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AGRAVO   DE   INSTRUMENTO   Nº   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   –

COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO 

AGRAVANTE: ESTADO DO PARANÁ   

AGRAVADOS: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. STEWALT CAMARGO FILHO

PRONUNCIAMENTO

EMENTA:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – HOSPITAL –

GESTÃO   E   MANUTENÇÃO   –   GESTÃO   À   FUNEAS   -  ALEGAÇÃO   DE   FALHA  NA  PRESTAÇÃO   DE

SERVIÇOS   MÉDICOS   -   SOLIDARIEDADE   –   LITISCONSÓRCIO   FACULTATIVO   –  AÇÃO   PROPOSTA

EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO ENTE PÚBLICO  –  OPÇÃO DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 

EGRÉGIA CÂMARA CÍVEL

I – RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face

de decisão interlocutória 1 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de

Francisco Beltrão nos autos de ação de indenização por danos morais e estéticos

nº   XXXXXXXXXXXXX,   em   que   figuram   como   autoras   XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, por si e representando XXXXXXXXXXX de Andrade e como réu o Estado do
1 Mov. 61.1
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Paraná  que, dentre outros pontos, indeferiu a formação de litisconsórcio passivo

necessário com a FUNEAS (Fundação Estadual de Atenção em Saúde do Paraná),

fundação pública de direito privado, gestora do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, local onde teria ocorrido o noticiado erro médico, por

entender haver responsabilidade solidária com o ente público. 

Irresignado, aduziu o agravante (mov. 1.1), em síntese,

que “Inexistindo lei que defina a responsabilidade solidária entre o Estado e a pessoa jurídica

prestadora de serviço público, não há falar em responsabilidade solidária no caso em tela, visto

que a solidariedade só pode existir em razão de lei ou contrato” . Continuou argumentando

que  “tratando-se de erro médico praticado em hospital cuja gestão está sob a responsabilidade

da fundação pública de direito privado, no caso, a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do

Paraná – FUNEAS, para verificar eventual responsabilidade estatal, é necessário aferir se o ente

público agiu culposamente ao escolher o agente causador do dano (culpa in vigilando) ou ao

falhar na fiscalização do agente (culpa in vigilando)”.  Requereu a concessão do efeito

suspensivo e a reforma da decisão. 

O   Relator,  XXXXXXXXXXXXXXXXXX   concedeu  o

efeito suspensivo ao recurso determinando a suspensão da decisão de mov. 61.1,

dos autos nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, até o julgamento final do agravo de

instrumento, sopesando que a continuidade do feito poderia gerar nulidade, visto

que a Fundação seria impedida de exercer seu direito pleno de defesa2. 

Intimadas, as agravadas requereram abertura de prazo

para a apresentação de contrarrazões 3  após a prestação das informações pelo

2 Mov. 12.1
3 Mov. 24.1
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“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.   AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  EM  VIRTUDE  DE
COMPLICAÇÕES TRAZIDAS PELO ATROPELAMENTO DO MARIDO DA AGRAVADA.
DECISÃO   INTERLOCUTÓRIA  QUE  AFASTA  AS   PRELIMINARES  ADUZIDAS   PELO
MUNICÍPIO   DE   CURITIBA.  PRESTAÇÃO   DE   SERVIÇOS   MÉDICO-HOSPITALARES
POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO,ESTADO, UNIVERSIDADE FEDERAL
DO  PARANÁ  E  FUNPAR.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  NÃO
CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO COM A UFPR
E FUNPAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
INCABÍVEL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125, DO
CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.”( TJPR - 3ª C. Cível - AI - 1589988-0 - Curitiba - Rel.:
Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - Unânime - J.14.08.2018) - destacamos10. 

Nesse contexto, correto observar a opção das autoras

em demandar exclusivamente em face do Estado do Paraná, já que se trata de

litisconsórcio   passivo   facultativo,   data   a   incidente   responsabilidade   solidária

aplicável à espécie. 

III – CONCLUSÃO

Posto isso, opinamos pelo conhecimento do recurso e,

no mérito, somos pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.

Curitiba, 14 de junho de 2021.

CIRO EXPEDITO SCHERAIBER

Procurador de Justiça
ssn/aj

10No mesmo sentido: TJPR - 1ª C. Cível - AI - 1385389-7 - Curitiba - Rel.:Salvatore Antonio Astuti -
Unânime - J. 25.08.2015; TJPR - 3ª C. Cível - AI - 1151759-0 – Região Metropolitana de Londrina - Foro
Central de Londrina - Rel.: Themis de Almeida Furquim - Unânime - J.29.07.2014. 
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juízo   de   origem,   o   qual   por   sua   vez,   manteve4 a   decisão   pelos   próprios

fundamentos.

