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RESUMO  
 

O objetivo da presente pesquisa é demonstrar que o solteiro que se encontra no pólo passivo do processo de 

execução também tem seu imóvel residencial protegido, igualando-o ao bem de família, não recaindo sobre este 

imóvel a penhora e, consequentemente, os seus efeitos, haja vista que apesar da finalidade do processo de 

execução ser a satisfação do credor, esta fase processual deve obedecer também às regras de proteção ao 

devedor, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família. A priori, esta impenhorabilidade abrangia 

apenas o bem de família em seu sentido estrito, ou seja, entendia esta proteção apenas em relação a um 

conjunto, a um grupo de pessoas. No entanto, encontra-se pacificado que esta impenhorabilidade diz respeito 

também ao bem de família do solteiro, qual seja o seu imóvel residencial. Garantindo assim total proteção ao 

imóvel residencial, não havendo diferença entre a propriedade ser individual ou de um grupo de pessoas unidas 

por laços sanguíneos. Trata-se de uma pesquisa exclusivamente bibliográfica, onde não foram coletados dados 

“em campo”. 

Palavras-chaves: Direito à saúde. Judicialização da saúde. Ação judicial. Beneficiários. 

 

 

ABSTRACT  
 

The aim of this research is to demonstrate that the single which is the defendants of the implementation 

process also has its protected residential property, equating it to a family asset, not a burden on this property 

seizure and therefore its effects, considering that although the purpose of the implementation process is the 

satisfaction of the creditor, this procedural stage must also obey the rules protecting the debtor, as is the case of 

unseizability of good family. A priori, this unseizability covered only the good of his family in the strict sense, ie, 

understand this protection only in relation to a set, a group of people. However, is pacified unseizability that this 

also relates to the well of the single family, which is your residential property. Thus ensuring full protection to 

residential property, with no difference between being individual property or a group of people united by blood 

ties. It is exclusively a literature search, where no data were collected "in the field". 

Keyword: Right to health. Legalization of health. Lawsuit. Beneficiaries. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

No Brasil, existem diversas ações na Justiça, 

onde os promoventes buscam obter medicamentos de 

valor excessivo para tratamentos de saúde, 

principalmente contra o câncer. 

É importante ressaltar que a grande maioria 

das ações que buscam a obtenção de medicamentos 

tem origem nos Estados que possuem os maiores 

Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, 

comprovando que quanto maior o nível de 

escolaridade e desenvolvimento do Estado, maior é o 

conhecimento da sua população acerca de seus 

direitos. 

Através de um Mandado de Segurança, o 

requerente visa obter uma liminar do juiz 

determinando que o Ministério da Saúde disponibilize 

o medicamento devido a determinado tratamento de 

saúde, e não o atendimento. 

É bastante discutido em relação aos 

beneficiários destes medicamentos, se estes 

beneficiários obrigatoriamente devem ser pobres ou 

se os ricos também teriam direito a pleitear e receber 

estes medicamentos, ou seja, no caso de uma pessoa 

ter câncer e necessitar de determinado medicamento 

para sobreviver, deve ser analisado se a pessoa é rica 

ou pobre para decidir sobre a concessão ou não do 

medicamento? 

Devem ser analisados critérios bem mais 

importantes para decidir sobre a concessão ou não 

desta liminar, haja vista que a saúde é um direito de 

todos, previsto constitucionalmente, não fazendo 

distinção alguma acerca da condição financeira do 

seu destinatário.  

Além disso, seria este o papel do Poder 

Judiciário? A concessão destas liminares 

reconhecendo o direito a tratamento médico ou a 

medicamento não contemplado como de custeio 

público seria a solução mais adequada a resolver o 

grave problema de saúde pública existente no Brasil? 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o 

direito à saúde e sua aplicação pela justiça brasileira. 

Além do objetivo geral, a presente pesquisa 

procurou também analisar os critérios que devem ser 

levados em conta antes do magistrado decidir acerca 

da concessão da liminar reconhecendo o direito a 

tratamento médico ou medicamento. 

