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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1040416-33.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SULYEN 
RAMOS BORGES (E OUTROS(AS)), ANNA JULIA SOUSA BORGES (MENOR) e 
FAGNER CRISTIAN SOUSA, são apelados GREENLINE SISTEMA DE SAUDE S A 
e HOSPITAL SAN PAOLO LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado 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 
CLAUDIO GODOY (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI 
CASCALDI.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2016

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL

Processo n.:1040416-33.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo (26ª Vara Cível Central)
Apelantes: Sulyen Ramos Borges e outros
Apelados: Greenline Sistema de Saúde S/A. e outro
Juiz:  Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto n. 5.687

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL  Erro Médico  
Inexistência de nulidade da perícia pelo perito não ter assinado 
o laudo digitalmente por não possuir certificado digital – Laudo 
e complementação subscritos manualmente e anexados aos 
autos por servidores do TJSP – Ausência de dúvida quanto à 
autenticidade – Cerceamento de defesa pelo julgamento sem 
produção de prova oral – Não ocorrência – Suficiência e 
adequação da prova documental e pericial - Sem que fique 
comprovada a culpa do médico e de funcionários vinculados e 
o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva, 
não há responsabilidade do hospital ou da Operadora do Plano 
de Saúde - Eliminação de mecônio e sua aspiração pelo recém 
nascido que não podem ser atribuídos ao retardamento na 
realização do parto cesárea - Ausência de conduta culposo - 
Improcedência da ação - Recurso desprovido. 

Trata-se de ação de indenização, alegando a co-autora 

Sulyen, que é beneficiária do plano de saúde da co-ré Greenline, e por 

ocasião da gravidez, realizou o pré-natal com um médico de confiança 

credenciado ao plano, mas teve péssima surpresa ao saber que teria que 

realizar o parto com outro médico, pois o plano só permitia a realização de 

parto por médicos plantonistas, o que causou extremo desconforto, 

insegurança e desconfiança, e lhe gerou inúmeros problemas. Em 

23/12/2011, com 39 semanas de gestação, sentindo fortes dores, se dirigiu 
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ao hospital co-réu, sendo atendida por médico plantonista e orientada a 

aguardar em casa alguns dias, pois não havia se iniciado o trabalho de 

parto, retornando ao hospital na madrugada de 26/12/2011, devido a fortes 

dores, sendo, novamente, orientada a aguardar em casa. Voltou no mesmo 

dia no período noturno e insistindo por atendimento, foi internada para a 

realização do parto, que levou, injustificadamente, mais de dez horas para 

ocorrer, apesar das fortes dores, sendo acompanhada apenas por 

enfermeiras, e apenas na manhã seguinte, uma médica plantonista, ao 

conferir a dilatação e estourar a bolsa da autora, notou a presença 

abundante de mecônio e solicitou a realização de parto cesáreo com 

urgência, quando o estado de saúde do bebê era precário, em sofrimento 

agudo e havia aspirado grande quantidade de mecônio, resultando à criança 

internação na UTI Neo-Natal com problemas de saúde e iminente risco de 

morte, diante da demora na realização do parto, sem realização do exame 

de amnioscopia que teria detectado a presença de mecônio, ou outra 

normalidade, e, ainda, que não restem sequelas atualmente, necessitou 

ingerir nos primeiros meses o anticonvulsivo Gardenal, requerendo a 

menor e seus genitores a condenação pelo dano moral. 

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou 

improcedente a ação, condenando os autores ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios de R$ 5.000,00, observada a 

gratuidade processual (fls. 625/643).

Os requerentes apelaram arguindo a nulidade do laudo 

pericial e de sua complementação pela ausência de assinatura digital do 

perito, o qual não tinha qualificação para sua realização, e o cerceamento 

de defesa, pelo julgamento antecipado sem a produção de prova 
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testemunhal para demonstrar o sofrimento suportado pela autora todas as 

vezes que foi ao hospital e foi atendida precariamente e às pressas, bem 

como que foi internada porque insistiu, além do descaso durante as 10 

horas que antecederam o parto, sem atendimento médico, e, no mérito, 

afirmaram que a co-autora Sulyen não recebeu atendimento adequado, 

aguardando por tempo excessivo para realizar o parto, não sendo atendida 

por médicos, e sim por profissionais da enfermaria, e não foram observadas 

as “Diretrizes da Associação Médica do Brasil”, com a realização da 

amnioscopia para detectar a presença de mecônio no líquido amniótico, 

provocando risco de morte e de sequelas neurológicas graves na recém 

nascida, sendo, assim, evidenciada a responsabilidade dos requeridos e 

inegável a ocorrência de dano moral,  pleiteando a anulação da sentença 

para a realização de nova perícia e a produção de prova testemunhal, ou a 

procedência da ação (fls. 625/643).

