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apelada não tivesse submetido o autor e sua mãe aos exames adicionais e ingestão de coquetéis, poderiam 
ocorrer danos à saúde deles, caso o resultado provisório se confirmasse.  

4. A perícia judicial afirmou que o pouco tempo de uso das medicações não causa qualquer tipo de 
dano à saúde do bebê ou de sua genitora. 

5. Não há elementos que denotem a atuação negligente, imperita ou imprudente da equipe médica do 
HUAP em relação ao tratamento que foi dispensado ao autor e a sua mãe, por ocasião de seu nascimento. 
Ao contrário, os procedimentos médicos adotados mostraram-se prudentes e necessários em razão dos 
resultados iniciais obtidos nos laboratórios, tendo a ré agido em cumprimento aos protocolos médicos 
exigidos pelo Ministério da Saúde, especialmente, à Portaria nº 59, de 28 de janeiro de 2003. Precedentes: 
TRF2 - APELREEX 00148187020094025101; AC 00242153220044025101. 

6. Recurso desprovido.” 
A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos 

artigos 37, §6º, da Lei Maior, 186 e 927 do Código Civil.  
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 280/283). 
É o breve relatório. Decido. 
Quanto à suposta violação ao artigo 37, §6º, da Lei Maior, impossível a sua alegação em sede de 

recurso especial. O STJ é claro ao apontar que “descabe a esta Corte apreciar a alegada violação a 
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt 
nos EDcl no AREsp 1108040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
24/10/2017, DJe 06/11/2017) 

No mais, não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, 
os dispositivos infraconstitucionais alegadamente violados. 

O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as 
conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei 
teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível. 

À luz da súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado, em sede de recurso especial, o 
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos ("A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial"). Significa dizer que a premissa equivocada deve ser demonstrada com o corpo 
teórico constatado pelo acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 

In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo 
que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório 
dos autos, o que, como visto, é vedado.  

Além disso, o julgado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do STJ, e 
torna imperativa a incidência da súmula n.º 83 do próprio STJ. 

O debate no especial encontra óbice na súmula nº 7 do STJ. Não restou demonstrado, sem 
necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados.  

Do exposto, INADMITO o recurso especial. 
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018. 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal Vice-Presidente 
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