Este assunto tem grande importância, uma vez 

que é bastante atual e se faz presente na realidade 

cotidiana, onde grande número de cidadãos estão 

recorrendo ao Judiciário para ver concretizado o seu 

direito à saúde previsto constitucionalmente, através 

da concessão de liminares reconhecendo o direito a 

tratamento médico ou medicamentos. 

É importante tratar deste tema para entender a 

importância da judicialização da saúde, haja vista que, 

são constantes os episódios de cidadãos que 

necessitam recorrer a Judiciário para ver reconhecido 

um direito que a própria Constituição prevê, qual seja 

o direito à saúde, o que se encontra inteiramente 

divorciado dos preceitos legais, o que vem a ser o 

propósito desta pesquisa. 

 

2. DA JUDICIALIZAÇÃO 
 

Importante se faz antes de tratar do tema 

Judicialização da Saúde entender o que significa 

judicializar. 

 Conforme Luís Roberto Barroso (2011, apud 

NOBRE, 2011, p. 356), judicializar significa “que 

questões relevantes do ponto de vista político, social 

ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo 

Poder Judiciário”. 

Destarte, a judicialização da saúde nada mais é 

do que levar um assunto pertinente à saúde para a 

sua apreciação pelo Judiciário a fim de garantir a 

efetivação do direito à saúde, que muitas vezes não é 

efetuado na esfera administrativa. 

Segundo Milton Augusto de Brito Nobre, 

 
Já se tornou comum falar no Brasil em 

judicialização da saúde como se fosse uma 

distorção que precisa ser combatida, por duas 

razões: uma, porque estaria havendo uma 

avalanche, ou melhor, uma epidemia de ações 

judiciais objetivando prestações de saúde; duas, 

porque o Poder Judiciário estaria se metendo no 

que não deve ou, melhor, para manter a elegância 

de linguagem, em algo além das suas atribuições 

constitucionais. (NOBRE, 2011, p.360).  

 

O autor faz os seguintes comentários acerca 

dos citados pontos: 

 
Quanto ao primeiro ponto, parece-me adequado 

ponderar que se constitui um descabido exagero, 

fundado em dados exclusivos da imaginação, 

pretender criar a imagem de que haveria no nosso 

país um excesso de processos judiciais por 

prestações de saúde. [...] Por outro lado, no que se 

refere ao segundo ponto, relativo à cogitação de 

que o Judiciário estaria avançando além dos limites 

da sua competência constitucional e contribuindo 

para o crescimento explosivo do número desses 

processos, penso que a observação constante da 

realidade, atitude metodológica essencial em 

qualquer ramo científico, demonstra exatamente o 

contrário, isto é, que essas demandas terminam 

sendo, na maioria dos casos, os únicos e, por mais 

paradoxal que possa parecer, derradeiros remédios 

eficazes e atualmente disponíveis pela sociedade 

para enfrentar certas disfunções ou insuficiências, 

tanto do SUS quanto do Sistema de Saúde 

Suplementar, as quais decorrem da falta de regras 

mais claras a respeito dos direitos e dos deveres de 

cada qual dos atores dos sistemas, bem como 
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sobre as suas responsabilidades e limitações, tudo 

certamente seguido de pleno respeito e efetivo 

cumprimento de tais regras. (NOBRE, 2011, p. 363). 

 

A judicialização da saúde não deve ser vista 

como um problema, mas sim como uma solução à 

efetivação do direito à saúde, haja vista que se a 

saúde é um direito constitucionalmente previsto e 

é para todos, por que apenas alguns têm este 

direito garantido, quer seja por um plano de saúde 

ou por possuir uma condição financeira melhor? 

No entanto, não existem direitos sem custos 

para sua efetivação, e no que se refere aos direitos 

sociais não é diferente, pois estes implicam em 

fortes despesas e ações por parte do Estado. 

A Constituição Federal não se limitou 

apenas a declarar os direitos sociais. Ela também 

previu os recursos a serem utilizados para o 

custeio desses direitos, a medida que reconheceu 

o caráter prestacional dos mesmos.  

Então, existem recursos mínimos 

assegurados pela Constituição Federal aos entes 

federativos para que a Seguridade Social seja 

mantida. 

