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AMAZONAS
RELATOR
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: MIN. ROBERTO BARROSO
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
: PROCURADOR-GERAL
DO
MUNICÍPIO
MANAUS
: HELI DE PAULA SOUZA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DE

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO PELO ESTADO DE TRATAMENTO
MÉDICO DIFERENCIADO EM RAZÃO DE CONVICÇÃO RELIGIOSA. REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A decisão recorrida condenou a União, o Estado do Amazonas e o
Município de Manaus ao custeio de procedimento cirúrgico indisponível
na rede pública, em razão de a convicção religiosa do paciente proibir
transfusão de sangue.
2. Constitui questão constitucional relevante definir se o exercício de
liberdade religiosa pode justificar o custeio de tratamento de saúde pelo
Estado.
3. Repercussão geral reconhecida.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a
questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada.
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29/06/2017

PLENÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 979.742
AMAZONAS
MANIFESTAÇÃO:
O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso (relator):
Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso
extraordinário. Direito à saúde. Custeio pelo Estado
de
tratamento
médico
diferenciado
em
razão
de
convicção religiosa. Repercussão geral.
1. A decisão recorrida condenou a União, o Estado do
Amazonas e o Município de Manaus ao custeio de
procedimento cirúrgico indisponível na rede pública,
em razão de a convicção religiosa do paciente proibir
transfusão de sangue.
2. Constitui questão constitucional relevante definir
se o exercício de liberdade religiosa pode justificar
o custeio de tratamento de saúde pelo Estado.
3. Repercussão geral reconhecida.
1.
Trata-se de recurso extraordinário interposto
pela União
contra acórdão da Turma Recursal do
Juizado Especial Federal do Amazonas e Roraima, que
condenou os três entes federativos ao custeio de
tratamento médico não disponível na rede do Estado,
assentando que o Poder Público deve garantir o direito
à saúde de maneira compatível com as convicções
religiosas do cidadão, uma vez que não basta garantir
a sua sobrevivência, mas uma existência digna, com
respeito às crenças de cada um, nos moldes do art. 1º,
III, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do
acórdão recorrido:
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TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE.
CIRURGIA. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. VIABILIDADE TÉCNICA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela
União, Estado do Amazonas e Município de Manaus contra
sentença que julgou procedente o pedido inicial,
condenando, solidariamente, os réus a custear a
cirurgia de artroplastia total primária cerâmica, na
modalidade Tratamento Fora do Domicílio TFD, em
hospital
público
ou
particular,
que
realize
o
procedimento
sem
uso
de
transfusão
de
sangue,
garantindo ao autor a disponibilização de cobertura
assistencial integral (consultas, rotinas médicas,
medicamentos etc.) para completa recuperação de sua
saúde, e custear ao autor e a um acompanhante
passagens aéreas, traslados, hospedagem, alimentação,
ajuda de custo etc., para a completa realização do seu
tratamento.
(...)
7. Em relação ao argumento de violação ao princípio da
isonomia, uma vez que deve haver observância da ordem
cronológica dos pacientes, sendo indevido ao Poder
Judiciário conhecer as necessidades que não foram
demandadas judicialmente, igualmente não prospera.
Primeiro, porque tanto o Estado do Amazonas quanto a
União não identificam uma lista de pacientes em
idêntico quadro médico, o que importaria uma infração
à ordem de preferência. Segundo, porque o tratamento
cirúrgico requerido é fora do domicílio de Manaus
(cirurgia de artroplastia total primária cerâmica),
não havendo notícia nos autos de outros pacientes em
iguais condições e que, portanto, seriam preteridos
acaso deferido o provimento jurisdicional.
8. Por fim, a alegação de impossibilidade de realizar
2
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uma cirurgia com a garantia plena de que não haverá
transfusão de sangue não tem cabimento se há previsão
na técnica médica em sentido contrário. É importante
ressaltar que, em sendo tecnicamente possível, o Poder
Público deve garantir o direito à saúde de maneira
compatível com as convicções religiosas do cidadão,
uma vez que não basta garantir a sua sobrevivência,
mas uma existência digna, com respeito às crenças de
cada um, nos moldes do art. 1º, III, da Constituição
Federal. Além disso, tanto o Estado do Amazonas quanto
a União, a despeito de dotados de assessoria técnica
para
tanto,
não
demonstraram
nos
autos
a
impossibilidade
do
referido
procedimento
sem
transfusão
de
sangue,
limitando-se
a
levantar
indagações sem suporte concreto.
(...)
12. Recursos da União, Estado do Amazonas e Município
de Manaus conhecidos e não providos.
2.
A União, com fundamento no artigo 102, III,
alíneas a e b, da Constituição Federal, pretende a
reforma
do
acórdão,
sob
a
alegação
de:
(i)
ilegitimidade passiva, em razão da diretriz do art.
198,
inciso
I,
da
CF/1988,
que
cuida
da
descentralização da prestação do serviço de saúde;
(ii) afronta ao princípio da isonomia, tendo em vista
que o acolhimento do pedido de custeio de tratamento
médico criará uma preferência em relação aos demais
pacientes;
e
(iii)
violação
ao
princípio
da
razoabilidade, uma vez que qualquer procedimento
cirúrgico pode ter complicações, exigindo a transfusão
de sangue.
3.

