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Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir o direito de 
quem segue a religião das Testemunhas de Jeová de, ao contratar 
um plano de saúde, poder optar por tratamentos alternativos que 
se enquadrem em suas crenças. Pelo método dedutivo, abordou-
se inicialmente a amplitude do direito fundamental à proteção 
do consumidor e do direito de crença para, ao fim, discutir-se o 
direito das Testemunhas de Jeová a ter tratamentos alternativos. 
Também foi adotado o método dialético, discutindo a colisão 
entre os direitos fundamentais do consumidor e os das operado-
ras de planos de saúde, a fim de se concluir pelo que se denomina 
a correta prestação pelo prestador do plano de saúde acima 
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mencionado, onde as operadoras de planos de saúde não poderão 
negar coberturas alternativas de tratamento aos pacientes Teste-
munhas de Jeová, mesmo que o contrato de seguro saúde preveja 
tratamentos comuns a todos, sem observar peculiaridades. 
 
Palavras-Chave: Direito do consumidor, Direito à crença, Teste-
munha de Jeová, Transfusão de sangue, obrigação de operadoras 
de planos de saúde. 
 
THE RIGHT OF JEHOVAH'S WITNESSES TO THE COST 
OF ALTERNATIVE TREATMENT BY HEALTH PLAN OP-
ERATORS 
 
Abstract:  This paper aims to discuss the right of those who fol-
low the religion of Jehovah's Witnesses to be able, when hiring 
a health plan, to choose alternative treatments that fit their be-
liefs. Through the deductive method, the scope of the fundamen-
tal right to consumer protection and the right of belief were first 
addressed, in order to finally discuss the right of Jehovah's Wit-
nesses to have alternative treatments. The dialectical method 
was also adopted, discussing the collision between the funda-
mental rights of the consumer and those of the health plan oper-
ators, in order to conclude by what is called the correct provision 
by the health plan provider mentioned above, where the health 
plan operators health plans cannot deny alternative treatment 
coverage to Jehovah's Witness patients, even if the health insur-
ance contract provides for treatments common to all, without ob-
serving peculiarities. 
 
Keywords: Consumer Right, Right to belief, Jehovah's Witness, 
Blood transfusion, health plan operators obligation. 
 
1 INTRODUÇÃO 
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uando contrata um plano de saúde, o consumidor 
pretende ter uma proteção adequada caso neces-
site da prestadora. Sob esse ponto de vista, tais 
contratos costumam ser de adesão, cujas cláusulas 
majoritariamente beneficiam os prestadores de 

serviços, e o consumidor, dada a vulnerabilidade diante da ne-
cessidade de dispor de serviços de saúde, firma o contrato sem 
poder previamente analisar as lacunas contratuais, entre elas a 
falta de previsão ou autorização contratual nas situações em que 
há mais de uma opção de tratamentos de saúde. 

No caso das Testemunhas de Jeová, que recusam a trans-
fusão de sangue por motivos religiosos, esta situação torna-se 
mais acentuada, visto que se espera que a sua liberdade religiosa 
seja respeitada pelas operadoras do plano na prestação do ser-
viço e, no entanto, é corriqueiro que o plano de saúde simples-
mente se cale sobre essa particularidade, muitas vezes impondo 
um tratamento que viola suas crenças – no caso, a transfusão de 
sangue. 

Por outro lado, as operadoras de planos de saúde, en-
quanto prestadoras de serviço, têm o direito fundamental à livre 
iniciativa, razão pela qual à primeira vista teriam o direito de 
oferecer o produto como desejassem, cabendo às Testemunhas 
de Jeová aceitar ou procurar outro plano de saúde. Nesse caso, 
poderiam os provedores de planos de saúde privados ser força-
dos a oferecer ou financiar tratamentos alternativos para as Tes-
temunhas de Jeová? 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo dis-
cutir a necessidade de a operadora de plano de saúde incluir no 
contrato, em relação às Testemunhas de Jeová, a cobertura de 
tratamentos alternativos que estejam de acordo com os preceitos 
da citada religião. Para tanto, será utilizado o método da aborda-
gem dedutivo, partindo de considerações gerais sobre os direitos 
fundamentais à crença e à proteção do consumidor para, poste-
riormente, discutir o dever e a responsabilidade das operadoras 

Q
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de planos de saúde em relação às Testemunhas de Jeová, na pres-
tação de coberturas contratuais. Também será adotado o método 
dialético quando se discute a colisão entre o direito fundamental 
à proteção do consumidor e o direito fundamental à livre inicia-
tiva, a fim de se concluir pelo que se entende por uma prestação 
adequada do fornecedor no referido contrato. 

