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Prefác io

Apraz-me prefaciar o magnífico livro em que convertida dissertação de 
mestrado acadêmico do Dr. Leonardo Campos Soares da Fonseca, sob o título 
O controle judicial da política pública de fornecimento de medicamentos e tratamento 
de saúde: parâmetros doutrinários e jurisprudenciais.

Com o notável trabalho, o proficiente autor logrou obter, com inegável 
brilho, o prestigioso título de mestre em Direito pelo Instituto Brasiliense 
de Direito Público, respeitável instituição de ensino superior, de irrefutável 
destaque na cena contemporânea.

A banca examinadora, formada pelos professores Paulo Gustavo Gonet 
Branco (orientador) e Sérgio Silveira Banhos (doutor pela PUC/SP e ministro 
efetivo do TSE), além de mim, não poupou elogios à investigação científica 
empreendida, com método e verticalidade, acerca de tema multifacetado, 
complexo, instigante e de atualidade reluzente.

Em nome da verdade, já se antevia o sucesso da empreitada mesmo 
antes da leitura do trabalho, porquanto o autor, embora ainda jovem, reúne 
excelentes predicados por demais conhecidos da comunidade jurídica espe-
cializada em Direito Público, local e nacionalmente.

Além de exímio procurador do Estado do Mato Grosso do Sul junto 
aos tribunais superiores, Leonardo experimenta trajetória ímpar de sucesso 
no serviço público federal, tendo ocupado postos de destaque no Poder Ju-
diciário e no Ministério Público.

Muito bem (!) graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília, o autor sempre deu passos jurídicos firmes, sendo fácil antever, de 
há muito, a carreira de sucesso que vem de ser solidificada.

De minha parte, além de ter sido seu (modesto) professor, posso teste-
munhar o zelo e a dedicação com que se portou à testa da Assessoria Jurídica 
da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral – EJE/TSE, 
que tive a honra de dirigir em 2018, sob a presidência do insigne Ministro 
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Luiz Fux. Na chefia da unidade do tribunal dedicada à educação eleitoral, 
Leonardo foi direta e pessoalmente responsável por um sem-número de 
projetos premiados, exitosos, sendo lembrado como um dos mais brilhantes 
e operosos profissionais do setor.

Devendo se orgulhar do fato, o jovem e talentoso autor é filho primogê-
nito do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, 
protótipo de magistrado de vida dedicada à causa da justiça, e, em conjunto 
com os seus dois irmãos, Rafael e Gabriel, não só compõe uma trinca de 
ouro, linhagem jurídica mais que perfeita, mas dá concretude à máxima de 
que os frutos nunca caem longe das árvores.

Por conhecer bem o autor, desde muito cedo, jamais tive dúvidas quanto 
à excelência do trabalho que tenho em mãos. Escrito em linguagem escorreita, 
elegante, clara e acessível, Leonardo se ocupou com esmero de uma proble-
mática que muito aflige os estudiosos do Direito Público contemporâneo.

O controle levado a efeito pelo Poder Judiciário sobre a política pública 
de medicamentos e tratamentos de saúde é tema, por si só, dos mais delicados, 
notadamente no contexto de Estados democráticos de direito de índole so-
cial, afligidos por graves crises financeiras. É tema sitiado na interseção entre 
leituras clássicas e contemporâneas do princípio da legalidade, o qual merece 
ser lido, na correta tônica do trabalho, no seu sentido material, de acesso à 
ordem jurídica justa.

Em matéria de políticas públicas de saúde, o tema do controle do judicial 
assume sofisticação ainda mais pujante. Tem-se a sensação de que a temática 
desencarna do universo jurídico, por vezes ensimesmado, para flutuar, para 
pairar, para levitar sobre o da política e o da realidade social, cada vez mais 
complexa e desafiadora.