A Procuradoria Geral da República opinou pelo
3
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desprovimento do recurso extraordinário. Sustentou que
a União não demonstrou a impossibilidade de realização
do procedimento sem a transfusão de sangue. Consignou
que, para divergir da conclusão do acórdão acerca da
necessidade e da viabilidade do procedimento médico,
seria preciso reavaliar fatos e provas.
4.
A Turma Recursal de origem admitiu
parcialmente o recurso, negando trânsito apenas ao
capítulo relacionado à ilegitimidade passiva da União.
5.

É o relatório. Passo à manifestação.

6.
O recurso extraordinário deve ser conhecido.
Como constatado pela Turma Recursal de origem, a
questão relacionada ao custeio público de procedimento
médico compatível com as convicções religiosas do
paciente foi expressamente enfrentada pelo acórdão
recorrido. Além disso, o dever de saúde do Estado foi
afirmado com base em dispositivos da Constituição, não
sendo
necessário
o
exame
de
legislação
infraconstitucional. Não é preciso, ainda, reexaminar
fatos e provas, tendo em vista que não está em
discussão a necessidade do procedimento cirúrgico
reclamado,
nem
a
sua
viabilidade.
A
questão
constitucional em exame se restringe a definir se a
liberdade de crença e consciência, prevista no art.
5º, inciso VI, da CF, pode justificar o custeio de
tratamento médico indisponível na rede pública.
7.
O acórdão recorrido afirmou que o direito
social
à
saúde
não
se
limita
à
garantia
de
sobrevivência, sendo o dever do Estado mais amplo e
relacionado à provisão de condições que assegurem uma
4
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existência digna. Afirmou, assim, que não basta ao
Poder Público dispor de rede de assistência médica se
os serviços de saúde existentes não são compatíveis
com as convicções religiosas dos pacientes. Em outras
palavras, entendeu-se que equivaleria a uma omissão do
Estado não
possuir serviço de saúde adequado às
convicções do paciente.
8.
A questão constitucional trazida neste recurso
extraordinário exige a determinação da extensão de
liberdades individuais. É certo que a Constituição
assegura, em seu art. 5º, inciso VI, o livre exercício
de consciência e de crença. E é igualmente certo que
essa liberdade acaba restringida se a conformação
estatal das políticas públicas de saúde desconsidera
essas
concepções
religiosas
e
filosóficas
compartilhadas por comunidades específicas. Afinal,
dizer que o direito social à saúde é apenas aquele
concretizado por uma concepção sanitária majoritária
traz
em
si
uma
discriminação
às
percepções
minoritárias sobre o que é ter e viver com saúde. A
capacidade de autodeterminação, i.e., o direito do
indivíduo de decidir os rumos da própria vida e de
desenvolver
livremente
sua
personalidade
acabam
constrangidas
pelo
acesso
meramente
formal
aos
serviços de saúde do Estado que excluem conformações
diversas de saúde e bem-estar.
9.
No entanto, admitir que o exercício de
convicção religiosa autoriza a alocação de recursos
públicos escassos coloca em tensão a realização de
outros princípios constitucionais. Não se pode afastar
que a demanda judicial por prestação de saúde não
incorporada ao sistema público impõe a difícil
5
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ponderação do direito à vida e à saúde de uns contra o
direito à vida e à saúde de outros. Nessa linha,
exigir que o sistema de saúde absorva toda e qualquer
pretensão individual, como se houvesse na Constituição
o direito a um trunfo ilimitado, leva à ruína qualquer
tentativa
de
estruturação
de
serviços
públicos
universais e igualitários. Dessa forma, deve-se
ponderar não apenas qual bem constitucional deve
preponderar no caso concreto, mas também em que medida
ou intensidade ele deve preponderar.
10.
Assim sendo, a identificação de solução para o
conflito potencial entre, de um lado, a liberdade
religiosa e, de outro, o dever do Estado de assegurar
prestações de saúde universais e igualitárias é
matéria de evidente repercussão geral, sob todos os
pontos de vista (econômico, político, social e
jurídico), em razão da relevância e transcendência dos
direitos envolvidos.
11.
Diante do exposto, manifesto-me no sentido de
reconhecer a repercussão geral da seguinte questão
constitucional: saber se o exercício de liberdade
religiosa pode justificar o custeio de tratamento de
saúde pelo Estado.
12.

É a manifestação.
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REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 979.742
AMAZONAS

PRONUNCIAMENTO

SAÚDE – CIRURGIA – ATUAÇÃO
TÉCNICO-CIENTÍFICA – TRANSFUSÃO
DE SANGUE – AFASTAMENTO –
ORDEM
JUDICIAL
–
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO
GERAL CONFIGURADA.

