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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0003434-
94.2013.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante JOANNA 
UZUN ESTEVO, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), AMORIM 
CANTUÁRIA E MARREY UINT.

São Paulo, 4 de agosto de 2015.

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003434-94.2013.8.26.0081
Apelante: Joanna Uzun Estevo 
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Adamantina
Voto nº 32842

Danos materiais  Indenização  Indicação, pelo médico, de 
dois tratamentos para a doença da autora  Opção pelo 
tratamento com remédio de valor menos elevado  
Tratamento custeado pela autora - Medicamentos prescritos 
são padronizados pela rede pública (SUS)  Autora pobre e 
idosa pede a condenação da ré ao pagamento de todas as 
despesas com o mal da saúde  Estado não tem o dever de 
indenizar  Manutenção da sentença  Recurso improvido.

Joanna Uzun Estevo ajuizou ante a Fazenda Pública do 

Estado de São Paulo ação indenizatória por danos materiais. Alegou, em síntese, 

que passou a sofrer de “degeneração macular do olho direito”. Que lhe foi receitado 

o remédio Lucentis  Ranibizumabe, com custo elevado de R$ 4.500,00. Que optou 

por tratamento menos elevado, com remédio Avastin. Os dois remédios não são 

padronizados pela rede pública (SUS). Assim, por ser pessoa pobre e idosa, sem 

condições de custear as despesas da saúde, pediu condenação da ré ao “pagamento 

de todas as despesas” com o mal da saúde, mais ônus da sucumbência.

A inicial veio instruída com demonstração dos fatos alegados.

Buscou, a autora, no artigo 196 da Constituição Federal e no 

artigo 2º e artigo 6º da Lei 8090/90, fundamento jurídico do pedido.

Contestação às fls. 83.

Sentença às fls. 157/163 dando pela improcedência do pedido, 

com extinção do processo com fundamento do artigo 269, I do CPC.

Apelação às fls. 168.

Contrarrazões de recurso às fls. 180/208.
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É o relatório.

Postulou a autora tratamento de saúde pelo custeio de remédio 

para o qual não tem alcance econômico. A decisão foi negativa. É triste esta 

realidade social.

Teoricamente evoluímos do Estado de Direito para o da 

interação social, Estado Social, que zela pelas condições sociais dos cidadãos, busca 

assegurar as benesses sociais a que, teoricamente, o cidadão tem direito. Mas nestas 

prestações positivas a que o cidadão tem, teoricamente, direito é questão social, não 

de julgamento. Como no âmbito da família, depende muito do “pater”, na sociedade 

do governante. Infelizmente estes existem com falhas.

As proclamações de direito são regras para governantes de 

sociedade, não de famílias.

O Judiciário não pode, integralmente, substituí-los. Pode 

suprir, quando possível, seus equívocos. Não pode assumir função política social 

realizando a igualdade em linha social direta nos seus múltiplos aspectos, 

entregando serviços e valores.

No caso sub- examine como bem fundamentou a r. sentença, o 

Estado não tem o “dever de indenizar” (fls. 161), não atua sobre contexto sócio- 

econômico exigente de outra forma de gestão e solução. 

Dessarte nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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