Não bastasse isso, o fornecimento de medicamentos e tratamentos de 
saúde, no Brasil, a partir de previsão constitucional explícita, não é mero favor 
ou liberalidade, mas dever concreto de um Poder Judiciário que cumpra, efi-
cazmente, o seu papel de intérprete (e executor!) honesto e fiel dos desígnios 
do Poder Constituinte, obcecado (em boa hora!) pela dignidade da pessoa 
humana, como fundamento da República.

Para debelar as labaredas, as chamas que defluem da fricção entre os temas 
da judicialização da saúde e do ativismo judicial, notadamente nos reinos do 
neoconstitucionalismo e do chamado pós-positivismo, é que o autor se anima 
e se atreve, com larga e rara coragem, a conceber benfazejos parâmetros para 
a edificação de um modelo mais palatável de controle judicial de legalidade 
administrativa assentada em bases amplas, principiológicas.

Com marcante maturidade, própria de quem esgrima, como poucos, 
com similar desenvoltura, conhecimentos teóricos e práticos sobre os porme-
nores da matéria em desate, o autor envereda por temas por demais sensíveis, 
como a justiciabilidade do direito à saúde, o embate entre o direito mínimo 
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existencial e a reserva do possível, a falta de expertise do Poder Judiciário e 
a responsabilidade solidária dos entes federados. Insaciável, o autor ainda se 
ocupa de esquadrinhar o tema na moldura processual litigiosa, nos esteios 
das ações individuais e coletivas.

Como facilmente se percebe, está-se diante de obra fundamental para 
a compreensão da matéria, não sendo exótico intuir que se transformará, 
certamente, em trabalho de referência, de leitura obrigatória para os que se 
pretendam lançar nas águas revoltas e traiçoeiras de uma discussão jurídica 
que, se não está pronta e acabada, sobretudo pela vinda à baila de desafios 
contemporâneos ligados à pandemia da Covid-19, poderá contar com uma 
bússola de precisão, a indicar os melhores caminhos de navegação e os portos 
seguros de atracação.

Parabenizo o autor e a Editora D´Plácido pela sublime iniciativa de 
presentear a comunidade jurídica nacional com a seminal obra que me 
emocionou prefaciar.

Brasília, junho de 2020.

Tarcisio Vieira de Carvalho Neto1

1 Ministro do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Professor Adjunto da Universidade de 
Brasília – FD/UnB. Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo – FD/USP. Subprocurador-Geral do Distrito Federal. Advogado
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Apresentação

Se houve um século das luzes, o século XX foi o da tecnologia. Foi o 
século, talvez ainda mais intensamente, da medicina, que conheceu notável 
progresso. Doenças que, por gerações, dizimavam cidades e países, encontraram 
o medicamento e a vacina que as venceram. Os avanços de qualidade dos 
anestésicos e dos antibióticos possibilitaram tratamentos exitosos impensáveis 
poucos anos antes. A higiene atuou como fator eficaz de prolongamento da 
vida. Se logo depois da Primeira Grande Guerra a humanidade foi acabru-
nhada com a mortífera gripe espanhola, nada de tão dramático dessa ordem 
voltaria a acontecer adiante, sobretudo em virtude dos ganhos de qualidade 
ainda mais sensacionais da medicina depois da 2ª Guerra Mundial. O certo é 
que o retrato do médico como personagem ridículo e charlatão, a exemplo 
da vitriólica sátira de Molière nO Doente Imaginário, estampa-se agora defi-
nitivamente anacrônico. O médico é o novo herói dos povos; a medicina, a 
ciência reverenciada, da qual se espera, com convicção de fé religiosa, e para 
logo, a superação de todos os milenares males físicos.

A medicina passou a ser vista como aliada da vida com qualidade e 
longeva; ainda há muito pouco, dizia-se já nascido o homem que passaria 
dos 150 anos de idade. Mesmo a intercorrência da inusitada e desnorteante 
pandemia de 2020 não abalou tanta expectativa; afinal, sob o susto do Co-
ronavírus, o que se recomenda, e até se sentencia, é que “se ouça a Ciência”. 
A medicina só vem acumulando prestígio e ainda mais intensamente desde 
a 2ª Guerra Mundial. 