 
2 DA RESTRIÇÃO DA LIVRE INICIATIVA PELA PROTE-
ÇÃO AO CONSUMIDOR 

 
De acordo com Sarmento (2006, p. 33): 

O Estado e o Direito assuem novas funções promocionais e se 
consolida o entendimento de que os direitos fundamentais não 
devem limitar o seu raio de ação às relações políticas, entre 
governantes e governados, incidindo também em outros cam-
pos, como o mercado, as relações de trabalho e a família. 

Nesse universo complexo, a dignidade humana tem du-
pla função protetora no Estado Constitucional brasileiro: é um 
direito fundamental do indivíduo contraposto ao Estado e à so-
ciedade, ao mesmo tempo em que é um encargo constitucional 
dirigido ao Estado no sentido de que este deve proteger a respec-
tiva efetividade em relação ao indivíduo. Corolário lógico, como 
direitos fundamentais, as liberdades individuais são preceitos in-
contornáveis que garantem uma vida digna: são cláusulas afir-
mativas do poder do indivíduo de agir de acordo com sua von-
tade e de acordo com suas determinações subjetivas, intrínsecas 
a todo ser humano que não seja “prisioneiro ou em algmas” 
(HUME, 1999, p. 100). 

No entanto, os direitos fundamentais não devem ser con-
siderados absolutos, e outros bens jurídicos de âmbito constitu-
cional podem justificar a sua restrição (SARMENTO; GAL-
DINO, 2006, p. 293). Há casos em que, se exercido inadvertida-
mente em toda a sua extensão, o direito fundamental tem o efeito 
contrário: ofende os direitos de outrem sem causa legal e lhes 
causa prejuízo injustificado, tornando responsável pela 
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respectiva reparação o titular que exerceu abusivamente o direito 
de forma a que tenha acarretado prejuízos difíceis ou mesmo im-
possíveis de reparar a outrem. Diante disso, o legislador consti-
tucional estabeleceu restrições a determinados direitos funda-
mentais justamente para prevenir tais abusos e prevenir tais per-
das, consubstanciando tais restrições na limitação e delimitação 
do âmbito protetivo e/ou intensidade da incidência do direito, 
com vistas a harmonizar a concomitância em situações em que 
os valores e direitos de outros são verificados e devem ser con-
siderados. 

Nesse sentido, Canotilho (2003, p. 450) sugere a existên-
cia de três tipos de restrições aos direitos fundamentais, sendo o 
primeiro tipo constituído por restrições expressamente feitas 
pela Constituição, em que o próprio texto constitucional, de 
forma expressa e clara, restringe ou condiciona o direito funda-
mental: na descrição normativa do próprio direito ou ao longo 
do corpo da Carta Fundamental, o elemento restritivo do respec-
tivo âmbito e intensidade do conteúdo do direito fundamental é 
também descrito, tal qual se dá, por exemplo, com o direito fun-
damental à reunião prevista no artigo 5º, XVI, da Constituição 
Federal (BRASIL, 1988), segundo a qual a liberdade de reunião 
é expressamente restrita a fins pacíficos, e condicionada à au-
sência de armas e para não frustrar outra reunião previamente 
convocada para o mesmo lugar. 

A segunda situação é a em que a lei infraconstitucional 
restringe o direito fundamental, o que só pode acontecer com 
prévia e expressa autorização constitucional: desde que a Cons-
tituição expressamente determine que o direito fundamental so-
frerá algum tipo de restrição por lei infraconstitucional, esta lei 
tem competência para fazê-lo. É exatamente isso que acontece 
com o direito fundamental à proteção do consumidor: ao preco-
nizar que a proteção do consumidor dar-se-á na forma da lei (CF, 
art. 5º, XXXII), a Constituição preconiza que uma lei infracons-
titucional (Código de Defesa do Consumidor) delimitará e 
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disciplinará o aludido direito fundamental, estipulando a forma 
como o consumidor será protegido. 

O terceiro tipo é a restrição exercida sem a autorização 
ou previsão expressa da Constituição, porém legitimada pela 
ponderação de princípios no caso específico, a partir do qual se 
aplica o princípio mais adequado à realização dos direitos fun-
damentais, restringindo-se na medida necessária o alcance da in-
cidência de outros princípios fundamentais para o bem da ordem 
e do interesse social. 

