já 

afirmados; Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a ONU deveria elaborar um 

documento, quer seja a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi 

efetivada em 10 de dezembro de 1948. 

Esta declaração alcançou seu ponto mais alto e significativo mundialmente, 

ultrapassando, em importância, qualquer Constituição Nacional e, conseguiu 

                                                             
2
 Avalia-se em 50 ou 60 milhões o número de pessoas que morreram em conseqüência da guerra. As 

perdas foram superiores na Europa Oriental: estimam-se 17 milhões de mortes para a União 
Soviética, 6 a 7 milhões para a Polônia, enquanto que na França o número rondaria os 600 000. O 
fato das perdas teriam sido superiores na Europa de Leste explica o sentimento anti-alemão que ali 
permaneceu durante muito tempo, bem como a aproximação política com a União Soviética, 
temendo-se uma eventual desforra alemã. 
Fonte: http://www.bussolaescolar.com.br/historia_geral/2_guerra_mundial.htm. Acesso em 
06/03/2016. 
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expressar a consciência da dignidade do homem livre, do homem sem fronteiras, da 

consciência do cidadão e de todas as pátrias, colocando de forma igualitária todos, 

sem nenhum tipo de distinção. Conforme diz Bonavides: 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem é o estatuto de 
liberdade de todos os povos, a Constituição das Nações Unidas, a 
carta magna das minorias oprimidas, o código das nacionalidades, a 
esperança, enfim, de promover, sem distinção de raça, sexo e 
religião, o respeito à dignidade do ser humano. (1996, p. 531) 
 

Como afirma Celso Ribeiro de Bastos, a Declaração destacou quatro ordens 

de direitos individuais: 

 

Logo no início, são proclamados os direitos pessoais do indivíduo: 
direito à vida, à liberdade e à segurança. Num segundo grupo 
encontram-se expostos os direitos do indivíduo em face das 
coletividades: direito à nacionalidade, direito de asilo para todo 
aquele perseguido (salvo os casos de crime de direito comum), 
direito de livre circulação e de residência, tanto no interior como no 
exterior e, finalmente, direito de propriedade. Num outro grupo são 
tratadas as liberdades públicas e os direitos públicos: liberdade de 
pensamento, de consciência e religião, de opinião e de expressão, 
de reunião e de associação, princípio na direção dos negócios 
públicos. Num quarto grupo figuram os direitos econômicos e sociais: 
direito ao trabalho, à sindicalização, ao repouso e à educação. (1994, 
p. 160) 
 

Com a chegada da paz e, após esta declaração, vários outros instrumentos 

foram elaborados para a efetivação da proteção dos valores referentes ao ser 

humano, sendo estes: a Carta do Atlântico, a Declaração das Nações Unidas, a 

Declaração de Cairo, o Acordo de Itália, o Acordo de Potsdam e a criação das 

nações unidas (ONU). Em 10 de dezembro de 1948, foi aprovada a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, possuindo 37 artigos antepostos de um 

preâmbulo com sete considerações, em que é reconhecida solenemente a dignidade 

da pessoa humana, como base da liberdade, da justiça e da paz; o ideal 

democrático com fulcro no progresso econômico, social e cultural; o direito de 

resistência à opressão e, finalmente, a concepção comum desses direitos. 

Também foram realizadas as conferências mundiais dos direitos humanos, 

para reafirmar os valores consagrados pela Declaração de 1948 e buscar meios 

para promover a defesa e garantir sua aplicação na prática, destes direitos humanos 

já adquiridos. 
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2.4 UNIVERSALIZAÇÃO E EFICÁCIA DAS DECLARAÇÕES DE DIREITOS 

 

É sabido que a declaração de 1789 se diferenciou das proclamadas na 

América do Norte por sua característica universalizante. Na declaração de 1948 

havia duas tendências: o universalismo e o caráter social, visto que houve uma 

extensão nos tradicionais direitos reconhecidos, assim como, os direitos sociais que 

são fruto do aprimoramento dos direitos de propriedade e dos demais direitos 

individuais. 

Desse modo, o sentido universalizante das declarações de direitos, de 

caráter estatal, passou a ser um objeto de reconhecimento supra-estatal em 

documentos declaratórios em feição multinacional ou mesmo universal. As primeiras 

manifestações nesse sentido foram propostas de organismos científicos 

internacionais, visando estender à defesa dos direitos humanos a todos os países, e 

todos os indivíduos de todas as nacionalidades.  

Essas manifestações culminaram com a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem. Uma das questões mais importantes de se resolver era de como juntar 

em uma única declaração, os direitos individuais tradicionais, com os novos direitos 

sociais. Contudo, isso foi resolvido de uma forma mais que satisfatória. 

A declaração, segundo Dalmo de Abreu Dallari, o qual é citado por Silva, 

privilegiou três objetivos fundamentais: 

 

[...] a certeza dos direitos, exigindo que haja uma fixação prévia e 
clara dos direitos e deveres, para que os indivíduos possam gozar 
dos direitos ou sofrer imposições; a segurança dos direitos, impondo 
uma série de normas tendentes a garantir que, em qualquer 
circunstância, os direitos fundamentais serão respeitados; a 
possibilidade dos direitos, exigindo que se procure assegurar a todos 
os indivíduos os meios necessários à fruição dos direitos, não se 
permanecendo no formalismo cínico e mentiroso da afirmação de 
igualdade de direitos, onde grande parte do povo vive em condições 
subumanas. (2014, p. 166) 
 

Outro grande problema encontrado está na eficácia das normas de 

declaração dos direitos, visto que não dispõe de um aparato próprio que a faça 

valer. A este respeito Heiner Bielefeldt discorre: 

 

A quase inquestionável valorização dos direitos humanos na política 
e no direito internacional durante as últimas décadas não deve levar 
à enganosa conclusão de que hoje realmente eles sejam observados 