As normas constitucionais que garantem os 

recursos financeiros mínimos para a 

implementação dos direitos atinentes à 

Seguridade Social estão previstas no art. 195 da 

CF: 

 
Art. 195. A seguridade social será financiada por 

toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 

termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais.  

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela 

equiparada na forma da lei, incidentes sobre:  

a) a folha de salários e demais rendimentos do 

trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 

pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem 

vínculo empregatício;  

b) a receita ou o faturamento; 

c) o lucro;  

II - do trabalhador e dos demais segurados da 

previdência social, não incidindo contribuição 

sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 

regime geral de previdência social de que trata o 

art. 201;  

III - sobre a receita de concursos de prognósticos; 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, 

ou de quem a lei a ele equiparar. 

 

Conforme entendimento de Scaff (2011, p. 

107), “o papel do Poder Judiciário não é o de 

substituir o Poder Legislativo, transformando o 

que é discricionariedade legislativa em 

discricionariedade judicial, mas o de dirimir  

conflitos nos termos da Constituição e das leis do 

país”. 

 

3.  DOS BENEFICIÁRIOS DO DIREITO À 

SAÚDE 
 

Existem outras discussões acerca do tema 

judicialização da saúde, como por exemplo a respeito 

dos seus beneficiários, qual seja se apenas as pessoas 

de baixa renda podem recorrer ao Judiciário na busca 

da efetivação do direito à saúde ou se os ricos 

também teriam esse direito. 

Esta pergunta merece destaque, haja vista que 

a Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a 

saúde é universal, não fazendo distinção acerca de 

raça, sexo, condição financeira, religião, ou qualquer 

outra que possa se fazer necessária. 

Então, se a própria Constituição assegurou o 

direito à saúde a todos, por que é tão difícil entender 

que este direito também se estende aos ricos? A 

doença não escolhe o seu enfermo pela condição 

financeira.  

É importante ressaltar que a grande maioria 

das ações que buscam a obtenção de medicamentos 

tem origem nos Estados que possuem os maiores 

IDHs do país, o que nos leva a constatar que quanto 

maior o nível de escolaridade e desenvolvimento do 

Estado, maior é o conhecimento da sua população 

acerca de seus direitos. 

No caso de uma pessoa ter câncer e necessitar 

de determinado medicamento para sobreviver, deve 

ser analisado se a pessoa é rica ou pobre para decidir 

sobre a concessão ou não do medicamento? 

Com certeza não. A saúde é universal, ou seja, é 

para todos os cidadãos, não havendo que se falar em 

seletividade.  

Para decidir sobre a concessão ou não de uma 

liminar devem ser observadas outras circunstâncias 

bem mais importantes, não havendo que se falar na 

análise da condição financeira do pleiteante.   

Geralmente, os medicamentos necessários ao 

tratamento de doenças graves, como por exemplo, o 

câncer, são de valor bastante elevado, que pessoas de 

baixa renda não teriam condições de adquirir, motivo 

pelo qual buscam uma liminar favorável de um juiz 

determinando a disponibilização do medicamento. 

Ocorre que algumas pessoas ainda veem de 

forma errada um sujeito rico pleitear na Justiça 

determinado medicamento. Mas por quê? O sujeito 

rico também paga seus impostos, também contribui 

para o desenvolvimento da saúde no país. Então, não 

há que se falar em indeferir o pedido de concessão de 

medicamentos para uma pessoa rica e conceder os 

medicamentos apenas a quem possui baixa renda. 

Por exemplo, uma pessoa rica está com câncer 

e necessita consumir um determinado medicamento, 

que custa R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que 

a caixa só dura vinte e oito dias, não para a sua cura, 
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mas para amenizar sua dor. Essa pessoa possui casa 

própria e carro. Então essa pessoa vai precisar se 

desfazer de seus bens para comprar este 

medicamento, ou é justo e devido que esta pessoa 

possa pleitear a concessão deste medicamento na 

Justiça?  

Obviamente a segunda opção parece ser a mais 

provável, tendo em vista que a saúde não é apenas 

para uma determinada categoria, e sim para todos. 