É o que se denomina “limite imanente”, de acordo com 
Canotilho (2003, p. 1.282): 

[...] os chamados “limites imanentes” são o resultado de uma 
ponderação de princípios jurídico-constitucionais conducente 
ao afastamento definitivo, num caso concreto, de uma dimen-
são que, prima facie, cabia no âmbito protectivo de um direito, 
liberdade ou garantia. Assim, por exemplo, o direito de greve 
inclui, prima facie, no seu âmbito de protecção, a greve dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, mas, através da pondera-
ção de  princípios (bens)  jurídico-constitucionais – direito  à 
greve,  saúde pública,  bem da  vida  -, pode chegar-se a excluir, 
como resultado  dessa  ponderação, a  “greve  total”  que  não  
cuidasse de manter os serviços estritamente indispensáveis à 
defesa da saúde e da vida. 

No mesmo sentido, Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2019, 
p. 491) observam: 

No que diz respeito às espécies de limitações, registra-se subs-
tancial consenso quanto ao fato de que os direitos fundamentais 
podem ser restringidos tanto por expressa disposição constitu-
cional como por norma legal promulgada com fundamento na 
Constituição. Da mesma forma, há quem inclua uma terceira 
alternativa, vinculada à possibilidade de se estabelecerem res-
trições a direitos por força de colisões entre direitos fundamen-
tais, mesmo inexistindo limitação expressa ou autorização ex-
pressa assegurando a possibilidade de restrição pelo legislador. 
Embora tal hipótese possa ser subsumida na segunda alterna-
tiva, considera-se que a distinção entre os três tipos de limites 
referidos torna mais visível e acessível o procedimento de con-
trole da atividade restritiva em cada caso. Além disso, verifica-
se, como já demonstram as três espécies de limitações 
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referidas, que, em qualquer caso, uma restrição de direito fun-
damental exige, seja direta, seja indiretamente, um fundamento 
constitucional. 

Alexy (2015, p. 105) é elucidativo a esse respeito, afir-
mando que “um princípio cede lugar quando, em um determi-
nado caso, é conferido um peso maior a um outro princípio an-
tagônico”, denotando assim a limitação de um princípio funda-
mental tendo em vista a maior adequação do outro nesse caso. 
Nesta última situação, é possível tomar como exemplo a liber-
dade de expressão prevista no art. 5º, IX, da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988), segundo a qual, “é livre a expressão da ativi-
dade intelectual, artística, científica e de comunicação, indepen-
dentemente de censura ou licença": se, por um lado, não há res-
trição expressa e nem autorização expressa de restrição por lei, 
por outro, o exercício abusivo de tal liberdade pode implicar da-
nos a outrem, constituindo entre outros violação de privacidade, 
tendo os autores o dever de indenizar pelos danos materiais ou 
morais por eles ocasionados. 

Ou, na hipótese de que trata o presente estudo, o direito 
fundamental à livre iniciativa que as operadoras de planos de sa-
úde possuem não é absoluto, sendo inexoravelmente limitado 
pelos direitos fundamentais à proteção do consumidor e à crença 
de que são titulares os adeptos das Testemunhas de Jeová que 
contratam seus serviços. 

Atualmente, de acordo com a Agência Nacional de Sa-
úde Suplementar, o Brasil é um dos países que mais têm planos 
e seguros de saúde, o que confere aos convênios privados um 
papel primordial na sociedade brasileira, já que mais de 20% da 
população está coberta por algum tipo de plano de saúde privado 
(ANS, 2020). Esse cenário ilustra a incapacidade do Estado de 
garantir de forma eficiente o direito fundamental à saúde dos ci-
dadãos, o que leva aqueles que têm condições financeiras a optar 
por fazer valer seu direito fundamental à saúde por meio de um 
plano de saúde privado. 

Nesse sentido, Andrighi (STJ, 2010) conclui: 
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Ao propor um seguro-saúde, a empresa privada está substi-
tuindo o Estado e assumindo perante o segurado as garantias 
previstas no texto constitucional. O argumento utilizado para 
atrair um maior número de segurados a aderirem ao contrato é 
o de que o sistema privado suprirá as falhas do sistema público, 
assegurando-lhes contra riscos e tutelando sua saúde de uma 
forma que o Estado não é capaz de cumprir. 