23 
 

 
 

e respeitados em todo o mundo. Os relatórios da Amnesty 
Internacional e de outras organizações semelhantes mostram quadro 
diverso: continuam ocorrendo em todos os continentes agressões 
maciças aos direitos humanos, como prisões arbitrárias, torturas, 
condenações à morte e outras formas cruéis de punição, opressão 
de dissidentes políticos, discriminação de minorias, limpezas étnicas, 
tratamento desumano de refugiados, racismo e sexismo, exclusão 
social e miséria. (2000. pp. 15-16) 
 

Tal desrespeito para com as normas constituíram uma regra trágica, 

principalmente em nosso continente, mas também em nosso país. Mediante esta 

situação, alguns defendem que o regime democrático se caracteriza, não pela 

inscrição dos direitos fundamentais, mas por sua efetividade. Logo, verifica-se que 

os Estados procuram firmar diversos pactos e convenções internacionais, sobre o 

patrocínio da ONU, visando assegurar a proteção e a efetivação dos direitos 

fundamentais do homem. 
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3 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Embora os tratados que regem sobre direitos humanos sejam antigos, o 

Brasil somente promulgou estes tratados a partir do processo de democratização da 

Constituição Federal de 1988. 

Logo no primeiro título da Carta, estabelecem-se os princípios fundamentais 

do Estado Brasileiro. Em seguida, o título segundo determina os direitos e garantias 

fundamentais, que compõe os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, os Direitos 

Sociais, os Direitos de Nacionalidade, os Direitos Políticos e os Partidos Políticos. 

Por fim, o título sétimo refere-se aos Direitos da Ordem Econômica e Financeira, e o 

título oitavo, da Ordem Social. 

A Constituição Federal de 1988, que se faz conhecida como Constituição 

Cidadã, caracteriza-se como o documento que mais se identifica com Direitos 

Humanos, privilegiando-os e colocando-os no ponto mais elevado do ordenamento 

jurídico, atribuindo hierarquia de norma constitucional e aplicabilidade de ordem 

imediata (PIOVESAN, 2000, pp. 41 e 46), conforme podemos verificar no artigo 5º, 

§§ 1º ao 4º, vejamos: 

 

§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata. 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional 
a cuja criação tenha manifestado adesão. 
 

A importância dos direitos humanos no âmbito constitucional é inegável. Sua 

superioridade é visível diante do caráter da prevalência dos direitos humanos, o art. 

4º, II, como princípio fundamental, a reger o Estado brasileiro nas relações 

internacionais. 

Vamos verificar o que entende Flávia Piovesan a este respeito: 
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[...] Se para o Estado brasileiro a prevalência dos direitos humanos é 
princípio a reger o Brasil no cenário internacional, está-se 
consequentemente admitindo a concepção de que os direitos 
humanos constituem tema de legítima preocupação e interesse da 
comunidade internacional. Os direitos humanos, para a Carta de 
1988, surgem como tema global. Cabe ainda considerar que o 
princípio da prevalência dos direitos humanos, contribuiu 
substantivamente para o sucesso da ratificação pelo Estado 
brasileiro, de instrumentos internacionais de proteção dos direitos 
humanos. (2000, p. 70) 
 

 Com as garantias fundamentais do ser humano postas pelo constituinte de 

1988 na Carta Magna brasileira, o dever social de implementação dessas garantias, 

torna-se o ponto culminante para a própria essência do Estado democrático de 

direito. Sem dúvida, todos os direitos fundamentais, tais como a vida, à liberdade, à 

intimidade, à vida privada, entre outros têm como finalidade a realização da 

dignidade da pessoa humana. 

Nos tópicos a seguir, os direitos humanos fundamentados no texto 

constitucional, serão examinados, evidenciando a importância da Carta Magna 

pátria, do sistema de proteção dos direitos humanos. 

 

3.1 DIGNIDADE HUMANA COMO PRESSUPOSTO DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

Como observamos na breve explanação a respeito do surgimento dos 

direitos humanos, a integridade da dignidade da pessoa humana, é objeto de 

preocupação do direito, porém, nem todas as vezes sobre a mesma visão. 

De acordo com Benhame: 

 

O direito gravita em torno do homem, ele é o centro de tudo e sua 
personalidade deve ser o ponto elevado em qualquer sistema 
jurídico, fornecendo-lhe meios de exercício dos direitos a ela 
inerentes, e sanções exemplares para os seu desrespeito. (2000, p. 
92) 
 

Conforme a doutrina civilista dominante existe uma diferenciação clara entre 

personalidade e pessoa. Segundo Clóvis Beviláqua, a diferença está no fato de que 

a personalidade constitui ‘o conjunto de direitos atuais, ou meramente possíveis, das 

faculdades jurídicas atribuídas a um ser’, enquanto que a pessoa consiste no ‘ser a 

que atribui os direitos e obrigações’, concluindo que ‘personalidade é a aptidão 
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reconhecida pela ordem jurídica, a alguém para exercer direitos e contrair 

obrigações’. (2001, pp. 115-116) 

Analisando com mais afinco a questão da personalidade, temos a palavra de 

Goffredo Telles Junior, o qual é citado por Maria Helena Diniz, que tem o seguinte 

entendimento sobre o que a personalidade constitui: 

 

A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da 
pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria 
errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A 
personalidade é que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é 
o objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence 
como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, para 
sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se 
encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros 
bens. (2002, p. 116) 
 

Sem maiores questionamentos, a personalidade consiste no conjunto de 

elementos, que se mostram próprios ou inerentes à pessoa, formando ou 

constituindo um indivíduo que, em tudo, morfologicamente, fisiologicamente e 

psicologicamente, se diferencia de qualquer outro, trazendo consigo a ideia de 

individualidade, particularidade, e singularidade, exprimindo o conceito de uma 

relação abstrata da existência, isto é, do próprio ego concreto da pessoa natural. É a 

característica da pessoa. 

O respeito à pessoa humana, incluindo sua personalidade, firmou-se no 

mundo a partir da segunda metade do século XX, especialmente nas duas ultimas 

décadas, quando os valores próprios de cada pessoa e sua forma de pensar foram 

incorporados às mais diversas legislações. Em momento nenhum da história se 

preocupou tanto em preservar e fazer valer como exteriorização da dignidade 

humana, física e moral.  