Nesse quadro, não surpreende que a saúde haja passado a ser cultuada 
como direito fundamental, proclamada como meta de promoção devida pelo 
Estado e pela sociedade nas constituições da segunda metade do século XX. 
Com a dignidade da pessoa convertida na matriz da nova estrutura do Estado 
democrático e social de Direito, a ninguém ocorre de desligar o respeito a 
esse valor crucial do dever de prover serviços de saúde a quantos necessitem. 

Bem por isso, o constituinte de 1988, no afã benfazejo de engendrar 
tempos de fraternidade e de solidariedade social, arquitetou todo um arro-
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jado programa de atendimento à saúde de toda a população, convocando as 
três esferas da Federação para implementar o ideal de partilhar com todos os 
brasileiros as portentosas conquistas da medicina no século. 

A promessa do constituinte revelou-se uma das marcas mais insignes da 
Constituição em vigor, singularizando-a na nossa história dos diplomas desse tipo. 
A meta assumida empenhou o país à audácia das grandes investidas humanitárias. 

Rápido, contudo, os desenganos do cotidiano, resultantes de uma frus-
trante realidade de permanente crise econômica, infundiram-se asperamente 
no espaço entre o ideal e a sua concretização. Não poucas inquietações de-
safiam as expectativas geradas normativamente de consecução desse projeto 
legitimador da ordem igualitária e civilizatória que a Constituição de 1988 
intentou pôr em curso. 

A Constituição, certamente, não foi concebida para ser rebaixada ao piso 
dos diplomas grandiloquentes, reduzidos a uma trama de cínico simbolismo 
estéril. As promessas do constituinte estão vertidas em normas constitucionais 
que vinculam os poderes constituídos, e que, por isso, se submetem ao controle 
de execução por parte do Judiciário. A saúde foi erigida ao patamar de direito 
fundamental, e, não obstante a sua satisfação dependa de intrincadas e árduas 
políticas públicas, não deixa de se situar no domínio da proteção do Poder 
incumbido de tutelar o sistema de direitos humanos básicos. Inevitavelmente, 
propõe-se, então, o tópico dos limites à participação do Judiciário no dever 
dos Poderes Públicos de efetivação do direito à saúde. Resolver problema dessa 
envergadura se torna central para o funcionamento democrático da República. 

Diante de uma constituição que se encaminha para os 35 anos de vi-
gência, como era de se esperar, muito já se incitou da criatividade dos juristas 
e cientistas políticos a esse respeito. Numerosas teses foram e seguem sendo 
formuladas, e não poucos estudos, artigos e livros se apresentam à cidadania 
no intuito de guiá-la nas escolhas tornadas prementes. Por que, então, abrir 
espaço para a obra de Leonardo Campos Soares da Fonseca?

A indagação pede que se indique qual mérito singularizaria o livro que 
o leitor tem diante dos olhos no vasto conjunto das publicações e dissertações 
que também cuidam do tema.

A resposta cobra que se declinem alguns elementos definidores do 
notável esforço do autor em redor do assunto. Este livro cumpre uma tarefa 
de especial relevo para o enfrentamento científico das críticas nuanças que 
devem ser desvendadas para uma atuação jurisdicional equilibrada com as 
demandas do princípio democrático e da separação dos poderes. Apontar o 
cerne do problema da jurisdição no controle das políticas públicas na área 
da saúde é o passo inicial inescapável para uma visão de conjunto dos con-
trovérsias, mesmo que pareçam pontuais. Sem a compreensão histórica tanto 
da proteção do bem da saúde como do papel da jurisdição no constitucio-
nalismo do presente, os que pretendam enfrentar os desafios técnicos estarão 
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desamparados das grandes premissas que regem as soluções viáveis. O tema 
se entrelaça com aspectos elementares de teoria dos direitos fundamentais e 
atrai especialidades que tampouco podem ser negligenciadas. Sem que esses 
tópicos estejam bem assenhoreados, não haverá condições de crítica conse-
quente, nem de proposições responsáveis.