A propósito, e como o artigo 199 da Constituição Federal 
prevê que a iniciativa privada possa explorar economicamente a 
saúde de forma suplementar, as operadoras de planos de saúde o 
fazem com fins lucrativos, valendo-se do direito fundamental de 
livre iniciativa previsto no artigo 1º, inciso IV, da Constituição 
Federal. Porém, deve-se considerar que, conforme afirmado so-
bre a restrição dos direitos fundamentais, a livre iniciativa é de-
limitada pelo art. 170 na medida em que deve ser exercido de 
acordo com os demais princípios contidos no referido artigo, 
destacando-se aqui o princípio da proteção ao consumidor (item 
V), ressaltando-se que o contrato de consumo possui uma cono-
tação existencial, razão pela qual é mais impactado por funda-
mentos direitos. 

Essa ideia fora inaugurada no Brasil por Azevedo (2005, 
p. 115), ao propor a distinção entre contratos existenciais e con-
tratos empresariais: 

A boa-fé objetiva, prevista como cláusula geral no art.422 do 
CC/2002 (LGL/2002/400), tem um primeiro nível, negativo e 
elementar, comum a todo e qualquer contrato, consistente em 
não agir com má-fé, e um segundo nível, positivo, de coopera-
ção. Neste último, a boa-fé inclui diversos deveres (deveres po-
sitivos), como o de informar, mas a exigência de boa-fé, nesse 
patamar, varia conforme o tipo de contrato. Ela, em primeiro 
lugar, é muito maior entre os contratos que batizamos de “con-
tratos existenciais” (os de consumo, os de trabalho, os de loca-
ção residencial, de compra da casa própria e, de uma maneira 
geral, os que dizem respeito à subsistência da pessoa humana) 
do que entre os “contratos empresariais”. 

De acordo com o autor supracitado, os contratos existen-
ciais são aqueles que proporcionam a subsistência da pessoa sem 
que haja um fim lucrativo, conforme se observa na saúde, 
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manutenção da vida, poupança em situações de perigo, acesso à 
moradia, bens imóveis como patrimônio da família, contratos de 
educação, trabalho, energia elétrica, transporte, meios de comu-
nicação e provedores virtuais, entre outras possibilidades 
(MARTINS; FERREIRA, 2011, p. 265). Nessa forma contra-
tual, pelo menos uma das partes visa à promoção da sua digni-
dade e/ou personalidade, desde que se pretenda satisfazer uma 
necessidade ou comodidade inerente à sua sobrevivência, de 
forma que o interesse contratual não se volte a um conteúdo pri-
mordialmente mercantil ou lucrativo. 

Segundo Azevedo (2009, p. 100): 
Por contrato empresarial há de se entender o contrato entre em-
presários, pessoas físicas ou jurídicas, ou, ainda, o contrato en-
tre um empresário e um não empresário que, porém, naquele 
contrato, visa obter lucro. O contrato existencial, por sua vez, 
é aquele entre pessoas não-empresárias ou, como é frequente, 
em que somente uma parte é não-empresária, desde que esta 
naturalmente não pretenda transferir, com intuito de lucro, os 
efeitos do contrato para terceiros. 

Assim, ao contrário dos contratos de lucro, em que os 
contratantes presumivelmente estão no mesmo nível socioeco-
nômico e têm a mesma finalidade (circulação de riqueza), nos 
contratos existenciais existe um distanciamento socioeconômico 
entre as partes, onde um - o mais vulnerável - busca um existen-
cial o bem e o outro - o economicamente mais forte - busca o 
lucro. Esta vulnerabilidade é claramente verificada porque, con-
forme observado por Rosa, Bizelli e Félix (2017, p. 178):  

[...] a parte que tem o interesse existencial não poderá exercer 
plenamente sua autonomia privada, pois, invariavelmente, ne-
cessita do bem prestacional, dele não podendo abrir mão, o que 
faz com que, em regra, concorde com cláusulas abusivas. 
Desse modo, esse contratante encontra-se em posição de vul-
nerabilidade em relação à outra parte, situação adversa que 
obriga o direito a ter ferramentas aptas a corrigir esse desequi-
líbrio para restaurar a harmonia da relação. Importante com-
preender, portanto, que no contrato existencial a parte que 
busca a “existencialidade” no objeto prestacional encontra-se 
em posição de vulnerabilidade frente à parte que busca a 
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“lucratividade”. 
Percebe-se claramente nos contratos de consumo, que o 

consumidor visa a adquirir ou utilizar um produto ou serviço 
com finalidade não econômica e presumivelmente para garantir 
uma vida digna, caracterizando-se a vulnerabilidade na medida 
em que o consumidor acaba tendo que se submeter à vontade do 
fornecedor ao adquirir o produto ou o serviço de que necessita, 
nomeadamente nos contratos cujo objeto seja um bem essencial 
não só à dignidade mas também à sobrevivência da pessoa. 
Nesse sentido, uma vez vulnerável na relação contratual, o con-
sumidor deve ser o mais protegido possível, aplicando-se assim 
o princípio da máxima efetividade da norma constitucional rela-
tiva ao direito fundamental à proteção do consumidor (art. 5º, 
inciso XXXII da Constituição Federal), conforme explica Cano-
tilho (2003, p. 1.224): 