Como visto, tanto os direitos humanos, quanto os direitos à personalidade, 

têm a mesma finalidade, quer seja proteger o ser humano de arbitrariedades, tanto 

do poder público, quanto do particular, para assim conseguir resguardar a dignidade 

da pessoa humana. 

A dignidade humana e os direitos fundamentais vêm a constituir os 

princípios constitucionais que incorporam as exigências da justiça e dos valores 

éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro. Na ordem 

de 1988, esses valores passam a ser dotados de uma força expansiva, ocasionada 
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pela preocupação da dignidade e da personalidade da pessoa e projetando-se por 

todo o universo constitucional, e servindo como critério interpretativo de todas as 

normas do ordenamento jurídico nacional. (PIOVESAN, 1998, pp. 34-35) 

Ainda sobre a importância da dignidade da pessoa humana, no que diz 

respeito ao ordenamento jurídico brasileiro, temos que Rizzato Nunes discorre: 

 

[...] no atual Diploma Constitucional, pensamos que o principal direito 
fundamental constitucionalmente garantido é o da dignidade da 
pessoa humana. É ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o 
sistema constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos 
direitos individuais. [...] E esse fundamento funciona como princípio 
maior para a interpretação de todos os direitos e garantias conferidos 
às pessoas no texto constitucional. (2002, pp. 45-46) 

 
Como já dito anteriormente, a pessoa já nasce com os direitos fundamentais 

assegurados, pois lhe são inerentes. O exercício destes direitos ocorre segundo os 

valores de cada um. Estes valores, que por sua vez, são subjetivos e adquiridos 

através da vida, tornam-se parte da pessoa por livre escolha, caracterizando seu ser, 

sua personalidade. São estas características de cada um, que representam tudo o 

que a pessoa tem (no âmbito imaterial). Tudo isso é sustentado por seus ideais e 

convicções. A somatória de todos estes itens representam a honra e a dignidade de 

cada um. 

 

3.2 DIREITOS HUMANOS À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E CRENÇA 

RELIGIOSA 

 

“Libertas est naturalis facultas quid cuique facere licet, nisi quid vi aut jure 

prohibetur”, ou seja, “A liberdade é a faculdade natural de alguém fazer o que lhe 

apraz, a menos que lhe seja impedido pela violência ou pelo direito.” (RODRIGUES, 

1979, p. 183, brocado 2329) 

É do conhecimento de todos que a liberdade é a possibilidade de poder 

fazer o que quiser (liberdade limitada, pois para todas as liberdade existem limites), 

sem restrições ou impedimentos de ninguém, ou ainda, a possibilidade de uma 

pessoa adotar a conduta que bem entender, sem dever obediência a ninguém. É o 

direito de decidir onde ir, com quem ir, e quando ir, sem que para isso seja 

necessária a autorização de alguém, simplesmente poder decidir e realizar. 
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De acordo com José Afonso da Silva: 

 

[...] ao Direito positivo interessa cuidar apenas da liberdade objetiva 
(liberdade de fazer, liberdade de atuar). É nesse sentido que se 
costuma falar em liberdades no plural, que na verdade, não passam 
de várias expressões externas de liberdade. Liberdades, no plural, 
são formas de liberdade. (2014. pp. 236-237) 
 

Embora existam diversos tipos de liberdades, este trabalho pretende analisar 

a Liberdade de Pensamento, em especial, com ênfase na liberdade de crença 

religiosa e escusa de consciência. 

Há uma grande diferença entre liberdade de crença e liberdade de 

consciência. A primeira diz respeito à liberdade de escolha sobre qual a convicção a 

pessoa deseja aderir ou seguir, ou até mesmo, não aderir nenhuma. Já a segunda, 

consiste nas ações de conduta do indivíduo, norteada pelos parâmetros adotados 

por sua crença. 

Sobre o assunto, Sahid Maluf entende que: 

 

A liberdade de consciência e de crença, é um direito profundamente 
humano, inseparável da personalidade, e que paira acima dos 
Estados. É o direito que assiste a cada um de formar suas próprias 
convicções filosóficas, políticas, religiosas, etc., sem qualquer 
interferência ou limitação do poder estatal. 

[...] 

A rigor, este direito não precisa de garantia jurídica, por que pertence 
ao foro interno do homem e não admite restrição, nem precisa de 
proteção do Estado. Todas as constituições democráticas, porém, 
mencionam expressamente a liberdade de consciência e crença no 
rol dos direitos fundamentais da pessoa humana, para patentear a 
inadmissibilidade dos atos de governo, que obriguem alguém a fazer 
profissão de fé contrária a sua consciência moral, religiosa, ou 
política, ou prestar homenagens ao que lhe parece imerecido ou 
injusto. 

[...] 

A liberdade de consciência e de crença significa liberdade espiritual. 
E no mundo do espírito só Deus pode penetrar. (1972, pp. 356-357) 
 

Pietro de Luca, citado por Ferreira Filho, conceitua a liberdade de 

consciência como sendo a ‘faculdade de se autodeterminar, positiva ou 

negativamente, em relação aos atos exteriores, conforme às próprias convicções 

religiosas, sem qualquer coação externa, física ou jurídica’, e ainda, segundo o 
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mesmo autor, ‘O direito de viver e praticar a religião, seja com espírito, seja com o 

corpo, mediante a associação a outros, seja com atos meramente espirituais, seja 

em atos espírito-corporal, seja com atos sociais’. (1994, p. 19) 

O que entendemos destas contestações é que a liberdade religiosa se liga, 

originalmente, ao pleno desenvolvimento do homem como ser único, diferente de 

toda a criação e, em alguns casos, carente do reconhecimento verdadeiro de sua 

dignidade, sem a qual não tem porque existir e, por fim, sem este valor, não há de se 

falar em direitos humanos, ou até a própria Constituição Federal, que perde 

significativamente o seu valor. 

