
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E ACESSO À JUSTIÇA: A 
JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS AO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E OS EFEITOS DO PROGRAMA 

“ACESSA SUS”, NO ESTADO DE SÃO PAULO, COMO MEIO DE 
SOLUÇÃO/REDUÇÃO DE CONFLITOS 

 
Alexandre Ferrari Vidotti 

Procurador do Estado de São Paulo, Especialista em Direito Público pela Rede 
LFG/UNIDERP, Mestre em Direitos Coletivos e Cidadania pela UNAERP-Ribeirão Preto/SP 

e Doutorando em Direito pela Instituição Toledo de Ensino – ITE – Bauru/SP 
Instituição Toledo de Ensino – ITE – Bauru/SP 

avidotti@sp.gov.br 
 

Vidal Serrano Nunes Júnior 
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Mestre, Doutor e Livre – 

Docente em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, Professor 
de Direito Constitucional e do Programa de Pós Graduação da Instituição Toledo de Ensino – 

ITE – Bauru/SP  
Instituição Toledo de Ensino – ITE – Bauru/SP 

serranojr@outlook.com 
 

Simpósio: 11 - JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E MEIOS DE 
COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS 
 
RESUMO: Nas últimas décadas houve um aumento em escala progressiva de demandas 
judiciais, seja através de ações singulares (promovidas em rito comum ordinário, sumário, 
mandados de segurança) ou coletivas, como ações civis públicas, em que a pretensão basilar 
busca a condenação do Poder Público ao fornecimento gratuito de medicamentos, cirurgias, 
tratamentos contínuos, órteses, próteses, etc. Como regra praticamente geral e causa de pedir, 
os autores dessas ações judiciais alegam a negativa em seara administrativa e/ou pleiteiam 
fármacos e tratamentos não inclusos em protocolos médicos adotados pela rede pública de 
saúde. Toda essa situação fático-jurídica adentra numa problemática a ser enfrentada pela 
Administração Pública e que se analisa através desta pesquisa, ou seja, em virtude da 
interferência do Poder Judiciário, haja vista a quantidade de ações dessa natureza, na elaboração 
e execução de políticas públicas voltadas à saúde, há necessidade de se buscar meios 
alternativos para solução desses conflitos, com ênfase em mitigar o excesso de pedidos judiciais 
de medicamentos que não constam nas listas oficiais e padronizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse contexto, no Estado de São Paulo, a partir de fevereiro de 2017, foi lançado o 
programa denominado “ACESSA SUS”, criado mediante convênio firmado entre o Tribunal de 
Justiça do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública Estaduais, além da Secretaria de 
Estado de Saúde. A princípio vem se desenvolvendo na Capital do Estado de São Paulo e tem 
por objetivo primaz a redução do panorama de ações judiciais adstritas à matéria de saúde 
pública, principalmente, no que se refere ao fornecimento de medicamentos padronizados e 
agilização na análise de pleitos relacionados com medicação/tratamentos não constantes nos 
protocolos clínicos e de diretrizes terapêuticas do SUS. Destarte, esta pesquisa busca 
demonstrar a necessidade de se equacionar e qualificar o debate, em específico no que tange 
aos medicamentos fornecidos, padronizados ou não pelo sistema, introduzindo meios 
alternativos de solução desses conflitos, como o Acessa SUS, a fim de reequilibrar o 
atendimento aos usuários da rede pública, observando a igualdade e universalidade desse direito 



fundamental, sem criar ou manter a atual conjuntura de intervencionismo exacerbado do Poder 
Judiciário nas políticas públicas de saúde. 
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