Vistas ao I Grupo Cível.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese o rol do art. 1.015 pretenda ser taxativo,

há possibilidade de mitigação excepcional, admitindo-se a interposição de recurso

de   agravo   de   instrumento   quando   verificada   a   urgência   da   inutilização   do

julgamento da questão em recurso de apelação5. 

Vislumbra-se que o recurso é manejado em face de

decisão   que   indeferiu  a   formação   de   litisconsórcio   passivo,   de   forma   que   a

apreciação por oportunidade da apelação poderá implicar em nulidade, com grave

prejuízo a marcha processual.

Destarte,  verificada  a  hipótese  de  mitigação

excepcional do rol do art. 1.015, CPC, o recurso merece conhecimento, vez que

4 Mov. 27.1
5 Neste   sentido: RECURSO   ESPECIAL   REPRESENTATIVO   DE   CONTROVÉRSIA.   DIREITO
PROCESSUAL   CIVIL.   NATUREZA   JURÍDICA   DO   ROL   DO   ART.   1.015   DO   CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS
DO  REFERIDO  DISPOSITIVO  LEGAL.  POSSIBILIDADE.  TAXATIVIDADE  MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE   DA   IMPUGNAÇÃO   FORA   DAS   HIPÓTESES   PREVISTAS   EM   LEI.
REQUISITOS.  A  enunciação,   em   rol   pretensamente   exaustivo,   das   hipóteses   em   que   o   agravo   de
instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol
seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. (REsp n° 1.704.520-MT, Rel. Min.
Nancy Andrigui, Corte Especial do STJ, j. em 05.12.2018).
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presentes os demais  pressupostos intrínsecos de admissibilidade, qual sejam, a

legitimidade e interesse, bem como os pressupostos extrínsecos consistentes na

tempestividade e na regularidade formal, como de fato o eminente Desembargador

Relator já referiu.

Cinge  a  controvérsia  acerca  da  formação  de

litisconsórcio passivo necessário, notadamente no que se refere a FUNEAS 6, que

é fundação pública de direito privado, vir a integrar o polo passivo da demanda que

versa sobre indenização decorrente de erro médico, porquanto gestora do Hospital

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, local onde ocorreram os fatos

noticiados na inicial. 

O  fundamento  da  decisão  atacada  reside  no

entendimento   de   que   há   solidariedade   entre   o   ente   federativo   e   a   FUNEAS,

admitindo-se   a   existência   de   litisconsórcio   passivo   facultativo,   de   modo   que

compete à parte autora a escolha em relação a quem demandará em juízo. 

Embora os argumentos trazidos, não assiste razão ao

agravante. 

Com   efeito,   à   época   dos   fatos7,   verifica-se   que   o

Contrato de Gestão nº 01/2016 8, celebrado entre o Estado do Paraná, por meio da

Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do

6 Fundação Estadual de Atenção em Saúde do Paraná.
7 Mov. 1.2, pág. 01, cláusula quarta – Da Inclusão de novos anexos técnicos:  4.1. São Inclusos os Anexos
Técnicos relativos às seguintes Unidades Hospitalares: 4.1.1   Hospital Regional do Sudoeste Dr. Walter
Alberto Pecóits - HRS
8 Mov. 1.3
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Estado do Paraná (FUNEAS), tinha como objetivo  “desenvolver   e   executar   ações   e

serviços   de   saúde   ambulatorial   e   hospitalar,   desenvolvimento,   pesquisa   e   tecnologia   em

produção de imunobiológicos, medicamentos e insumos, e de educação permanente no âmbito

do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado do Paraná nas unidades próprias da Secretaria de

Estado da Saúde. 

Nessa   perspectiva,   e   nos   termos   das   cláusulas

segunda e terceira do aludido instrumento, a manutenção do referido nosocômio

estava na dependência da alocação de recursos do agravante, ao passo que o

agravado era o responsável pela execução e gestão das atividades delimitadas no

objeto contratual.

Aliado a isso, não consta em tal documento nenhuma

cláusula   específica   acerca   da   responsabilidade   civil   em   relação   aos   danos

eventualmente   atribuídos   aos   profissionais   atuantes   naquele   hospital,   o   que

implica na presunção da solidariedade entre os signatários no tocante à obrigação

de indenizar os eventos lesivos resultantes da prestação desse serviço público. 

Por   outro   lado,   essa   solidariedade,   por   si   só,   não

implica a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, seja por

ausência de previsão legal, seja pela natureza da relação jurídica controvertida,

conforme dicção do art. 114 do Código de Processo Civil9.

Por oportuno, citamos jurisprudência desse e. Tribunal:

9Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam
ser litisconsortes. 
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