O caráter meritório do livro de Leonardo da Fonseca advém justamente 
do seu propósito - bem conduzido - de palmilhar os mais sérios e relevantes 
aportes doutrinários para cada um desses itens de indispensável conhecimento. 
Leonardo da Fonseca se lança à exigente tarefa de mapear e de situar o con-
texto das visões paralelas e acaso complementares que têm sido apresentadas 
no país para a compreensão da matéria. A bibliografia por ele percorrida é de 
ser apreciada por si mesma. A estruturação dos problemas - com o arrolamento 
das teorias particulares, bem assim com a exposição de ideias e de contrapon-
tos argumentativos - soma-se aos motivos de exalçamento que a obra atrai. 

Se o livro se bastasse com isso, já justificaria as robustas linhas em que se 
desdobra. O autor, no entanto, depois de fornecer o estado da arte sobre os 
termos das polêmicas de conhecimento obrigatório, também adianta contri-
buições pessoais, arranjadas com o devido cuidado metodológico.

Há outro pormenor, enfim, que o leitor deve conhecer. A consistência da 
tarefa que o autor chama a si nas próximas páginas foi experimentada em leitura 
rigorosa dos integrantes da banca de mestrado no Instituto Brasiliense de Direito 
Público - IDP formada para aferir os predicados acadêmicos da dissertação de 
que este livro se originou. A publicação da obra coincide com a recomendação 
unânime da banca nesse sentido, em acréscimo à aprovação do trabalho.

Paulo Gustavo Gonet Branco2

2 Doutor em Direito, Professor da graduação, mestrado e doutorado do Instituto Brasiliense 
de Direito Público – IDP. Membro do Ministério Público Federal.
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Int rodução

É redundante falar que a saúde representa uma faceta indissociável do 
próprio existir, da aptidão de realização e autodeterminação humana, e fun-
ciona como fator essencial do bem-estar e da qualidade de vida. 

Embora não seja fácil encontrar definição jurídica suficiente para o termo, 
a conceituação mais aceita nas comunidades jurídica e médica, desde 1946, 
é aquela trazida no preâmbulo do ato constitutivo da Organização Mundial 
de Saúde: “um estado de completo bem- estar físico, mental e social, e não 
consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”.

Desde a segunda década do século XX, o Direito vem atribuindo tra-
tamento específico à saúde. Entretanto, sua juridicidade se consolidou depois 
da Segunda Guerra Mundial.

Nessa perspectiva, José Afonso da Silva aponta o art. 32 da Constituição 
italiana de 1947 como o primeiro marco positivo constitucional da matéria.3 
No ponto, articulou:4

Cremos que foi a Constituição italiana a primeira a reconhecer 
a saúde como fundamental direito do indivíduo e interesse da 
coletividade (art. 32). Depois, a Constituição portuguesa lhe deu 
uma formulação universal mais precisa (art. 64), melhor do que a 
espanhola (art. 43) e a da Guatemala (arts. 93-100). O importante é 
que essas quatro constituições o relacionam com a seguridade social.

3 O dispositivo assim preconizou: “A República tutela a saúde como direito fundamental 
do indivíduo e interesse da coletividade, e garante tratamentos gratuitos aos indigentes. 
Ninguém pode ser obrigado a um determinado tratamento sanitário, salvo disposição 
de lei. A lei não pode, em hipótese alguma, violar os limites impostos pelo respeito à 
pessoa humana”. Disponivel em: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/
leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_PORTOGHESE.pdf. 
Acesso em: 2 jul. 2019.