Este princípio, também designado por princípio da eficiência 
ou princípio da interpretação efetiva, pode ser formulado da 
seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser atribu-
ído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio opera-
tivo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e 
embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das nor-
mas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âm-
bito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve prefe-
rir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos 
fundamentais). 

Assim, por se tratar de uma relação de consumo - e por-
tanto, devendo-se necessariamente observar aí o direito funda-
mental à proteção do consumidor -, o direito fundamental do for-
necedor à livre iniciativa deve se restringir a uma situação que 
não prejudique a condição existencial do consumidor: da ponde-
ração entre o direito fundamental à livre iniciativa do fornecedor 
e a proteção do consumidor, observa-se que o fornecedor pode 
realizar um negócio jurídico e assim obter lucro, desde que res-
peite as necessidades existenciais e a vulnerabilidade do consu-
midor, visto que a dignidade humana impõe a proteção existen-
cial como prioridade e secundariamente a vantagem patrimonial. 
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Ou seja, nos contratos de consumo, a restrição ao direito funda-
mental de livre iniciativa do fornecedor baseia-se na vinculação 
da vontade de lucro ao respeito pela vulnerabilidade do consu-
midor e ao caráter existencial de sua necessidade contratual: ob-
tendo lucro a partir da vulnerabilidade do consumidor em detri-
mento deste, o fornecedor excede sua liberdade de iniciativa e 
viola o direito fundamental à proteção do consumidor. 

Por isso, a operadora de plano de saúde não pode ofere-
cer cobertura apenas para tratamentos que envolvam transfusão 
de sangue às Testemunhas de Jeová, dado que o Código de De-
fesa do Consumidor, como extensão do direito fundamental à 
proteção do consumidor, prevê entre outros em seu art. 51, in-
ciso IV, que é nula a cláusula contratual que estabelece “[...] 
obrigações consideradas pecaminosas, abusivas, que colocam o 
consumidor em desvantagem excessiva, ou incompatíveis com 
a boa fé ou com a equidade” (BRASIL, 1990). O direito funda-
mental à livre iniciativa, uma vez que não é absoluto como todos 
os outros direitos fundamentais, deve ser restringido no caso das 
Testemunhas de Jeová de que trata este estudo, para que não se-
jam ofendidas e tenham injustamente coibido seu fundamental 
direito à crença aliado ao seu status de consumidor. 

 
3 DO DIREITO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ À CO-
BERTURA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO 

 
O Estado Democrático Brasileiro de Direito funda-se na 

dignidade, a qual, pelo princípio da democracia, é indissociável 
da igualdade e da promoção da pessoa, merecendo a respectiva 
proteção de quem seja impopular, ameaçado ou excluído por 
suas diferenças, por uma maioria forte e esmagadora, que tem 
seus direitos e interesses, em tese, protegidos por sua capacidade 
política de substituir seus representantes (Perlingieri, 2008, p. 
468-469). Este entendimento deriva da fórmula romana suum 

cuique, onde a ideia de justiça está diretamente relacionada com 
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a garantia da efetividade dos direitos fundamentais, ponderada 
de acordo com as semelhanças, diferenças e necessidades obje-
tivas e subjetivas consideradas entre os cidadãos.  

Hart (1994, p. 174) observa bem a respeito:  
[...] a justiça é semelhante às noções do que é genuíno, ou alto, 
ou quente, que contêm uma referência implícita a um padrão 
que varia com a classificação da coisa a que são aplicados. 
Uma criança alta pode ser da mesma altura de um homem 
baixo, um inverno quente da mesma temperatura de um verão 
frio e um diamante falso pode ser uma peça genuína em anti-
guidade. Mas a justiça é bastante mais complicada do que estas 
noções, porque o critério variável de semelhança relevante en-
tre casos diferentes nela incorporado varia não só com o tipo 
de questão a que é aplicado, mas pode estar muitas vezes su-
jeito a impugnação, mesmo em relação a um tipo único de 
questão. 