Garantir ao ser humano o pleno gozo dos direitos concernentes à liberdade 

de consciência e crença é fundamental para lhe consagrar dignidade. 

A ONU, atuando como deveria e visando promover e estimular o respeito no 

mundo e os efetivos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos, 

estabeleceu parâmetros para o regular exercício do direito à liberdade de 

pensamento, de consciência, de religião ou de convicções. Como pode ser 

observado no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

Artigo 18 - Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência, religião; este direito inclui a liberdade de mudar de 
religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 
isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 
 

 Assim como a Declaração Universal, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 25 de novembro de 1981, proclamou a Resolução 36/55, a qual consiste 

em suprimir todas as formas de não tolerantes e discriminatórias, baseadas em 

religião ou crença, dispondo da seguinte forma: 

 

Artigo 1º - Todos terão direitos à liberdade de pensamento, 
consciência e religião. Tal direito inclui a liberdade de ter uma religião 
ou crença qualquer à sua escolha, e a liberdade, individual ou em 
comunhão com outros e em público ou privado, de manifestar sua 
religião ou crença em louvor, observância, prática e ensino. 
 

Já o parágrafo primeiro do Segundo artigo da declaração regra: 

Artigo 2º omissis 

§1º - Ninguém será sujeito a discriminação de qualquer estado, 
instituição, grupo de pessoas ou indivíduos com base em religião ou 
outra crença. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, a garantia fundamental da liberdade está 

consagrada na Carta Magna de 1988, caput, do art. 5º, que dispõe da seguinte 

forma: 

 

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 [...]. 
 

Ainda, a mesma também garante a inviolabilidade do direito à liberdade de 

consciência e de crença, vejamos: 

 

Artigo 5º. omissis 

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;  

VII - omissis 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-
se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei; 

 
Sendo assim, é expressamente determinando que ninguém poderá ser 

privado de direitos por motivo de crença religiosa, a não ser para eximir-se de 

obrigação imposta por lei, a todos. 
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4 COLISÃO E CONCORRÊNCIA ENTRE DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Na aplicação dos direitos fundamentais verificamos muitas vezes, casos em 

que os direitos assumem posições contrárias ou desarmônicas. Para identificar 

essas situações, usamos o método da concorrência e da colisão entre os direitos 

fundamentais. 

Como afirma Canotilho, ocorre a concorrência de direitos fundamentais 

quando: 

 

[...] a mesma pretensão subjetiva ou o mesmo comportamento 
individual, apresentando-se enquanto procedimentos de vida 
unitários, são simultaneamente subsumíveis em duas ou mais 
normas de direitos fundamentais, na medida em que, na sua 
totalidade ou em algum dos seus segmentos, preencham, 
indiferentemente os pressupostos das respectivas previsões 
normativas. (2003, p. 1268) 
 

 Vale salientar que para que exista essa concorrência, faz-se necessário o 

conflito entre dois direitos que gravitam na mesma esfera de proteção do Estado, no 

caso, o indivíduo. 

Verificamos a existência de duas formas de concorrência de direitos. Na 

primeira, ocorre o cruzamento de direitos fundamentais, o mesmo comportamento de 

um indivíduo é colocado sob a proteção de vários direitos, liberdades e garantias, 

um exemplo seria, ‘há cruzamento de direitos fundamentais quando o direito de 

formação de partidos políticos está em contato com a liberdade de associação e com 

a liberdade de expressão e informação’. (CANOTILHO, 2003, p. 1268) 

Já a segunda modalidade de concorrência, seria a cumulação de direitos 

fundamentais, na qual se estabelece que a proteção de determinado bem 

constitucional depende do acúmulo no cidadão, de vários direitos, não havendo 

entrecruzamento deles. 

Em uma breve explicação teremos que o conceito de colisão de direitos 

fundamentais ocorre quando o exercício de um direito por parte de um titular colide, 

se choca, ou até mesmo acaba lesando, o exercício de um direito fundamental de 

outro titular. Vale frisar que esse conflito só ocorre entre titulares diferentes. 

Como visto no capítulo anterior, o direito à privacidade, à liberdade (em 

questão à liberdade religiosa), à vida e à saúde, são privilegiados no texto 
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constitucional, sendo indispensáveis para a garantia de um direito imensamente 

maior, o da dignidade da pessoa humana. 

A discussão sobre o paciente adepto a religião Testemunha de Jeová que, 

baseado em suas crenças religiosas não aceita tratamento que envolva nenhum tipo 

de transfusão sanguínea (pois considera o sangue de outra pessoa sujo e 

moralmente corrompido), revela a necessidade da aplicação das técnicas de 

concorrência ou colisão de direitos fundamentais. 

O assunto parece ser de difícil solução, uma vez que não há pacificação a 

respeito, pelo poder judiciário. 

Tanto o direito fundamental à vida, como o direito à liberdade religiosa 

encontram-se na Constituição Federal em um mesmo patamar, com a mesma escala 

de importância, sendo que ambos atuam com o fim de possibilitar a realização da 

dignidade da pessoa humana, a qual consagra no seu contexto a razão de ser de 

qualquer outro direito. 

Ocorreria a teoria da concorrência e da colisão no caso em questão, se 

tivéssemos o conflito entre os direitos fundamentais do paciente Testemunha de 

Jeová com outros indivíduos, podemos citar o médico ou o próprio Estado, ou seja, 

como se estivesse em jogo a vida do paciente e do médico. 

Porém pode-se notar que os direitos que estão em jogo são somente do 

paciente, excluindo a concorrência com outro indivíduo, bem como devemos 

salientar que todos os direitos concorrem para um bem maior, qual seja a dignidade 

da pessoa humana. 