1. O assessor Dr. Ricardo Borges Freire Junior prestou as seguintes
informações:
Eis a síntese do discutido no recurso extraordinário nº
979.742/AM, relator o ministro Luís Roberto Barroso, inserido
no sistema eletrônico da repercussão geral em 9 de junho de
2017, sexta-feira, com termo final para manifestação no próximo
dia 29 de junho, quinta-feira.
A Turma Recursal do Juizado Especial Federal do
Amazonas e Roraima desproveu os recursos inominados
formalizados pela União, pelo Estado do Amazonas e pelo
Município de Manaus, mantendo a sentença mediante a qual
foram condenados, solidariamente, a custearem cirurgia de
artroplastia total primária cerâmica, na modalidade Tratamento
Fora do Domicílio – TFD, em hospital público ou particular
apto a realizar o procedimento sem transfusão de sangue,
considerada a convicção religiosa do recorrido. Assentou
necessário fornecer cobertura assistencial integral, incluindo
passagens aéreas, transporte, hospedagem, alimentação e ajuda
de custo para o recorrido e um acompanhante. Entendeu que,
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sendo tecnicamente viável, o Poder Público deve garantir o
direito à saúde em consonância com as crenças do cidadão, não
bastando assegurar a sobrevivência, mas a existência digna.
No extraordinário, protocolado com alegada base nas
alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente
aponta transgressão aos artigos 196 e 198, inciso I, da
Constituição Federal, bem como aos princípios da isonomia e
razoabilidade. Argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva,
em virtude de o Sistema Único de Saúde operar por hierarquia
e descentralização, sendo delegada à União apenas a
coordenação, o suporte técnico-financeiro, a formulação de
políticas públicas e a edição de normas sanitárias. Alega que
não é responsável pela execução direta dos serviços de saúde,
dizendo ser a atividade da competência municipal e,
supletivamente, estadual. Menciona, no ponto, jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta violação do princípio da isonomia, ante a sujeição
dos serviços prestados aos critérios cronológico e isonômico, a
inviabilizar a definição, pelo Poder Judiciário, dos casos que
seriam, ou não, urgentes, presente o universo de pacientes que
necessitam de tratamento de saúde fornecido pelo Estado.
Consoante assevera, o acolhimento do pedido inicial
estimularia o ajuizamento de demandas similares, passando ao
Judiciário a competência para definir políticas públicas na área
da saúde.
Articula com o princípio da razoabilidade, sublinhando
mostrar-se inexequível o título judicial a exigir dos entes
públicos que garantam a realização da cirurgia sem transfusão
sanguínea, tendo em vista a imprevisibilidade de eventuais
complicações no decorrer do procedimento médico.
Considerada a alínea “b” do permissivo constitucional,
afirmou, sem explicitar o motivo, ter havido suposta declaração
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de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 9.494/1997.
Sob o ângulo da repercussão geral, aduz ultrapassar a
matéria os limites subjetivos da lide, mostrando-se relevante
dos pontos de vista econômico, político, social e jurídico. Frisa a
possibilidade de efeito multiplicador.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O extraordinário da União foi parcialmente admitido na
origem, tendo sido negado seguimento quanto à arguição de
ilegitimidade passiva.
A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina
pelo desprovimento do recurso. Assinala não ter a União
demonstrado haver outros pacientes em idêntico quadro clínico
para sustentar violação à isonomia. Sublinha, ante a alegada
afronta ao princípio da razoabilidade, a ausência de
comprovação da impossibilidade de realização da cirurgia sem
transfusão de sangue. Segundo argumenta, a análise do
extraordinário demandaria revolvimento fático-probatório, a
atrair a incidência do verbete nº 279 da Súmula do Supremo.
O ministro Luís Roberto Barroso submeteu o recurso ao
denominado Plenário Virtual, entendendo estar em jogo
“definir se a liberdade de crença e consciência, prevista no art.
5º, inciso VI, da CF, pode justificar o custeio de tratamento
médico indisponível na rede pública”.
Eis o pronunciamento:

MANIFESTAÇÃO: O Senhor Ministro Luís Roberto
Barroso (relator):
Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso
extraordinário. Direito à saúde. Custeio pelo Estado de
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tratamento médico diferenciado em razão de convicção
religiosa. Repercussão geral.
1. A decisão recorrida condenou a União, o Estado do
Amazonas e o Município de Manaus ao custeio de
procedimento cirúrgico indisponível na rede pública, em
razão de a convicção religiosa do paciente proibir
transfusão de sangue.
2. Constitui questão constitucional relevante definir
se o exercício de liberdade religiosa pode justificar o
custeio de tratamento de saúde pelo Estado.
3. Repercussão geral reconhecida.
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela
União contra acórdão da Turma Recursal do Juizado
Especial Federal do Amazonas e Roraima, que condenou
os três entes federativos ao custeio de tratamento médico
não disponível na rede do Estado, assentando que o Poder
Público deve garantir o direito à saúde de maneira
compatível com as convicções religiosas do cidadão, uma
vez que não basta garantir a sua sobrevivência, mas uma
existência digna, com respeito às crenças de cada um, nos
moldes do art. 1º, III, da Constituição Federal. Confira-se a
ementa do acórdão recorrido:
TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE.
SOLIDARIEDADE. CIRURGIA. TESTEMUNHA DE
JEOVÁ.
VIABILIDADE
TÉCNICA.
SENTENÇA
MANTIDA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela
União, Estado do Amazonas e Município de Manaus
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial,
condenando, solidariamente, os réus a custear a cirurgia
de artroplastia total primária cerâmica, na modalidade
Tratamento Fora do Domicílio TFD, em hospital público
ou particular, que realize o procedimento sem uso de
transfusão de sangue, garantindo ao autor a
disponibilização de cobertura assistencial integral
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(consultas, rotinas médicas, medicamentos etc.) para
completa recuperação de sua saúde, e custear ao autor e a
um
acompanhante
passagens
aéreas,
traslados,
hospedagem, alimentação, ajuda de custo etc., para a
completa realização do seu tratamento.
(...)
7. Em relação ao argumento de violação ao princípio
da isonomia, uma vez que deve haver observância da
ordem cronológica dos pacientes, sendo indevido ao
Poder Judiciário conhecer as necessidades que não foram
demandadas judicialmente, igualmente não prospera.
Primeiro, porque tanto o Estado do Amazonas quanto a
União não identificam uma lista de pacientes em idêntico
quadro médico, o que importaria uma infração à ordem de
preferência. Segundo, porque o tratamento cirúrgico
requerido é fora do domicílio de Manaus (cirurgia de
artroplastia total primária cerâmica), não havendo notícia
