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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2012253-07.2014.815.0000
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Clínica  Santa  Clara  Ltda  (Adv.  Alexei  Ramos  de  Amorim,  André 
Villarim e outros)
AGRAVADO: Rebeca  Barros  Pontes  Carvalho  (Adv.  Gustavo  Henrique  Silva  de 
Souza)
            

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS  E  ESTÉTICOS.  PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO.  RESPONSABILIDADE  DO  HOSPITAL. 
LEGITIMIDADE  PASSIVA  CONFIGURADA. 
DENUNCIAÇÃO  À  LIDE  DO  PLANO  DE  SAÚDE. 
DESCABIMENTO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Nos termos da mais recente jurisprudência pátria, o hospital 
onde  foi  realizada  a  intervenção  cirúrgica,  conquanto  não 
mantenha  contrato  de  preposição  ou  vínculo  empregatício 
com  o  médico  responsável  pela  cirurgia,  tirou  proveito 
econômico  do  fato,  o  que  basta  para  sua  inclusão  no  polo 
passivo  da  demanda  que  visa  apurar  eventual 
responsabilidade  e  obter  condenação  em  verbas 
indenizatórias.

-  “A  denunciação  da  lide  só  deve  ser  admitida  quando  o 
denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do contrato, a 
garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte 
vencido,  vedada  a  intromissão  de  fundamento  novo  não 
constante da ação originária”.  (REsp n.º  76.459, Min.  Barros 
Monteiro).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 



de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 403.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de 
efeito  suspensivo  interposto  pela  Clínica  Santa  Clara  Ltda  contra  decisão 
interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos promovida por Rebeca 
Barros Pontes Carvalho, ora agravada, em face da Clínica recorrente. 

No  decisum  agravado,  a  douta  magistrada  a  quo  indeferiu  o 
pedido liminar de ilegitimidade passiva da Clínica Santa Clara Ltda, mantendo-a no 
polo passivo da demanda, bem como rejeitou o pedido de denunciação da lide do 
pano de saúde da autora.

Inconformada,  a  ora agravante ofertou tempestivamente suas 
razões recursais, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob 
o argumento de se tratar de clínica de “corpo aberto”, ou seja, qualquer profissional 
da medicina pode realizar procedimentos nos seus pacientes, não sendo funcionários 
da clínica.

Assevera  que  apenas  deve  responder  por  má  prestação  do 
serviço  quando  decorre  de  sua  desídia,  a  dizer,  infecção  hospitalar,  falta  de 
equipamentos etc.

Argumenta, outrossim, a necessidade de denunciação à lide do 
plano de saúde da promovente, a Norclínicas Intermédicas.

Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente 
recurso, no sentido do reconhecendo a ilegitimidade passiva  ad causam  da Clínica 
Santa Clara Ltda, embasados nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, 
assim  como,  a  determinação  de  denunciação  à  lide  da  Norclínicas  Intermédicas 
postulam, no mérito, o provimento do presente agravo.

Pedido de efeito suspensivo restou indeferido (fls. 383/385).

Informações do Juízo a quo (fls. 389/390).

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 392).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo provimento 
do recurso (fls. 394/399).

É o relatório.



VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de 
efeito  suspensivo  interposto  pela  Clínica  Santa  Clara  Ltda  contra  decisão 
interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos promovida por Rebeca 
Barros Pontes Carvalho, ora agravada, em face da Clínica recorrente. 

Conforme relatado, a douta magistrada a quo indeferiu o pedido 
liminar de ilegitimidade passiva da Clínica Santa Clara Ltda, mantendo-a no polo 
passivo da demanda, bem como rejeitou o pedido de denunciação da lide do pano de 
saúde da autora.

Não  merece  respaldo  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva, 
haja  vista  que,  ao  fornecer  seus  serviços,  a  clínica  atua  imbuído  do  interesse 
econômico. Na hipótese, não se pode olvidar que o pré e pós-operatório não são de 
sua responsabilidade. 

Na cadeia de fornecimento de serviços, todos aqueles que dela 
participam devem responder solidariamente perante o consumidor, nos termos do 
art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, n verbis:

“Art. 7º. (...)

Parágrafo  único.  Tendo  mais  de  um  autor  a  ofensa,  todos 
responderão  solidariamente  pela  reparação  dos  danos 
previstos nas normas de consumo.”

Na esteira desse raciocínio, mesmo se tratando de matéria de 
ordem  pública,  aferível  até  mesmo de  ofício,  não  encontro  razões  para  alterar  o 
entendimento  já  firmado pela  douta  Magistrada  a  quo  a respeito  da legitimidade 
passiva.

Note-se  que  não  é  necessária  a  existência  de  vínculo 
empregatício  entre  a  clínica  e  o  profissional  da  saúde,  bastando,  para  a 
responsabilização da unidade de saúde, que o ato imputado como erro médico tenha 
sido realizado nas suas dependências, o que ocorreu no caso em exame.