É no sentido de proteger esta dignidade que, leciona Hermínio Alberto 

Marques Porto que, analisando a questão “Tutelas de Urgência na Recusa de 

Transfusão de Sangue”, afirmou que inexiste propriedade em se falar de colisão de 

direitos humanos fundamentais, defendendo a tese de Canotilho, o qual afirma que 

‘a concorrência de direitos fundamentais ocorre quando um comportamento do 

mesmo titular preenche os pressupostos de facto (Tatberstand) de vários direitos 

fundamentais’ e não de que ‘a colisão de direitos fundamentais ocorre quando o 

exercício de um direito fundamental por parte de seu titular, colide com o exercício 

do direito fundamental de outro titular’. (2003, p. 1268) 

Ora, ninguém possui capacidade para decidir qual o bem mais valioso para 

outra pessoa. O valor que guia cada ser humano só pode ser entendido e sentido 
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por ele mesmo, sua vontade decorre de suas crenças e convicções, de seus valores 

mais íntimos que, por muitas vezes, não podem ser compreendidos por outra 

pessoa, sendo que a função do Estado é resguardar essas convicções, assegurando 

assim a dignidade da pessoa humana. 

Ronald Dworkin, o qual é citado por Lopez, tratando sobre a importância da 

dignidade do ser humano, destacou que:  

 

As pessoas as quais se nega a dignidade, podem perder o amor 
próprio que ela protege, e tal recusa, por sua vez, faz com que 
mergulhem em uma forma terrível de sofrimento: o desprezo e a 
aversão a que passam sentir por si próprias. (2006, p. 11) 
 

Ainda fazendo o uso do raciocínio, diz Ana Carolina Dode Lopez: 

Não há dignidade quando os valores morais e religiosos mais 
arraigados do espírito da pessoa lhe são desrespeitados, 
desprezados. A pergunta que se faz é a seguinte: adianta viver sem 
dignidade ou com a dignidade profundamente ultrajada? Se a própria 
pessoa prefere a morte é porque o desrespeito às suas convicções 
espirituais configura uma morte pior: a morte de seu espírito, de sua 
moral. [...] O Direito quer proteger a vida humana à custa da 
dignidade da pessoa? Quer proteger a vida de um indivíduo mesmo 
que isto represente ferir profundamente a sua dignidade? A resposta 
certamente é negativa para o Direito Brasileiro, do que se infere do 
art 1º, III da CF, caso contrário este artigo teria proclamado como 
fundamento do Estado Democrático de Direito a vida humana, e não 
a dignidade da pessoa humana, como fez. (2006, p. 11) 
 

É preciso tratar o paciente e não sua patologia, tendo em mente, que 

embora toda a intervenção cirúrgica apresente riscos, as que levam em 

consideração os tratamentos alternativos isentos de sangue, atendem as 

necessidades éticas dos pacientes que recusam a terapia com base fundamentada 

em sangue. 

Sabemos que o médico deve praticar a medicina buscando sempre o melhor 

para seu paciente, logo, mais razoável do que realizar um tratamento que vai contra 

suas convicções religiosas, é o emprego de técnicas alternativas, respeitando a 

decisão do paciente, que a faz no pleno gozo do direito à liberdade de religião e 

buscando uma vida digna, sem colocar em risco sua saúde mental, física e 

espiritual. 
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5 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OS BIODIREITOS 

FUNDAMENTAIS NOS TRATAMENTOS ALTERNATIVOS SEM 

TRANSFUSÃO DE SANGUE 

 

A bioética consiste no estudo dos efeitos éticos, jurídicos e morais que a 

tecnologia aplicada à vida humana tem gerado. O progresso das ciências 

biomédicas, da embriologia, da engenharia genética, do estudo das células tronco, 

entre tantas outras tecnologias aplicadas à saúde não são muito notados, porém 

cada avanço, mesmo que mínimo aos nossos olhos traz consigo diversas polêmicas 

éticas. 

Até aonde a ciência e os estudos podem interferir diretamente na vida? Qual 

o limite do ser humano em decidir sobre o seu corpo? O que é viver com dignidade? 

As pessoas têm o direito de optar por uma morte digna? 

Como respostas a todas essas perguntas, e a fim de garantir os direitos 

fundamentais das pessoas, tais como a dignidade, a liberdade, a privacidade e a 

saúde, surge o biodireito, com o propósito de gerar satisfação à justiça. 

Temos também que: 

 

O Biodireito surge na esteira dos direitos fundamentais e, nesse 
sentido, inseparável deles. O Biodireito contém os direitos morais 
relacionados à vida, à dignidade e à privacidade dos indivíduos, 
representando a passagem do discurso ético para a ordem jurídica, 
não podendo, no entanto, representar “uma simples formalização 
jurídica de princípios estabelecidos por um grupo de sábios, ou 
mesmo proclamado por um legislador religioso ou moral. O Biodireito 
pressupõe a elaboração de uma categoria intermediária, que se 
materializa nos direitos humanos, assegurando os seus fundamentos 
racionais e legitimadores. (FABRIZ, apud BARRETO, in MELLO, 
1999, p. 410) 
 

Sem dúvida, o respeito à pessoa humana é o pressuposto maior do 

biodireito. É sob esta perspectiva que será analisada a questão que envolve as 

pessoas que se recusam a receber transfusão de hemoderivados. 

Acerca deste tema, podem-se destacar alguns questionamentos: até que 

ponto os médicos devem respeitar as crenças dos religiosos? O médico deve 

administrar transfusão de sangue no paciente contra sua vontade, caso isso pareça 

aconselhável, em sua opinião? 
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5.1 OS PRINCÍPIOS BIOÉTICOS E A RELAÇÃO ENTRE MÉDICO E 

PACIENTE 

 

Em outros tempos a relação entre o médico e o enfermo se assemelhava à 

uma entidade familiar, em que o médico assumia a posição de pai, e o enfermo de 

filho, sendo o exercício da autonomia do paciente, incompatível com as atividades 

médicas. (SIQUEIRA, 2002, p. 10) 

De fato, é por este motivo que passou a chamar o enfermo de “paciente”, 

haja vista que, como doente, precisava aguardar pacientemente a decisão do 

médico sobre a melhor conduta. 