nos autos de outros pacientes em iguais condições e que,
portanto, seriam preteridos acaso deferido o provimento
jurisdicional.
8. Por fim, a alegação de impossibilidade de realizar
uma cirurgia com a garantia plena de que não haverá
transfusão de sangue não tem cabimento se há previsão na
técnica médica em sentido contrário. É importante
ressaltar que, em sendo tecnicamente possível, o Poder
Público deve garantir o direito à saúde de maneira
compatível com as convicções religiosas do cidadão, uma
vez que não basta garantir a sua sobrevivência, mas uma
existência digna, com respeito às crenças de cada um, nos
moldes do art. 1º, III, da Constituição Federal. Além disso,
tanto o Estado do Amazonas quanto a União, a despeito
de dotados de assessoria técnica para tanto, não
demonstraram nos autos a impossibilidade do referido
procedimento sem transfusão de sangue, limitando-se a
levantar indagações sem suporte concreto.
(...)
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12. Recursos da União, Estado do Amazonas e
Município de Manaus conhecidos e não providos.
2. A União, com fundamento no artigo 102, III,
alíneas a e b, da Constituição Federal, pretende a reforma
do acórdão, sob a alegação de: (i) ilegitimidade passiva,
em razão da diretriz do art. 198, inciso I, da CF/1988, que
cuida da descentralização da prestação do serviço de
saúde; (ii) afronta ao princípio da isonomia, tendo em
vista que o acolhimento do pedido de custeio de
tratamento médico criará uma preferência em relação aos
demais pacientes; e (iii) violação ao princípio da
razoabilidade, uma vez que qualquer procedimento
cirúrgico pode ter complicações, exigindo a transfusão de
sangue.
3. A Procuradoria Geral da República opinou pelo
desprovimento do recurso extraordinário. Sustentou que a
União não demonstrou a impossibilidade de realização do
procedimento sem a transfusão de sangue. Consignou
que,
para divergir da conclusão do acórdão acerca da
necessidade e da viabilidade do procedimento médico,
seria preciso reavaliar fatos e provas.
4. A Turma Recursal de origem admitiu parcialmente
o recurso, negando trânsito apenas ao capítulo
relacionado à ilegitimidade passiva da União.
5. É o relatório. Passo à manifestação.
6. O recurso extraordinário deve ser conhecido.
Como constatado pela Turma Recursal de origem, a
questão relacionada ao custeio público de procedimento
médico compatível com as convicções religiosas do
paciente foi expressamente enfrentada pelo acórdão
recorrido. Além disso, o dever de saúde do Estado foi
afirmado com base em dispositivos da Constituição, não
sendo
necessário
o
exame
de
legislação
infraconstitucional. Não é preciso, ainda, reexaminar fatos
e provas, tendo em vista que não está em discussão a
necessidade do procedimento cirúrgico reclamado, nem a

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13072316.