4 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 
2016, p. 311.
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No Brasil, em que pese a existência de previsão na Constituição de 1934 
sobre assistência médica e sanitária, associada à legislação do trabalho, apenas 
com a redemocratização o debate da consagração do direito humano à saúde 
como obrigação efetiva a ser proporcionada pelo Estado e da universalização 
dos serviços públicos de saúde ganhou verdadeira forma e intensidade. 

Nessa linha, a Constituição de 1988 positivou a matéria, ao insculpir 
em seu art. 6º:

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 

No art. 196 ainda consignou: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de do-
ença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Todavia, tais previsões normativas não foram suficientes ainda para 
concretizar o direito à saúde no país. Ao revés, entre o legal e o prático, ve-
rificou-se uma distância quase oceânica.

O quadro pode ser explicado por diversos fatores, que vão desde a efetiva 
falta de recursos financeiros e materiais necessários para cumprir o ambicioso 
projeto constitucional, passando pela ineficiência na gestão das receitas públicas, 
até às graves notícias e denúncias reveladoras de malversação do dinheiro que 
seria destinado aos serviços e políticas públicas, com participação, inclusive, 
de autoridades públicas e figuras importantes do setor privado.

Indignada e desguarnecida, a sociedade espera por melhorias a serem 
implementadas por agentes públicos – eleitos ou não –, que são recrutados 
pelo serviço público de acordo com o correspondente modelo constitucio-
nal. Ocorre que as expectativas muitas vezes não são preenchidas a contento. 

Ao mesmo tempo, o tecido social se vê premido por necessidades ime-
diatas, e precisa de provisões concretas na área. Em inúmeros casos, há risco 
real de vida. Por isso, os indivíduos não entendem os argumentos dados pela 
administração, nem mesmo a legítima invocação da ausência objetiva de re-
cursos decorrente, por exemplo, de eventual frustração arrecadatória.

Demandas urgentes e infinitas, previsões constitucionais sérias, vin-
culantes e ousadas, escassez de recursos públicos, generalizada ineficiência, 
notório desperdício de dinheiro público e difundida corrupção formam um 
pano de fundo perfeito para um deslocamento do eixo de postulações da 
sociedade. Sai das instâncias representativas, integradas por agentes eleitos, 
inicialmente responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas, 
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e entra no Judiciário, braço estatal que retira seu fundamento de validade da 
Constituição, portanto de uma força emanada do povo, mas não composta 
por atores investidos de mandato eletivo.

De fato, a Constituição brasileira organizou o Poder Judiciário sob uma 
lógica de composição formada por magistrados funcionalmente independentes5 
e selecionados por critérios técnico-políticos.6 Até mais importante que isso, 
tributou à sociedade a garantia fundamental da inafastabilidade do controle 
jurisdicional, relevante salvaguarda de direitos considerados ameaçados ou 
violados.7 Ou seja, concedeu refúgio adequado para reivindicação de presta-
ções materiais, inclusive acerca do direito à saúde.

Ante o cenário de disfuncionalidade na execução da política pública de 
saúde, a experiência fenomênica indica que o Judiciário tem sido destinário 
de milhares de requerimentos que objetivam algum tipo de tutela na seara da 
saúde. Por sua vez, o Estado-Juiz vem acenando positivamente aos anseios dos 
jurisdicionados, ancorado em seu papel de guarda do texto maior e motivado 
pelo propósito de efetivar direitos fundamentais nele prescritos.

Assim, este trabalho se interessa pela forma com que tudo isso tem se 
conformado no Brasil, à luz de um recorte mais particularizado: a política 
pública de fornecimento de medicamentos e tratamentos.

A finalidade principal é traçar uma linha divisiva entre as possibilidades 
legítimas de atuação judicial neste campo e os limites e parâmetros que devem 
ser observados, a partir de diretrizes doutrinárias e jurisprudenciais.