Daí se dizer que os direitos fundamentais devem ser mais 
ou menos efetivos - isto é, devem ter sua amplitude de incidência 
modulada - de acordo com a situação, de modo a não resultar em 
excessos e consequentemente em dano injustificável aos direitos 
alheios. Nesse sentido, segundo Novais (2006, p. 35), os direitos 
fundamentais são como “bens” das minorias contra a maioria 
democrática, o que significa, em termos de crença, que o cidadão 
tem o direito e o Estado tem o dever de garantir a proteção da 
pessoa ao praticar sua crença ou religião, podendo adorar qual-
quer divindade. 

Assim, a liberdade de crença religiosa é garantida pela 
Constituição Federal de 1988, permitindo ao indivíduo seguir 
determinado credo e seus mandamentos, o que leva as Testemu-
nhas de Jeová ao direito de se valerem de sua crença e respecti-
vos desígnios para, enquanto consumidores, escolher a interven-
ção médica que se adapte aos preceitos de sua religião. 

Nesse mister, de acordo com as Testemunhas de Jeová 
tanto o Antigo quanto o Novo Testamento ordenam que se abs-
tenham de ter contato com sangue que não seja o e si mesmos. 
A proibição de receber sangue, para os fiéis, está na Bíblia 
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Sagrada: “A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, 
não comereis” (Gn 9,4); “E qualquer homem da casa de Israel, 
ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum 
sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha 
face, e a extirparei do seu povo” (Lv 17,10); “Somente esforça-
te para que não comas o sangue; pois o sangue é a vida; pelo que 
não comerás a vida com a carne;” (Dt 12,23); “Porque pareceu 
bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo al-
gum, senão estas coisas necessárias” (Atos 15,28); “Que vos 
abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da 
carne de animais sufocados, e da fornicação; das quais fazeis 
bem se vos guardardes. Bem vos vá.” (Atos 15,29). 

Além disso, as Testemunhas de Jeová acreditam que, 
para Deus, o sangue representa a vida (Lv 17, 14) e que, por-
tanto, cabe a elas evitar “ingerir sangue” por qualquer meio, não 
apenas em obediência a Deus, mas também por obediência e res-
peito a Ele como doador da vida.  

Nesse ínterim, cabe um contraponto: deve-se considerar 
que a vontade do indivíduo pode ser substituída em favor de in-
teresses “mais fundamentais” do que o da crença, como o direito 
à vida. Assim, da mesma forma que, como se afirma, a livre ini-
ciativa deve ser ponderada com a proteção do consumidor, a li-
berdade religiosa deve ser ponderada quando confrontada com o 
direito à vida para que este, o bem maior, não seja relativizado a 
ponto de ser ceifado por questões de crença. Em outras palavras, 
e a nosso ver, no choque entre a liberdade de crença e o direito 
fundamental à vida, esta última obviamente tem maior peso e 
importância notadamente se a opção de obedecer ao credo em 
detrimento da adoção do procedimento médico adequado impli-
car em risco de morte: admitir-se o contrário permitiria à pessoa 
abrir mão de um direito fundamental - no caso, a vida -, abrindo 
uma perigosa brecha de permissividade ao suicídio e sua insti-
gação e assistência, por exemplo. 

De fato, embora haja um entendimento indiscutível de 
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que não há hierarquia entre os direitos fundamentais, alguns de-
les devem ser priorizados dada a evidente indispensabilidade à 
sobrevivência e à existência do ser humano antes e além da vida 
digna. É o que acontece com o direito fundamental à vida, que, 
não sem motivo, foi elencado primeiro no art. 5º da Constituição 
Federal: segundo Moraes (2020, p. 113), o direito à vida é o mais 
fundamental de todos os direitos, pois, sem ele, não há outros 
direitos.  

Esse entendimento é compartilhado por Branco (2019, p. 
392-393): 

O direito à vida é uma premissa dos direitos proclamados pelo 
constituinte; não faria sentido declarar qualquer outro caso, an-
tes, não seria garantido o direito próprio de estar vivo para usu-
árias. O seu peso abstrato, inerente à sua capital relevante, é 
superior a todo outro interesse. [...] Trata-se de um valor su-
premo na ordem constitucional, que orienta, informa e dá o úl-
timo sentido a todos os demais direitos fundamentais. 

