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Área do Direito: Constitucional; Civil
Resumo: Trata-se de parecer emitido sobre a possibilidade de paciente adulto Testemunha de
Jeová recusar tratamento médico por motivo religioso mediante consentimento informado.

Palavras-chave: Direitos fundamentais - Liberdade religiosa - Repulsa - Transfusão de sangue -
Testemunha de Jeová
Resumen: Resumen: Esta es la opinión sobre la posibilidad de un paciente adulto Testigo de Jehová
rechazar un tratamiento médico por motivos religiosos mediante consentimiento informado.

Palabras claves: Derechos fundamentales - Libertad religiosa - Repulsa - Transfusión de sangre -
Testigo de Jehová
Sumário:

- 1.Consulta - 2.Estado Democrático de Direito: prevalência dos direitos fundamentais. Liberdade e
autodeterminação do indivíduo como direitos fundamentais - 3.Objeção de consciência e
consentimento informado - 4.Privilégio ao consentimento informado. A liberdade do paciente de
recusar tratamento atentatório a sua dignidade - 5.Consentimento informado. Formas de
manifestação da vontade - 6.Aspectos processuais da questão. Inconstitucionalidade das liminares
satisfativas que obrigam determinada pessoa a sujeitar-se à transfusão de sangue

Ementas: Estado Constitucional. Liberdade e autodeterminação do indivíduo como direitos
fundamentais: a liberdade religiosa enquanto direito fundamental é intransferível, irrenunciável,
indisponível e imprescritível. Impossibilidade de o Estado obrigar seus cidadãos a realizarem
tratamento médico atentatório à sua convicção religiosa.

Direito de liberdade e o consentimento informado: O consentimento informado é direito constitucional
do cidadão que deve orientar e embasar toda a relação entre médico e paciente. Impossibilidade
constitucional/legal de o médico efetuar qualquer procedimento em contrariedade à manifestação de
vontade livre e consciente de seu paciente. Não pode o Estado ignorar a liberdade de escolha do
paciente, ainda que se dê por motivo religioso sob pena de violação do art. 5.º, VI, da CF/1988.
Garantia constitucional dos praticantes da religião Testemunha de Jeová de não se submeter a
procedimentos médicos que envolvam transfusão de sangue.

Princípio da legalidade e vinculação do Judiciário aos direitos fundamentais: Inconstitucionalidade
das decisões judiciais que obriguem alguém a se submeter a tratamento médico contra sua vontade.
Habeas corpus como writ constitucional adequado contras essas decisões.
1. Consulta

Honra-nos com a presente consulta a Associação dos Testemunhas de Jeová, através do nobre
advogado Dr. Kleber Barreto, na qual nos indaga sobre o direito de liberdade e de autodeterminação
do indivíduo, enquanto garantias constitucionais fundamentais, com especial atenção para o
exercício do direito de liberdade de recusa de tratamento médico por motivo religioso mediante
consentimento informado.

A consulta veio acompanhada de substancioso material jurídico [doutrinário e jurisprudencial] e de
farta literatura médica, nacionais e estrangeiros, juntamente com a reprodução de diversos diplomas
normativos relacionados ao tema [incluindo normas de regência da conduta médica, expedidas por
seus órgãos de classe, e atos normativos federais editados pela Administração Pública].
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