
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002992-45.2015.8.16.0079 – DOIS

VIZINHOS

APELANTES:  FERNANDO  TADEU  FAVERO,  MICHELI

SZCZEPKOWSKI  e  JOÃO  ANTONIO  SZCZEPKOWSKI

(menor representado pela genitora)

APELADOS: INSTITUTO DE SAÚDE DE DOIS VIZINHOS e

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

RELATOR:  DES.  JOSÉ  JOAQUIM  GUIMARÃES  DA

COSTA

PRONUNCIAMENTO

COLENDA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

1. Relatório:

Trata-se  de  recursos  de  APELAÇÃO  CÍVEL

interpostos por  FERNANDO TADEU FAVERO, MICHELI SZCZEPKOWSKI e

JOÃO ANTONIO SZCZEPKOWSKI (menor representado pela genitora), em face

da  sentença  (mov.285.1) proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  Vara  da

Fazenda Pública  da Comarca de Dois  Vizinhos,  que nos autos de

Ação de  Reparação  de  Danos sob  nº  0002992-45.2015.8.16.0079,

julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  iniciais, na  forma  do

artigo 487, I, do CPC1, para o fim de condenar o Instituto de Saúde

Dois  Vizinhos,  subsidiariamente,  o  Município  de  Dois  Vizinhos,  ao

pagamento  de  indenização  por  danos  morais,  estes  fixados  em

R$6.000,00, para cada um dos autores, incidindo correção monetária

pelo INPC e juros moratórios em 1% a.m., a partir do arbitramento.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou os réus ao

pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios,

estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, e os autores ao

1 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
(...)
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pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios,

observada a gratuidade judicial a eles concedida. 

Registre-se,  que  o  agente  ministerial  com

atribuições em primeiro grau de jurisdição, antes do julgamento do

feito,  manifestou-se pela parcial  procedência da ação, tão somente

para  condenar  os  requeridos  em  indenização  por  danos  morais

(mov.278.1). 

Inconformados  com  a  prestação  jurisdicional,  os

autores  interpuseram  Recurso  de  Apelação  (mov.298.1),  aduzindo  a

necessidade  de  majoração  do  quantum fixado  a  título  de  danos

morais, tendo em vista o grande abalo e sofrimento experimentado

por eles em decorrência da negligência do serviço de saúde prestado.

Argumentam  a  disparidade  econômica  entre  as

partes  e  ainda,  a  “perda  de  uma  chance”,  considerando  que  a

omissão e falha dos apelados gerou atraso evolutivo ao menor João

Antônio  (terceiro  apelante),  ante o retardo no tratamento auditivo dele.

Sustentam a configuração da responsabilidade solidária dos réus e,

por  fim,  a  necessidade  da  redistribuição,  pro  rata,  do  ônus

sucumbencial. 

Apresentadas contrarrazões recursais pelo Instituto

de Saúde de Dois Vizinhos – ISDV (mov.305.1). 

Ato  contínuo,  alçaram-se  os  autos  à  superior

instância, sendo oportunamente remetidos a esta Procuradoria-Geral

de Justiça, para pronunciamento. 

2. Fundamentação: 

O  recurso  comporta  conhecimento,  porquanto

presentes  os  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos  de
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admissibilidade recursal. 

Quanto ao mérito,  em que pesem os argumentos

expostos,  não  merece  provimento o  apelo,  consoante  se  verá  a

seguir.

O presente caso versa sobre pleito indenizatório de

Fernando  (primeiro  apelante),  Micheli  (segunda  apelante) e  João  Antônio

(terceiro  apelante,  representado  pela  genitora),  quanto  a  danos  materiais,

morais e a perda de uma chance, que teriam sofrido pela negligência

do  corpo  clínico  do  Instituto  de  Saúde  Dois  Vizinhos,  na  ocasião,

responsáveis pelo parto, modalidade cesárea, para o nascimento de

João  Antônio  em  01/03/2012,  momento  em  que  os  profissionais

deixaram  de  realizar  o  “teste  da  orelhinha”  (procedimento  obrigatório),

causando-lhe enorme prejuízo ao desenvolvimento social,  uma vez

que a criança nasceu com surdez congênita, o que foi diagnosticado

somente  um  ano  e  cinco  meses  depois,  por  outros  profissionais,

ocasião em que a criança passou a utilizar implante auditivo externo. 

2.1.  Do  Pleito  pela  Caracterização  da

Responsabilidade Solidária do Município:

Os apelantes sustentam que a responsabilidade da

Municipalidade  quanto  aos  fatos  narrados,  é  solidária  e  não

subsidiária. 

Contudo, sem razão.