A capacidade do enfermo de decidir qual o melhor tratamento passou a ser 

adotada conforme a medicina incorporava o exercício da autonomia do paciente, 

conforme cita José Eduardo de Siqueira: 

 

Definitivamente, o clássico paternalismo hipocrático foi superado e 
passou-se a debater sobre os limites sensatos do exercício da 
autonomia pelos pacientes. Abandonava-se a relação radicalmente 
assimétrica e vertical do paternalismo médico e assumia 
titubeantemente uma relação horizontal e totalmente simétrica. 
(2002, p. 10) 
 

É digno de nota que a existência de técnicas alternativas de tratamento 

médico, gera ao paciente o direito de escolher o que lhe atende melhor, não 

podendo o médico exercer sua preferência em detrimento da do paciente. No 

particular aos religiosos Testemunhas de Jeová, há técnicas médicas disponíveis 

que, conforme o melhor entendimento médico, atendem perfeitamente às suas 

necessidades, com melhores resultados e menos riscos de complicações médicas, 

além de preservarem sua consciência religiosa e liberdade de escolha. 

Ora, o referido princípio fundamental da República brasileira, a manutenção 

da dignidade humana é o maior valor a ser considerado pelo ordenamento jurídico. 

Conforme orienta FIUZA, ‘é com base nessa dignidade que todas as normas 

jurídicas constitucionais e infra-consitucionais, bem como todas as situações e 

relações jurídicas deverão ser interpretadas, inclusive os contratos.’ (2003, p. 311) 

Também cabe mencionar: 

 

A bioética e o biodireito andam necessariamente juntos com os 
direitos humanos, não podendo, por isso, obstinar-se em não ver as 
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tentativas da biologia molecular ou da biotecnociência de manterem 
injustiças contra a pessoa humana sob a máscara modernizante de 
que buscam o progresso científico em prol a humanidade. Se em 
algum lugar houver qualquer ato que não assegure a dignidade 
humana, ele deverá ser repudiado por contrariar as exigências ético-
jurídicas dos direitos humanos. (DINIZ, 2008, p. 19) 
 

Diante do que foi dito e tratando especificamente do caso relacionado às 

Testemunhas de Jeová, Celso Ribeiro Bastos entende que: 

 

A resolução desta problemática não pode ser alcançada com a 
consideração puramente do ângulo profissional. Realmente, por este 
enfoque é sempre o profissional aquele que está em melhores 
condições de realizar a opção na defesa do cliente ou no tratamento 
do paciente. Contudo o caso presente [...] envolve uma consideração 
de ordem religiosa, na qual é preciso valer a vontade do paciente, 
que independe da melhor solução do ponto de vista técnico 
profissional envolvido. (1994, p. 30) 
 

Temos que levar em consideração que, além da questão religiosa, encontra-

se o medo do contágio por doença infecciosa, bacteriana, ou qualquer outra 

complicação médica ligada a terapia transfusional. 

No caso de um paciente que está temporariamente inconsciente, a 

manifestação de sua vontade deve ser obtida através de um representante legal, ou 

legalmente estabelecido, sendo que nestes casos, o consentimento do paciente 

quando expresso anteriormente deve ser totalmente respeitado. 

Com efeito da vontade expressa anteriormente, o paciente Testemunha de 

Jeová carrega consigo um documento público, no qual estabelece não consentir 

com a transfusão de sangue, permitindo porém, qualquer outro tratamento 

alternativo. O cartão que contém de forma bem visível a expressão “NÃO APLIQUE 

SANGUE” e nomeia um procurador com poderes para representação em caso de 

inconsciência. 

Outro questionamento que se desprende da análise dos princípios bioéticos, 

constitui em saber se há efetivamente conflito entre autonomia do paciente e o dever 

de beneficência do médico. 

Diferenciando um do outro, podemos entender que o primeiro diz respeito a 

constituir um valor fim, o objetivo de um projeto maior, já o segundo, consiste no 

pressuposto, sem o qual o objeto não se atinge. 

No patamar da autonomia, só há a possibilidade de confronto com valores 

meio. A beneficência estaria em outro plano de análise. Em tese, poderia se afirmar 
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a existência de um conflito entre autonomia do paciente e a do médico. Porém, 

considerando que ambos existem em relação de complementação, não há que se 

falar em conflito neste caso. Por outro lado, há conflito à autonomia do médico 

quando estão em análise, valores diferentes do bem da vida, como por exemplo, 

valores tecnológicos, mercadológicos, entre outros.  

O que se delimita ao princípio da beneficência constitui o princípio da não 

maleficência. Sem embargo, é forçoso concluir que é uma prática de atos que 

prejudicam o paciente, aqueles do médico que não respeita sua autonomia de 

vontade, realizando algum procedimento não permitido pelo enfermo. 

 

5.2 A ATUAÇÃO MÉDICA DIANTE DE PACIENTES TESTEMUNHAS DE 

JEOVÁ 

 

O artigo 223 do Código de Ética Médica, ao tratar do respeito despendido 

pelo médico no que concerne aos direitos humanos do paciente, veda o profissional 

de efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e consentimento 

prévio do paciente ou de seu responsável legal, salvo iminente perigo de vida. O 

artigo 314 do mesmo código profissional, no que tange à relação médico-paciente, 

proíbe o médico de desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a 

execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente 

perigo de vida. 

Mormente, se um paciente recusa transfusão de sangue, de forma livre e 

consciente dos riscos para sua vida, e ainda assim o médico o fizer, não será caso 

de aplicação do disposto no artigo 425 do Código de Ética Médica, mas sim do artigo 

246 do mesmo Diploma Legal, que veda ao médico exercer sua autoridade de 

maneira a limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa ou 

seu bem-estar. 