Antes de mais nada, o primeiro capítulo ferirá ideias introdutórias rela-
cionadas ao histórico do direito à saúde e ao organograma jurídico-positivo 
que o regula. No percurso serão abordados: a) o direito à saúde nas Consti-
tuições brasileiras, especialmente na de 1988; b) as obrigações internacionais 
assumidas na área, com destaque para o Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, firmado na Assembleia-Geral das Nações 
Unidas; c) a legislação infraconstitucional atual regulamentadora do direito à 
saúde, enfatizando-se a Lei n. 8.080/1990, que instituiu e estruturou o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

5 O art. 95 enuncia que “os juízes serão dotados de garantias, a saber, a vitaliciedade, a ina-
movibilidade e e a irredutibilidade de subsídios”.

6 O art. 93, I, dispõe que o ingresso na carreira da judicatura se dará no cargo de juiz subs-
tituto “mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três 
anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação”. Já o 
acesso aos Tribunais se dá por mecanismos que conjugam desde requisitos técnicos como 
notório saber jurídico, reputação ilibada e participação das próprias Cortes no processo de 
indicação de seus membros, até características políticas, justificadas pela lógica dos pesos 
e contrapesos, como a participação do Executivo e do Parlamento, nas esferas federal e 
estadual, na escolha de membros de órgaõs judiciais colegiados.

7 Art. 5º, XXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
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O segundo capítulo tratará de algumas noções propedêuticas relaciona-
das ao controle judicial da saúde, que servirão de antecedente lógico para a 
realização da parametrização que se pretende fazer. Nessa toada, a abordagem 
se voltará à evolução do Estado Liberal até o Estado Democrático de Direito, 
inclusive em relação ao desenvolvimento da atuação judicial na garantia dos 
direitos sociais. Na oportunidade, é incontornável também tratar das novas 
feições do princípio da separação dos Poderes e do controle judicial de cons-
titulicionalidade/legalidade do direito à saúde.

A intervenção mais aguda do Judiciário se associa aos fenômenos da ju-
dicialização da saúde e do protagonismo judicial. Isso está no cerne da questão 
das limitações à participação judicial na área, que aqui serão defendidas. Por 
isso, é disso que o terceiro capítulo se ocupará.

Nessa parte, será investigado o pano de fundo da problemática: o modelo 
Neoconstitucionalista e Pós-Positivista do Direito, uma nova forma de olhar 
a Constituição e sua influência no ordenamento.

Ao fenômeno do clamor coletivo pela intervenção do Judiciário, me-
diante requerimentos instrumentalizados por ações judiciais, é dado o nome 
de Judicialização da Saúde. Ao comportamento expansivo da jurisdição na 
interpretação de valores constitucionais que chega a domínios classicamente 
considerados intransponíveis, tidos como espaços geralmente ocupados pelos 
demais Poderes, a comunidade jurídica tem denominado de Ativismo Judicial. 
Essas ideias serão bem exploradas em itens próprios, inclusive suas relações e 
diferenças, assim como a oposição traçada ao protagonismo judicial.

Finalmente, se, de uma banda, a atuação jurisdicional nas demandas em 
que são pleiteados medicamentos e tratamentos tem sido apontada como 
remédio contra a inefetividade do direito, de outra, representa um veneno 
quando aplicada de maneira excessiva ou desregulamentada. A realização de 
direitos fundamentais não deve ser confundida com arbitrariedades perpe-
tradas por posturas judiciais desarrazoadas que geram consequências nefastas 
ao orçamento e à sociedade brasileira em geral. 

Dessa forma, o quarto e último capítulo se preocupará com os efetivos 
parâmetros na política pública de fornecimento de medicamentos, dentro de 
um raciocínio acadêmico e pretoriano. Salientará que o reconhecimento de 
direitos enseja justiciabilidade, a possibilidade de vindicá-los no Judiciário 
em caso de vulneração, mas a atuação judicial deve render homenagens à 
balizas determinadas. 