É certo que o Instituto de Saúde de Dois Vizinhos –

ISDV,  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  prestadora  de  serviço

público para atendimento aos cidadãos usuários do SUS (Sistema Único

de Saúde),  quer dizer, é prestadora de serviço autônomo paraestatal

vinculado. 
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Tal  premissa  está  prevista  na  Lei  Municipal  nº

1.211/2005  (mov.1.18), e  de  acordo  com  o  Contrato  de  Gestão  nº

01/2006  (mov.23.3),  cabe a Secretaria de Saúde da Municipalidade a

supervisão das atividades desenvolvidas pela primeira apelada (ISDV). 

Por certo que a responsabilidade do Município em

relação às obrigações de pessoa jurídica paraestatal não é solidária,

mas sim,  subsidiária  como assertivamente consignou o Magistrado

singular. 

Os ditames acerca da administração pública a que

se amolda a Teoria do Risco Administrativo está previsto no art. 37, §

6°,  da  Constituição  Federal2.  Demais  disso,  o  entendimento

jurisprudencial  desta  Egrégia  Corte,  amparado  pelos  julgados  do

Supremo  Tribunal  Federal,  têm  decidido  nesse  mesmo  sentido.

Vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO
ESTADO.  ERRO  MÉDICO.  1.  RESPONSABILIZAÇÃO  DA
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. CABIMENTO. PARTO GEMILAR
PREMATURO. ALTA PRECOCE DE PACIENTE NEONATO QUE,
DOIS  DIAS  DEPOIS,  REGRESSOU  AO  NOSOCÔMIO  COM
QUADRO  DE  INFECÇÃO.  EVOLUÇÃO  DA  DOENÇA  QUE
CULMINOU  NO  ÓBITO  DO  INFANTE.  ERRO  MÉDICO
RECONHECIDO NA SENTENÇA. RECURSO DOS REQUERIDOS.
INCONFORMISMO RECURSAL IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE
VASTA  PROVA  DOCUMENTAL  E  DE  PERÍCIA  TÉCNICA
APROFUNDADA E COERENTE COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS
CONSTANTES NOS AUTOS. CABEDAL PROBATÓRIO APTO A
INDICAR  A  INADEQUAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO  ADOTADO.
ATO, NEXO CAUSAL E O DANO EVIDENCIADOS. DEVER DE
INDENIZAR  VERIFICADO.  2.  RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA  DO  MUNICÍPIO  RECONHECIDA  PELO  D.
JUÍZO A QUO. IRREPARABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO
AMPARADA  POR  PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL  E  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL.
INCONFORMISMOS  DE  AMBOS  OS  REQUERIDOS  NÃO
ACOLHIDOS  NESTE  PONTO. (...)  5.  REMESSA

2“Art.  37.  A administração pública direta e indireta de qualquer  dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§  6º  As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
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NECESSÁRIA.  ADEQUAÇÃO  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
NECESSIDADE DE EXPLICITAR QUE OS MONTANTES SÃO
DEVIDOS,  SEPARADAMENTE,  A  AMBOS  OS  AUTORES,
DEVENDO  EVENTUAL  DIVISÃO  SE  OPERAR  EM  PARTES
IGUAIS.  IMPERIOSIDADE,  AINDA,  DE  ACRESCENTAR  A
DATA DO ÓBITO DE CADA BENEFICIÁRIO COMO POSSÍVEL
TERMO FINAL DE SUA PARTE DA PENSÃO MENSAL, ALÉM
DA DATA DO ANIVERSÁRIO DE 65 (SESSENTA E CINCO)
ANOS DA VÍTIMA (O QUE OCORRER PRIMEIRO). SENTENÇA
PARCIALMENTE  MODIFICADA  EM  REMESSA  NECESSÁRIA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJPR - 3ª C.Cível - 0015924-47.2017.8.16.0030 -
Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA LIDIA MATIKO
MAEJIMA - J. 24.11.2020)” (destacou-se). 

Portanto,  a  sentença  não  merece  reparos,

consequentemente, desacolhidos os argumentos dos apelantes nesse

tocante. 

2.2.  Do  Pleito  pela  Majoração  do  Quantum

Indenizatório por Danos Morais:

 Os  apelantes  asseveram  a  necessidade  de

majoração dos danos morais a eles concedidos, pautados, sobretudo,

na Teoria da Perda de Uma Chance. O valor fixado pelo Magistrado

singular foi de R$6.000,00, para cada um dos recorrentes. 

No  entanto,  em  que  pesem  os  argumentos

expostos, o inconformismo não prospera. 

Explico.

Como  visto,  os  autores  formularam  pretensão

indenizatória em decorrência de má prestação de serviços médicos,

(caracterizada pela omissão por parte do corpo clínico do Instituto de

Saúde Dois Vizinhos, que deixou de realizar o “teste da orelhinha” no

infante  João  Antônio  (terceiro  apelante),  quando  do  seu  nascimento,

atrapalhando o seu desenvolvimento social, eis que a descoberta da

surdez congênita foi tardia, cerca de 1 ano e 5 meses depois do seu

nascimento),  sendo,  portanto,  configurado  o  dano  e  o  dever  de
2021/Mário Sérgio de Quadros Précoma. 5



indenizar. 