Conforme entendimento de Fábio Zambitte 

Ibrahim, 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 

196 da CRFB/88), ou seja, independente de 

contribuição, qualquer pessoa tem o direito de 

obter atendimento na rede pública de saúde. 

Sendo assim, mesmo a pessoa que, 

comprovadamente, possua meios para patrocinar 

seu próprio atendimento médico terá a rede 

pública como opção válida. Não é lícito à 

Administração Pública negar atendimento médico 

a esta pessoa, com base em sua riqueza pessoal. 

(IBRAHIM, 2010, p. 08). 

 

Com isso, percebe-se que é totalmente 

inconstitucional o critério de baixa renda para a 

concessão de medicamentos a ricos. 

Existem questões que devem ser analisadas 

para decidir sobre a concessão ou não de 

determinado medicamento que dispõe de importância 

bem maior do que a condição financeira daquele que 

necessita do medicamento. 

 

4. DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: DOS 

ASPECTOS A SEREM ANALISADOS 

PELO JUIZ PARA A CONCESSÃO DA 

LIMINAR 
 

Como já é sabido, o sujeito, objetivando ver 

reconhecido seu direito à obtenção de determinado 

medicamento ou tratamento não contemplado pelo 

SUS, ingressa através de uma ação judicial, 

geralmente um Mandado de Segurança, postulando 

judicialmente este direito haja vista que não lhe foi 

concedido administrativamente. 

Toda e qualquer pessoa faz jus ao direito à 

saúde, conforme previsto constitucionalmente, no 

entanto, o magistrado não pode simplesmente deferir 

todo e qualquer pedido de reconhecimento de direito 

ao recebimento de determinado medicamento ou 

tratamento apenas fundamentado no preceito 

constitucional do direito à saúde. 

É necessário que o magistrado antes de decidir 

acerca da concessão da liminar analise alguns 

critérios que são de grande valia para uma decisão 

justa e acertada acerca do reconhecimento do direito 

ao recebimento do medicamento ou tratamento. 

A questão principal acerca deste tema é: um 

juiz dispõe de conhecimento suficiente para dar uma 

liminar para que seja concedido um determinado 

medicamento ou tratamento? 

O juiz possui diversos conhecimentos acerca 

dos direitos de cada um, mas com certeza ele não 

dispõe de técnica e não está apto a decidir se o 

medicamento pleiteado é realmente o ideal ao caso. 

É totalmente aceitável que um juiz determine a 

concessão de medicamentos que foram pleiteados 

para as pessoas, independentemente de sua condição 

financeira. No entanto, devem ser observados alguns 

aspectos, dentre os quais se destacam os quatro 

abaixo expostos, em ordem aleatória. 

O primeiro aspecto que deve ser analisado pelo 

magistrado antes da concessão da liminar é se no 

Município existem políticas públicas, por exemplo, se 

no Município existe uma lista atualizada dos 

medicamentos adequados a cada tipo de doença.  

Isso deve ocorrer para evitar que seja 

concedido um determinado medicamento sem ser o 

realmente devido para aquela enfermidade. 

O segundo aspecto que deve ser analisado é se 

existe outro medicamento similar ou tratamento 

semelhante aquele que está sendo pleiteado, por 

exemplo, se há no Brasil um medicamento com as 

mesmas substâncias e que gere os mesmos efeitos 

que o medicamento pleiteado advindo dos Estados 

Unidos, que tem um valor bem mais elevado que o 

medicamento brasileiro. 

Destarte, se no Brasil existir o medicamento 

com as mesmas propriedades do medicamento 

estrangeiro, não há razão para o juiz deferir o pedido 

do medicamento advindo do exterior se existe um 

medicamento com a mesma finalidade e garantia de 

cura que o medicamento estrangeiro, haja vista que 

os medicamentos brasileiros possuem custo bem 

menos elevado, o que diminuiria significativamente 

os gastos do Poder Público.  

O terceiro aspecto que deve ser analisado é se 

o medicamento pleiteado foi certificado pela ANVISA, 

vez que não basta apenas um médico receitar 

determinado medicamento. Este deve ter sido 

submetido aos mais diversos testes de qualidade e de 

eficiência, antes de ser utilizado pelo sujeito doente. 