Nesse caminho, um dos principais fatores de reclamação sobre o controle 
judicial da política pública em epígrafe é justamente o desalinhamento econômico 
que provoca. Por isso, serão tecidos comentários sobre a dicotomia que envolve a 
proteção do mínimo existencial à saúde e a reserva do possível (limitações orça-
mentárias) que a restringe. Em relação a este estado de tensão, algumas proposições 
serão engendradas, na tentativa de compor o conflito de interesses em jogo.
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Serão apresentadas algumas fórmulas para driblar a falta de expertise 
judicial na matéria da saúde e será verificada a forma de responsabilidade, 
entre os entes federados, pelas prestações materiais judicialmente requeridas.

Outrossim, serão estudados alguns efeitos do aspecto procededimental 
do assunto. Assim, serão cotejadas as fronteiras existentes entre a litigância in-
dividual e a coletivização da judicialização. Na oportunidade, defenderemos a 
coletivização da tutela judicial da distribuição de medicamentos e tratamentos 
como forma prioritária, porém não exclusiva ou universal. 

De todo modo, o exame da matéria trazida à baila é de extrema rele-
vância no atual quadrante histórico, pois representa um dos maiores focos de 
preocupação para a sociedade brasileira e para a organização do Estado, em 
suas múltiplas dimensões. Ao trabalho, pois!



LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA

parâmetros doutrinários  
e jurisprudenciais

E TRATAMENTOS DE SAÚDE:

O CONTROLE 

DA POLÍTICA PÚBLICA DE

 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

“Leonardo da Fonseca se lança à exigente tarefa de mapear e de situar 
o contexto das visões paralelas e acaso complementares que têm sido 
apresentadas no país para a compreensão da matéria. A bibliografia 

por ele percorrida é de ser apreciada por si mesma. A estruturação dos 
problemas - com o arrolamento das teorias particulares, bem assim com 

a exposição de ideias e de contrapontos argumentativos - soma-se aos 
motivos de exalçamento que a obra atrai”. 

PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
Subprocurador-Geral da República. Professor da graduação, mestrado  

e doutorado do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP.

“Por conhecer bem o autor, desde muito cedo, jamais tive dúvidas  
quanto à excelência do trabalho que tenho em mãos. Escrito  

em linguagem escorreita, elegante, clara e acessível, Leonardo  
se ocupou com esmero de uma problemática que muito  
aflige os estudiosos do Direito Público contemporâneo”. 

TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
Ministro do Tribunal Superior Eleitoral.  

Professor Adjunto da Universidade de Brasília – FD/UnB. 

“Ante o cenário de disfucionalidade na 
execução da política pública de saúde, 
a experiência fenomênica indica que o 

Judiciário tem sido destinário de milhares 
de requerimentos que objetivam algum tipo 

de tutela na seara da saúde. Por sua vez, 
o Estado-Juiz vem acenando positivamente 
aos anseios dos jurisdicionados, ancorado 
em seu papel de guarda do texto maior e 

motivado pelo propósito de efetivar direitos 
fundandamentais nele prescritos.

Assim, este trabalho se interessa pela forma 
com que tudo isso tem se conformado 

no Brasil, à luz de um recorte mais 
particularizado: a política pública de 

fornecimento de medicamentos e tratamentos.
A finalidade principal é traçar uma linha 

divisiva entre as possibilidades legítimas de 
atuação judicial neste campo e os limites e 

parâmetros que devem ser observados, a partir 
de diretrizes doutrinárias e jurisprudenciais”. 

TRECHO RETIRADO DA OBRA

ISBN 978-65-5589-109-6

LEONARDO CAMPOS  
SOARES DA FONSECA

Mestre em Direito Constitucional pelo 
Instituto Brasiliense de Direito Público 

(IDP). Pós-Graduado pela Escola Superior 
do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios. Graduado pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Brasília (UNB). 
Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul. 
Ex- assessor de Ministros do TSE. Ex- assessor 

de Subprocuradores-Gerais da República.

O CONTROLE 
DA POLÍTICA PÚBLICA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS DE SÁUDE