Aliás,  afastar  a  responsabilidade dos  hospitais/clínicas  em se 
tratando de profissionais autônomos que atuam nas dependências daqueles apenas 
incentiva a informalidade do vínculo, optando o gestor pelas relações jurídicas mais 
vantajosas do ponto de vista da responsabilidade civil. E, responsabilizá-los em razão 
de  tais  atos  fomenta  a  fiscalização  sobre  todos  os  profissionais  que  lá  atuam, 
garantindo uma maior qualidade do serviço prestado.



Acerca  da  legitimidade  ad  causam,  os  ensinamentos  de 
Humberto Theodoro Júnior1 são por deveras pertinentes, a seguir:

“Por fim, a terceira condição da ação, a legitimidade (legitimatio ad 
causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de 
Liebman. “É a pertinência subjetiva da ação.”
Parte,  em  sentido  processual,  é  um  dos  sujeitos  da  relação 
processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que 
pede  a  tutela  jurisdicional  (autor)  e  aquele  em face  de  quem se 
pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento 
de  mérito  seja  alcançado,  para  que  a  lide  seja  efetivamente 
solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. 
É  preciso  que  os  sujeitos  sejam,  de  acordo  com  a  lei,  partes 
legítimas,  pois  se  tal  não  ocorrer  o  processo  se  extinguirá  sem 
resolução do mérito (art. 267, VI).
(...)
Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os 
titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao 
titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do 
interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
LEGITIMAÇÃO  PASSIVA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
TUTELA  ANTECIPADA.  ERRO  MÉDICO.  CIRURGIA 
ESTÉTICA.  MORTE  DA  PACIENTE.  PLEITO  DE 
PENSIONAMENTO.  PROVA  INEQUÍVOCA  DA 
VEROSSIMILHANÇA  E  DO  RECEIO  DE  DANO 
IRREPARÁVEL  E  DE  DIFÍCIL  REPARAÇÃO. 
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  CLÍNICA  MÉDICA.  A 
Clínica  agravante  tem  legitimidade  para  responder  por  ato 
lesivo praticado nas suas dependências, mesmo porque houve 
a contratação dos seus serviços pela paciente. Assim, a Clínica 
médica, na condição de prestadora de serviços, está submetida 
às  regras  do Código de Defesa...  (TJ-RS   ,  Relator:  Leonel 
Pires  Ohlweiler,  Data  de  Julgamento:  28/03/2012,  Nona 
Câmara Cível)

Logo,  a  clínica agravada na qual  foi  realizada a cirurgia que 
segundo a autora pode ter dado causa as lesões objeto da demanda, é parte legitima 
para  integrar  a  lide,  pois  disponibilizou  as  suas  instalações  e  funcionários  para 
realização daquela, devendo responder pelos fatos em exame. 

Já quanto ao pedido de denunciação à lide, como bem entendeu 
1 THEODORO  JÚNIOR,  Humberto.  Curso  de  Direito  Processual  Civil  –  Teoria  Geral  do  Direito  Processual  Civil  e  Processo  de 

Conhecimento. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 68.



a Magistrada processante, não merece provimento, visto que a questão foi muito bem 
decidida  pelo  juiz  monocrático,  não  havendo  mesmo  que  se  falar  na  referida 
denunciação, posto que, de fato, o dano moral alegado não ocorreu em decorrência 
de culpa alguma da denunciada, seja em razão de lei, seja em razão do contrato. 

Outrossim, apenas o fato de se tratar de relação de consumo 
inviabiliza a denunciação, conforme tem entendido o STJ: 

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  DANOS MORAIS. 
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  DENUNCIAÇÃO  À  LIDE. 
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  88  DO  CDC.  1.  Em  se  tratando  de 
relação  de  consumo,  protegida  pelo  Código  de  Defesa  do 
Consumidor,  descabe  a  denunciação  da  lide  (art.  88  do  CDC). 
Precedente da Quarta Turma - RESP 660.113/RJ. 2. Recurso especial 
não  conhecido.  (REsp.  782919,  rel.  Min.  Fernando Gonçalves,  DJ 
01.02.2006) 

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  FUNDAMENTO  INATACADO.  SÚMULA 
182/STJ.  DANOS  MORAIS.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR. 
DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. 
SÚMULA N. 7/STJ. 1. É inviável o agravo de instrumento previsto 
no artigo 545 do Código de Processo Civil,  quando inatacados os 
fundamentos  da  decisão  agravada.  Súmula  182/STJ.  2. 
Caracterizado  o  negócio  como  compra  e  venda  pelas  instâncias 
ordinárias, o que não pode ser revisto em sede especial, ao teor da 
Súmula n. 7 do STJ, trata-se de relação de consumo, protegida pelo 
Código de Defesa do Consumidor, descabendo a denunciação à lide 
(art. 88 do CDC). Precedente. 3. Agravo desprovido. (AgRg no Ag 
777.155/DF , rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 11.12.2006) 

Dessa forma e, não estando o caso sub examine enquadrado em 
nenhuma das hipóteses elencadas no art. 70 do CPC, é dever do juiz singular não 
admitir a denunciação da lide pleiteada.

Diante  de  tais  considerações,  voto  pelo  desprovimento  do 
recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 



Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