É por isso que, dada a extrema essencialidade do direito 
à vida, em caso de colisão entre este e outro direito fundamental 
a vida deve ser sempre priorizada, pois, como afirmado, é uma 
condição sine qua non para todos os outros direitos. Com efeito, 
se a efetividade do direito à vida fica comprometida de forma 
que este permaneça violado, torna-se inútil garantir os demais 
direitos individuais se o respectivo titular não puder estar vivo. 

De acordo com Diniz (2007, p. 24): 
A vida tem prioridade sobre todas as coisas, uma vez que a di-
nâmica do mundo nela contém e sem ela nada terá sentido. 
Consequentemente, o direito à vida prevalecerá sobre qualquer 
outro, seja ele o de liberdade religiosa, de integridade física ou 
mental, etc.. Havendo conflito entre dois direitos, incidirá o 
princípio do primado do mais relevante. 

A par de tal ressalva, não sendo o caso de risco de morte 
e portanto não havendo colisão entre os direitos fundamentais à 
vida e à fé, as Testemunhas de Jeová têm o direito de exigir das 
operadoras de planos de saúde o respeito por sua opção religiosa 
e a consequente cobertura de tratamentos alternativos, ou seja, é 
legítima a recusa de praticantes da religião Testemunhas de 
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Jeová em se submeter a tratamento previsto contratualmente e 
que implique em transfusão de sangue, se houver um tratamento 
alternativo. E esse tratamento alternativo deve ser oferecido pela 
empresa mesmo que não esteja expressamente previsto no plano 
de saúde, visto que é necessário observar que as Testemunhas de 
Jeová não desejam ou optam pela morte ao recusar um único 
tratamento médico (transfusão de sangue), mas almejam alterna-
tivas viáveis que garantam não só saúde, mas vida com digni-
dade, respeitando sua crença.  

Nesta linha, e ainda no cumprimento do direito social 
fundamental à saúde, as Testemunhas de Jeová têm direito a que 
sejam disponibilizados, tanto pelo Estado como por convênios 
privados, recursos médicos que alcancem resultados iguais ou 
melhores que os da transfusão de sangue, o que pode garantir 
que terão uma vida respeitando seus valores morais, espirituais 
e psicológicos, e bem assim, assegurada sua proteção enquanto 
consumidores. 

A esse respeito, em junho de 2017, o Supremo Tribunal 
Federal, no Recurso Extraordinário nº 979.742/AM (BRASIL, 
2017), entendeu que cabe ao Estado custear o procedimento ci-
rúrgico indisponível na rede pública, devido à convicção religi-
osa do paciente proibindo a transfusão de sangue. Decidiu-se no 
referido Recurso que o direito à saúde deve prevalecer lado a 
lado com as convicções religiosas do cidadão, a fim de garantir 
sua sobrevivência e vida digna, respeitando as crenças de cada 
um, nos termos da Constituição Federal. 

Nesse julgamento, o STF entendeu que, sendo tecnica-
mente possível, o Estado deve garantir o direito à saúde de forma 
compatível com as crenças e consciência do cidadão, já que não 
basta garantir a sobrevivência se não for assegurada uma exis-
tência digna, respeitar a fé de cada um e, portanto, não realizar 
transfusão de sangue em pacientes Testemunhas de Jeová se 
houver alternativa de tratamento. Portanto, não basta que o Es-
tado tenha uma rede de atenção à saúde se os serviços de saúde 
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existentes não forem compatíveis com a religião dos pacientes, 
sob pena de discriminação contra percepções minoritárias. 

Portanto, não se tratando de violação do direito funda-
mental à vida, será inconstitucional a exclusão contratual de tra-
tamentos alternativos que implique na submissão de praticante 
da religião Testemunha de Jeová a tratamento médico que im-
plique transfusão de sangue, eis que injustamente obriga as Tes-
temunhas de Jeová a transgredir os preceitos religiosos que pro-
fessam, implicando assim numa ofensa ao direito fundamental à 
crença e ao direito fundamental à proteção do consumidor, na 
medida em que se revela prática comercial abusiva ao se valer 
da limitação do consumidor para lhe impor determinado trata-
mento.  