Supremo Tribunal Federal
Manifestação sobre a Repercussão Geral

Inteiro Teor do Acórdão - Página 15 de 17

RE 979742 RG / AM
sua viabilidade. A questão constitucional em exame se
restringe a definir se a liberdade de crença e consciência,
prevista no art. 5º, inciso VI, da CF, pode justificar o
custeio de tratamento médico indisponível na rede
pública.
7. O acórdão recorrido afirmou que o direito social à
saúde não se limita à garantia de sobrevivência, sendo o
dever do Estado mais amplo e relacionado à provisão de
condições que assegurem uma existência digna. Afirmou,
assim, que não basta ao Poder Público dispor de rede de
assistência médica se os serviços de saúde existentes não
são compatíveis com as convicções religiosas dos
pacientes. Em outras palavras, entendeu-se que
equivaleria a uma omissão do Estado não possuir serviço
de saúde adequado às convicções do paciente.
8. A questão constitucional trazida neste recurso
extraordinário exige a determinação da extensão de
liberdades individuais. É certo que a Constituição
assegura, em seu art. 5º, inciso VI, o livre exercício de
consciência e de crença. E é igualmente certo que essa
liberdade acaba restringida se a conformação estatal das
políticas públicas de saúde desconsidera essas concepções
religiosas e filosóficas compartilhadas por comunidades
específicas. Afinal, dizer que o direito social à saúde é
apenas aquele concretizado por uma concepção sanitária
majoritária traz em si uma discriminação às percepções
minoritárias sobre o que é ter e viver com saúde. A
capacidade de autodeterminação, i.e., o direito do
indivíduo de decidir os rumos da própria vida e de
desenvolver livremente sua personalidade acabam
constrangidas pelo acesso meramente formal aos serviços
de saúde do Estado que excluem conformações diversas
de saúde e bem-estar.
9. No entanto, admitir que o exercício de convicção
religiosa autoriza a alocação de recursos públicos escassos
coloca em tensão a realização de outros princípios
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constitucionais. Não se pode afastar que a demanda
judicial por prestação de saúde não incorporada ao
sistema público impõe a difícil ponderação do direito à
vida e à saúde de uns contra o direito à vida e à saúde de
outros. Nessa linha, exigir que o sistema de saúde absorva
toda e qualquer pretensão individual, como se houvesse
na Constituição o direito a um trunfo ilimitado, leva à
ruína qualquer tentativa de estruturação de serviços
públicos universais e igualitários. Dessa forma, deve-se
ponderar não apenas qual bem constitucional deve
preponderar no caso concreto, mas também em que
medida ou intensidade ele deve preponderar.
10. Assim sendo, a identificação de solução para o
conflito potencial entre, de um lado, a liberdade religiosa
e, de outro, o dever do Estado de assegurar prestações de
saúde universais e igualitárias é matéria de evidente
repercussão geral, sob todos os pontos de vista
(econômico, político, social e jurídico), em razão da
relevância e transcendência dos direitos envolvidos.
11. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de
reconhecer a repercussão geral da seguinte questão
constitucional: saber se o exercício de liberdade religiosa
pode justificar o custeio de tratamento de saúde pelo
Estado.
12. É a manifestação.

2. O pronunciamento atacado implicou determinação de feitura de
cirurgia sem transfusão de sangue. O tema requer o exame pelo Supremo,
presente a atuação técnico-científica dos profissionais de medicina,
afastada a limitação religiosa.
3. À Assessoria, para acompanhar a tramitação do incidente,
inclusive quanto a processos que, no Gabinete, veiculem a mesma matéria
e aguardem exame.
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4. Publiquem.

Brasília, 14 de junho de 2017.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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