Para Rodrigo Ienacco de Moraes e Rodrigo Esteves Santos Pires: 

                                                             
3
 Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo 

sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. 
4
 Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre 

a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. 
5
 Art. 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, 

devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método. 
6
 Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa 

ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
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[...] numa perspectiva funcionalista, pode-se admitir a juridicidade da 
irresponsabilidade penal do médico quando, em respeito à convicção 
religiosa do paciente Testemunha de Jeová, não ministra a 
transfusão, mas adota todas as alternativas de tratamento no intuito 
de salvar-lhe a vida, observada a lex arte. (2005. p. 94) 

 

Como se percebe, o médico possui severas restrições em realizar qualquer 

procedimento, sem o prévio consentimento do paciente, seguindo somente um 

propósito subjetivo. Porém de acordo com o entendimento, caso haja o real risco de 

vida, nestes casos sim, o médico pode realizar o tratamento desrespeitando a 

vontade do paciente. 

Evidenciam-se grandes contradições na carta profissional médica. As 

primeiras encontram-se nos artigos 22 e 31, os quais garantem ser inviolável o 

consentimento do paciente, porém ao mesmo tempo, estabelece exceções. Além 

destas, há outras incongruências, quando analisados outros artigos do mesmo 

código. Conforme o artigo 42, o paciente tem o direito de decidir, em última análise, 

sobre sua própria pessoa, sendo vedado ao médico exercer sua autoridade de 

maneira a limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu 

bem estar. 

Na verdade, a interpretação literal dos artigos leva a uma conclusão 

absurda, a de que em determinado estágio de uma doença a pessoa perde seus 

direitos fundamentais, tornando-se um ser passível de manipulação arbitrária e sem 

dignidade, que pode ser objeto de qualquer tipo de ingerência, tal qual uma cobaia 

humana. De outro lado surge também a conclusão de que tais artigos são 

inconstitucionais, pois ferem direitos fundamentais consagrados na Constituição 

Federal. 

Este último posicionamento é defendido pelo respeitado constitucionalista 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que diz o seguinte: 

 

Assim, numa interpretação literal, havendo perigo de vida – 
apreciação subjetiva do médico -, este poderia fazer com o paciente 
e para o paciente, o que bem lhe parecesse. O que equivaleria dizer 
que, em face de perigo de vida, o paciente perde o direito 
fundamental à liberdade, seja na projeção do direito à intimidade, 
seja na projeção da liberdade religiosa, para se tornar escravo de um 
médico. 
[...] 
Evidentemente essa interpretação literal é absurda e juridicamente é 
inconstitucional o preceito que anuncia, na medida que contraria os 
direitos fundamentais consagrados pela Carta de 1988 no artigo 5º, 



39 
 

 
 

caput, e incisos VI e X. Portanto, é ele nulo e de nenhum valor. 
(1994, p. 22) 
 

É importante novamente ressaltar que o paciente Testemunha de Jeová não 

recusa todos os tratamentos médicos existentes, apenas as transfusões de sangue. 

Para substituir esse tratamento, existem inúmeras técnicas que, segundo os 

especialistas, são igualmente, ou até mais eficientes do que a terapia que envolve o 

uso do sangue. Este fato torna ainda mais legítima a posição daqueles que, até 

mesmo por razões e convicções científicas, resistem a tratamentos que utilizam 

transfusão de sangue. 
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6 ASPECTOS PENAIS DA RELAÇÃO ENTRE MÉDICOS E PACIENTES 

 

O Código Penal brasileiro regra em seu artigo 23, inciso III, que não há crime 

quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal ou no 

exercício regular de um direito. As intervenções médicas são consideradas por 

muitos como o exercício regular de um direito. 

Como diz Camargo:  

 

Significa que o estrito cumprimento do dever legal exime ou não 
obriga o médico a respeitar a autonomia do paciente? Significa que 
recebe ele salvo conduto para agir como bem entender no que tange 
à saúde do paciente, desconsiderando suas orientações 
regularmente expressas com antecedência, se houver? 
Certamente que não, pois o estrito cumprimento do dever legal não 
libera o profissional de saúde de atender aos ditames de consciência 
de seu paciente, desde que deles tenha conhecimento. (2003, p. 
159-160) 
 

No mesmo sentido Nelson Hungria afirma que: 

 

Para que o exercício de direito ou cumprimento do dever legal (dever 
oriundo diretamente de ordem de lei) discriminem o fato, é 
necessário que obedeçam, as condições objetivas a que estão 
subordinados. Todo direito, como todo dever, é limitado ou regulado 
na sua execução. Fora dos limites traçados na lei, o que se 
apresenta é abuso de direito ou excesso de poder: o fato torna-se 
ilícito e, ao invés da obrigação ou da obediência por parte de outrem, 
compete este a faculdade legal de defesa privada (legítima defesa). 
(1958, pp. 311-312) 
 

Vale a pena analisar que o consentimento do paciente é totalmente 

necessário para que o médico resguarde seus direitos, devendo ser obtido de forma 

escrita. Por outro lado, quando não está presente o livre consentimento, de forma 

esclarecida, várias figuras típicas podem aparecer. Entre elas encontram-se as de 

lesão corporal, que estarão presentes quando do tratamento objetado pelo paciente, 

resultar ofensa à integridade corporal ou à saúde do doente, conforme o artigo 129 

do Código Penal brasileiro. 

Outra figura típica que pode aparecer, é encontrada no caput do artigo 148, 

também do Código Penal, o qual estabelece o crime de privação de liberdade para 

quem cometer sequestro ou cárcere privado. Caracteriza-se ainda figura qualificada 

se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. 
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Outra qualificadora do crime pode ser encontrada no parágrafo segundo do 

artigo anteriormente citado, que prevê prisão de 2 a 8 anos se resulta à vítima, em 

razão de maus tratos ou natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. 

Evidenciado fica que resultará um grande sofrimento moral ao paciente que tiver 

suas convicções e crenças lesadas, sendo obrigado a aceitar o tratamento que não 

condiz com suas crenças. 

Ademais vale frisar que o médico somente poderá agir sem o consentimento 

do paciente ou de seu representante legal, em casos excepcionais, onde por algum 

motivo, seja impossível obtê-lo. 