Com efeito, qualquer imposição contratual que restrinja 
ou retire o direito de convicção religiosa das Testemunhas de 
Jeová e as obrigue a serem submetidas a um tratamento contrário 
às suas convicções quando existe um tratamento alternativo, fere 
entre outros o art. 51, IV, do CDC, na medida em que o fornece-
dor impõe ao consumidor Testemunha de Jeová uma obrigação 
abusiva e contrária à boa-fé, consubstanciada na renúncia à sua 
fé para obter tratamento médico; e o art. 6º, IV, o qual deixa claro 
ser direito básico do consumidor a proteção contra métodos co-
merciais coercitivos, tais como a imposição de determinado tra-
tamento pela operadora havendo outro que melhor atenda ao se-
gurado. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
Todo contrato tem uma finalidade específica que justi-

fica sua formação. A par disso, mudanças profundas ocorreram 
na teoria contratual, fazendo com que os contratos, a princípio 
simples instrumentos de circulação de bens e serviços, tornas-
sem-se fiadores da solidariedade social, aí se observando por-
tanto que a finalidade específica de um contrato existencial há 
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de priorizar uma consecução igualmente existencial, e somente 
secundariamente patrimonial. 

Portanto, os contratos de seguro saúde, por vontade das 
partes, devem ser instrumentos a serviço tanto dos consumidores 
(beneficiários/usuários) quanto dos contratantes (empresas/ope-
radoras de planos de saúde): as sociedades contemporâneas são 
cada vez mais complexas, plurais e heterogêneas e, portanto, os 
planos de saúde devem se adequar aos consumidores conforme 
sua vontade e possibilidade, como forma de verdadeira contri-
buição social. 

Assim, convênios privados podem estabelecer quais do-
enças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento é 
usado para curá-las: isso representaria uma agressão às Teste-
munhas de Jeová, pois limitaria seus direitos como consumido-
res e até vulneraria a igualdade e a equidade a que esses consu-
midores mencionados têm direito, uma vez patente a necessi-
dade de o fornecedor respeitar as particularidades do consumi-
dor na celebração de um contrato de consumo. 

Portanto, a proteção do equilíbrio nas relações contratu-
ais deve ocorrer nos contratos de plano de saúde onde haja um 
indivíduo vulnerável e um prestador de serviços econômica e in-
telectualmente superior, principalmente, como já dito, quando o 
consumidor apresenta particularidades a serem respeitadas pelo 
fornecedor e cuja consideração a este não acarretará nenhum 
ônus adicional. 

A saúde é um direito garantido constitucionalmente, de 
relevância social e individual, e sua manutenção ou restabeleci-
mento devem ser proporcionados integralmente pelas operado-
ras privadas de planos de saúde quando houver necessidade ou 
mesmo conveniência de alternância de tratamento médico, res-
peitando não só a condição genérica de consumidor do paciente, 
mas também suas particularidades consubstanciadas em valores 
e crenças, daí se observando e constatando a necessidade que os 
respectivos contratos, mesmo por adesão, cumpram a sua função 
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social, no tocante ao respeito à dignidade. 
Nesse sentido, os contratos de planos de saúde devem se 

adequar aos valores da sociedade e da dignidade humana, garan-
tindo às Testemunhas de Jeová, tanto na elaboração do contrato 
de plano de saúde quanto na prestação do serviço, a possibili-
dade de recusa de tratamento que implique em transfusão de san-
gue, oferecendo-se tratamento médico alternativo que garanta 
não só o direito à saúde, mas também o direito a uma vida digna, 
respeitando assim a opção religiosa e, portanto, o direito funda-
mental à crença. 

Considerando os preceitos constitucionais e infraconsti-
tucionais, as operadoras privadas de planos de saúde não podem 
escapar da obrigação de proporcionar aos seus consumidores o 
tratamento necessário para suas doenças respeitando suas indi-
vidualidades e crenças, pois, como já mencionado, o princípio 
da livre iniciativa deve obedecer aos direitos fundamentais à pro-
teção do consumidor e à crença, que permitem às Testemunhas 
de Jeová, em caso de transfusão de sangue, escolher outro trata-
mento: o consumidor de plano de saúde privado que professa a 
religião das Testemunhas de Jeová não pode ser discriminado 
quanto à sua fé, e tampouco sua opção pode se restringir a um 
único tratamento de saúde se há a possibilidade de utilizar outros 
que estejam em harmonia com suas crenças. 

Assim, as operadoras de planos de saúde não poderão ne-
gar coberturas alternativas de tratamento para pacientes Teste-
munhas de Jeová, mesmo que o contrato de seguro saúde não 
preveja expressamente tal possibilidade e determine um trata-
mento padrão a todos os consumidores, sem observar destarte 
peculiaridades subjetivas. Isso porque, tais contratos não são 
apenas instrumentos de acumulação de riquezas e obtenção de 
lucros, mas antes disso e principalmente, são instrumentos de 
efetivação de direitos fundamentais, visto que se materializam 
em um contrato de consumo existencial. 
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