O Ministro Gilmar Mendes (apud SCAFF, 2011, 

p. 124) afirma que “o registro na ANVISA configura-se 

como condição necessária para atestar a segurança e 

o benefício do produto, sendo o primeiro requisito 

para que o SUS possa atestar sua incorporação”. E 

ainda, que “mesmo os medicamentos importados 

podem ser registrados – e devem sê-lo”. 

Por fim, o quarto aspecto a ser analisado é se o 

medicamento pleiteado é realmente efetivo para 

aquele determinado tratamento, não devendo ser 

utilizado sem antes ter sido testada a sua efetividade. 
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Afinal, não há razão para o magistrado 

conceder a liminar determinando que o SUS custeie 

um determinado tratamento ou medicamento se este 

ainda não existe a certeza de sua eficácia. 

Com base nestes argumentos, pode-se concluir 

que, mesmo o medicamento não atendendo toda a 

população, e sim apenas aquele que está 

necessitando do tratamento específico, no caso de 

serem obedecidos todos os aspectos, este 

medicamento deverá ser concedido pelo Ministério da 

Saúde através de liminar proferida pelo Magistrado 

determinando a sua concessão, não havendo motivo 

para se falar no indeferimento da referida liminar.    

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A judicialização da saúde é um tema bastante 

discutido na atualidade, haja vista que diversas 

moléstias, como por exemplo, o câncer, a AIDS, dentre 

outras, acabam por acometer a cada dia um maior 

número de pessoas. 

Existe uma grave moléstia que acomete as 

políticas públicas do Brasil, fazendo com que apenas 

alguns poucos que possuem uma melhor condição 

financeira, tenham acesso aos medicamentos e 

tratamentos devidos a cada uma dessas doenças. 

É importante ressaltar que o direito à saúde, 

previsto constitucionalmente, é algo universal, ou 

seja, para todos, onde, independente de raça, sexo, 

condição financeira, ou origem, toda e qualquer 

pessoa faz jus a este direito. 

No entanto, na prática não ocorre bem assim, 

haja vista que alguns medicamentos e tratamentos 

não se encontram disponíveis na rede pública de 

saúde, motivando as pessoas acometidas de 

determinada doença a buscarem sua concessão 

judicialmente, para ver reconhecido seu direito à 

saúde. 

Ocorre que não basta apenas o fundamento de 

que a saúde é um direito de todos, é necessário que o 

Magistrado analise alguns aspectos antes de decidir 

acerca da concessão ou não do medicamento ou 

tratamento requerido. 

Desnecessária se faz a análise da condição 

financeira do requerente, pois, por ser a saúde um 

direito de todos, não deve haver distinção em relação 

a este aspecto. 

O que deve ser analisado na verdade são os 

seguintes argumentos: se no Município existem 

políticas públicas, por exemplo, se no Município 

existe uma lista atualizada dos medicamentos 

adequados a cada tipo de doença; se existe outro 

medicamento similar aquele que está sendo 

pleiteado; se o medicamento pleiteado foi certificado 

pela ANVISA; se o medicamento pleiteado é 

realmente efetivo para aquele determinado 

tratamento. 

Somente após a análise destes argumentos é 

que o juiz deve decidir acerca da concessão ou não do 

que fora pleiteado, para que sua decisão não esteja 

acostada em equívocos. 

Os posicionamentos do STJ e do STF 

encontram-se em concordância, haja vista que ambos 

os Tribunais entendem que a saúde está acima de 

qualquer outro aspecto, como é o caso da falta de 

previsão orçamentária. Para ambos, deve-se procurar 

colocar a dignidade da pessoa humana em primeiro 

lugar. 

Destarte, o direito à saúde como um direito de 

todos deve ser entendido como um direito universal, 

não existindo seletividade, no qual as pessoas que 

necessitarem de determinado medicamento ou 

tratamento venham a recebê-lo, evitando assim 

injustiças, embora seja de grande importância e 

obrigatória a análise dos quatro argumentos já 

referidos para decidir acerca da sua concessão. 
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