Em se tratando do artigo 135 do Código Penal, que diz respeito à omissão 

de socorro e impõe o dever cívico de solidariedade humana, obrigando quem quer 

que seja a socorrer pessoas em perigo iminente e que não possuam condições de 

se defender. O referido artigo estabelece: 

 

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa 
inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou 
não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 

A não aceitação pelo tratamento que envolva transfusão de sangue por parte 

dos pais ou representantes dos incapazes não caracteriza omissão de socorro, haja 

vista que juntamente com a recusa há a procura por terapia alternativa com 

equivalência de eficácia.  

Exemplo de um caso que podemos citar ocorreu em 2007, presidido em 

Minas Gerais: 

 

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
TUTELA ANTECIPADA. CASO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. 
PACIENTE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. TRANSFUSÃO 
DE SANGUE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA. - No 
contexto do confronto entre o postulado da dignidade humana, o 
direito à vida, à liberdade de consciência e de crença, é possível que 
aquele que professa a religião denominada Testemunhas de Jeová 
não seja judicialmente compelido pelo Estado a realizar transfusão 
de sangue em tratamento quimioterápico, especialmente quando 
existem outras técnicas alternativas a serem exauridas para a 
preservação do sistema imunológico. - Hipótese na qual o paciente é 
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pessoa lúcida, capaz e tem condições de autodeterminar-se, estando 
em alta hospitalar7. 
 

A este respeito o Conselho Federal de Medicina, posicionou-se, através do 

processo disciplinar nº 2374-020/94, CREMESP, CFM nº 0654-015/2000, decidindo 

que: ‘O médico não pode ser condenado por ter respeitado a vontade do paciente de 

recusar transfusão de sangue, desde que tenha adotado todas as outras medidas 

terapêuticas ao seu alcance, e haja manifestação de vontade expressa do paciente’. 

8  

Salienta-se a indispensabilidade de cooperação entre médico e paciente no 

intuito de promover o exercício do livre arbítrio deste, destinatário das intervenções 

médicas, haja vista que o respeito aos valores do indivíduo pode significar uma força 

positiva para o conforto e a recuperação do paciente.  

O médico, no exercício de sua honrosa profissão, tem como pressuposto 

agir com seus conhecimentos no sentido de proporcionar ao paciente, benefícios à 

sua saúde física, mental e espiritual. Ao agir em desconformidade com esses 

preceitos o médico contraria as convicções da pessoa, ferindo sua dignidade e, por 

consequência, causando-lhe danos irreparáveis. 

  

                                                             
7
 Relator: Alberto Vilas Boas, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2007, Número do processo: 

1.0701.07.191519-6/001(1). Data do Julgamento: 14/08/2007 - Data da Publicação: 04/09/2007. 
8
 Tratou-se do processo ético-profissional CFM n.º 0654-015/00, que teve origem no processo 2374-

020/94 do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. A decisão do CFM reformou a decisão de 1º 
grau, que impôs como penalidade à médica “Censura confidencial em aviso reservado”. 
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CONCLUSÕES 

 

Os estudos formulados sobre a religião, em seu caráter amplo, mostram que 

durante muito tempo a sociedade foi vítima de poucos religiosos que detinham o 

poder. 

Estes, utilizando-se da inocência e do temor de um ser supremo, pelo 

cidadão comum, controlaram a política e detinham grande parte do poder Estatal. 

Com o passar dos anos, as pessoas começaram a questionar a legitimidade 

da igreja, e a crueldade que, aparentemente, vinha de um deus criado pelo poder da 

igreja, onde as pessoas deveriam apenas obedecer, sem questionar o porquê. 

Após o estudo sobre a religião, chegamos à conclusão de que a análise 

sobre a formação dos direitos fundamentais revela que todo o aparato jurídico 

converge para promover os valores inerentes ao ser humano. 

A garantia do exercício dessa liberdade é noção que importa a todos, sendo 

cada pessoa responsável pelas próprias escolhas. Ora, a autonomia consiste no 

poder que cada indivíduo tem, de guiar sua própria vida, de acordo com o que 

entende correto, sem a interferência de outrem. O direito tutela essa prerrogativa, 

como também garante seu exercício. 

Nota-se também, que a dignidade da pessoa humana, vem sendo alvo de 

diversos estudos e aprimoramentos, onde surgem questões polêmicas entre a 

sociedade, sobre a dignidade e liberdade de cada pessoa, bem como o direito à 

vida. 

Percebe-se ainda que não há como se falar em liberdade, especificamente 

de crença, sem mencionar o caso das Testemunhas de Jeová na sua recusa ao 

tratamento com transfusão de sangue. A exteriorização desses valores se harmoniza 

com o fundamento da dignidade da pessoa humana, trazendo a tona os direitos que 

possuímos sobre nosso próprio corpo, à vida, à liberdade de manifestação de 

pensamento e crença religiosa, à integridade física, psíquica, moral e intelectual, 

dentre outros cuja inobservância ou diminuição do mesmo acaba por ferir o princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

No presente trabalho, fora constatado que inexiste colisão entre os direitos 

fundamentais: VIDA e LIBERDADE RELIGIOSA, visto que estes são direitos do 
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mesmo indivíduo e ambos concorrem conjuntamente com todos os outros inerentes 

à pessoa para a consecução de um mesmo fim, tornar digna a vida de uma pessoa. 

Ignorar a negativa de consentimento de um paciente poderá caracterizar os 

tipos penais de cárcere privado, constrangimento ilegal, ou até mesmo lesões 

corporais, por isso, é imprescindível ao médico, obter a anuência livre e esclarecida 

do paciente, ou de seu representante legal. 

O Estado como guardião dos direitos fundamentais, deveria intervir 

severamente, para a suprema garantia da liberdade religiosa a todos. 

Como descrito, toda a argumentação revelou a necessidade de salvaguardar 

o direito fundamental da dignidade da pessoa humana. Para isso, faz-se necessário 

o respeito à decisão livre e consentida de cada indivíduo no que diz respeito à 

religião que deseja seguir, sem nenhuma forma de preconceito e com a certeza de 

que o Estado está garantindo e protegendo seus valores fundamentais. 
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