Porém,  não  se  pode  confundir,  no  caso,  os

institutos, perda de uma chance e a configuração de danos morais. 

A Teoria da Perda de Uma Chance caracteriza-se

quando,  em  virtude  da  conduta  de  outra  parte,  desaparece  a

probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício futuro a

vítima. 

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi “a perda

de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento

jurídico,  tratando-se  de  instituto  originário  do  direito  francês,

recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em

si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de

obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar3”. 

Ressalte-se,  no  caso,  que  após  a  testificação da

deficiência auditiva  congênita de João Antônio, mediante realização

do  exame  BERA  (mov.  1.4),  em  30/08/2013,  ainda  que  de  forma

inegavelmente tardia, constata-se que ele passou a ouvir se utilizando

de implante coclear, não restando maiores sequelas em decorrência

da demora no diagnóstico que, em tese, poderiam agravar/obstar a

sua condição auditiva. 

Nesse  viés,  como  bem  ponderou  o  Douto

Magistrado singular, é de ser reconhecido tão somente o dano moral

sofrido  pelos  apelantes,  descabendo,  no  caso  concreto,  a

configuração da “perda de uma chance”. 

Pois  bem,  acerca  do  quantum indenizatório,  a

responsabilidade estatal, na forma objetiva, nos termos do artigo 37, §

6º,  da Constituição Federal,  foi  reconhecida pelo Juízo  a quo, que

3STJ REsp 1.750.233-SP – Relatora Ministra Nancy Andrighi – Terceira Turma- Publicado DJe 08/02/2019.
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arbitrou indenização por danos morais em favor dos requerentes, no

valor de R$6.000,00 para cada um. 

Em se tratando da quantificação dos danos morais,

tem-se afirmado não poder o mesmo  “(…) ser tão alto a ponto de

acarretar  enriquecimento  sem  causa  do  autor  ou  de  arruinar

financeiramente o réu, nem tão baixo a ponto de não penalizar o réu

permitindo que ele reitere a ofensa praticada ou não repare o dano

sofrido pelo autor. Para a definição do seu valor, que não deve ser

irrisório nem absurdamente elevado, é necessário que o Magistrado

considere várias circunstâncias em cada caso específico, tais como a

intensidade da culpa e do dano, a conduta e a capacidade econômica

do ofensor, a repercussão da ofensa, a posição social ocupada pelo

ofendido e as consequências por ele suportadas”4. 

Assim,  observado  já  o  grau  de  culpa  da  parte

recorrida, bem como o dano causado e a condição econômica das

partes,  e  embora  seja  irrealizável  quantificar  exatamente  a

compensação pecuniária relativa aos danos morais, conclui-se que o

valor  da  indenização  determinado  pelo  Juízo  a  quo afigurou-se

adequado,  atendendo  aos  critérios  da  razoabilidade  e  da

proporcionalidade, não comportando reparo a sentença recorrida. 

Nesse  sentido  é  o  entendimento  desta  Corte.

Vejamos: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE. REMUNERAÇÃO INDIRETA. CUSTEIO DO SERVIÇO
POR RECURSOS PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  AUSÊNCIA  DE  INFORMAÇÃO.
DEMORA  EM  REALIZAR  EXAME  EM  PACIENTE  RECÉM
NASCIDO  QUE  POSSUI  MÁ  FORMAÇÃO  NEUROLÓGICA.
CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANO MORAL CONFIGURADO.  ARBITRADO EM R$ 6.000,00
QUANTUM  (SEIS  MIL  REAIS).  SENTENÇA  MANTIDA.

4 TJPR - 2ª C.Cível - AC - 1107856-3 - Apucarana -  Rel.: Jurandyr Souza Junior – Unânime - J. 12.11.2013.
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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR  –  1ªTurma  Recursal  -  0000847-
89.2017.8.16.0129  -  Paranaguá  -  Rel.:  JUIZ  DE
DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
NESTARIO  DA  SILVA  QUEIROZ-  J.21.02.2019).”
(destacou-se). 

Destarte, verifica-se que a decisão guerreada não

merece  reforma,  devendo  ser  mantida  em  todos  os  seus  termos,

inclusive  quanto  ao  ônus  sucumbencial,  uma  vez  que  arbitrados

adequadamente a situação fática, tendo em vista a natureza da causa

e a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, respeitado

o disposto no art. 85, § 2º e no art. 86, do CPC5. 

3. Conclusão:

ANTE O EXPOSTO, somos pelo CONHECIMENTO e, no

mérito,  pelo  DESPROVIMENTO  do  recurso,  devendo  ser  mantida  a

sentença recorrida, nos termos deste pronunciamento. 

Curitiba, 16 de julho de 2021.

               Mário Sérgio de Quadros Précoma
                                      Procurador de Justiça

5Art. 86. Se cada litigante for, em parte,  vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (…)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor

da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:

(...)
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