Foram apresentadas contra-razões pela Greenline (fls. 

653/678) e pelo Hospital (fls. 679/697), sustentando-se a manutenção da 

decisão.  

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento 

do recurso (fls. 700/705).

É o Relatório.

O laudo pericial e sua complementação manualmente 

subscritas, pelo Perito não possuir certificado digital à época (fls. 571), 

foram anexados aos autos pelos escreventes Lisandro Silva Coimbra, 

matrícula n. M093741 e Sandra Watanabe, matrícula M819552, servidores 

do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, lotados no Cartório onde 

tramitam os autos, podendo-se conferir a lotação desta servidora, que não é 
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a médica reumatologista, Dra. Sandra Hiroko Watanabe, CRM SP-68279, 

quase homônima, indicada na apelação, conforme designação existente às 

fls. 51 do DJE, Administrativo, de 23/07/2012, não havendo qualquer 

dúvida quanto à autenticidade da documentação, inexistindo nulidade a ser 

sanada.

Cabia à parte impugnar o perito quando de sua 

nomeação, cuja qualificação para realização de perícias médicas em geral 

não foi infirmada, e a realização de nova perícia insere-se no poder 

discricionário do juiz (LEX - JTJ - Volume 215 - Página 245, Rel. Des. 

CEZAR PELUSO), sendo cabível apenas quando deixa de “atingir a sua 

finalidade”1, o que não é o caso, tendo sido plenamente satisfatória. 

A admissão da produção das provas passa pela 

apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade, oportunidade 

e conveniência.

Foi oportuno o julgamento antecipado, uma vez que 

não havia necessidade da realização de perícia diretamente na menor, pois 

segundo a petição inicial, não existem sequelas (fls. 08), e a causa de pedir 

é o retardamento na realização do parto e o atendimento prestado, cujo 

conhecimento depende apenas do exame do prontuário médico, 

suplementado pelas informações da própria parturiente ao Experto, 

inexistindo cerceamento de defesa.

Consoante à lição de José de Aguiar Dias2: “o objeto 

do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação 

de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, 
1 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. Vol. V. 2ª ed. São Paulo : Max 
Limonad, 1955, p. 313.
2 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 3ª ed. vol. I. Rio de Janeiro: 
Forense,1954,p.274.
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de acordo com as aquisições da ciência, na fórmula da Corte Suprema da 

França".

Portanto, como adverte Ulderico Pires dos Santos3: 

“para responsabilizá-lo pelos insucessos no exercício de seu mister que 

venham a causar danos aos seus clientes em consequência de sua atuação 

profissional, é necessário que resulte provado de modo concludente que o 

evento danoso se deu em razão de negligência, imprudência, imperícia ou 

erro grosseiro de sua parte".

É inequívoca a relação de consumo, mas, a 

responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa (art. 14, § 4º, Lei n. 8.078/90), tratando-se, portanto, 

de hipótese de culpa subjetiva (REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 

19/08/2011).

É assente quanto à responsabilidade civil dos 

Hospitais, que: “1. A responsabilidade das sociedades empresárias 

hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim 

sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo 

hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos 

auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do 

paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por 

ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço 

prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos 

médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são 

3 SANTOS, Ulderico Pires dos. A Responsabilidade Civil na Doutrina e na 
Jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 361. 
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imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar 

de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4º, do CDC), se não concorreu para 

a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma 

defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao 

hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional 

responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é 

responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser 

comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da 

instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao 

juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)” (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 

08/09/2011).

O mesmo Tribunal Superior tem jurisprudência 

pacificada no sentido de que "a operadora do pleno de saúde responde 

perante o consumidor pela falha na prestação dos serviços médicos e 

hospitalares próprios ou credenciados" (AgRg no AREsp 518.051/SP, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

01/10/2015, DJe 07/10/2015).

É certo, ainda, que no caso das obrigações de meio, “à 

vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu 

de culpa por parte do médico” (REsp 236.708/MG, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª 

REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 18/05/2009).
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Sem que fique comprovada a culpa do médico e de 

funcionários vinculados e o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva 

ou comissiva, não há responsabilidade do hospital ou da Operadora do 

Plano de Saúde.

Como esclarecem os médicos Melania Maria Ramos  

Amorim, Ana Maria Feitosa Porto e Alex Sandro Rolland Souza4 em 

trabalho científico: "o trabalho de parto se divide em quatro estágios. O 

primeiro estágio (dilatação) leva à dilatação do colo do útero, de até 10 cm, 

por meio de contrações rítmicas e dolorosas. O segundo estágio (período 

expulsivo) se inicia com a dilatação máxima e termina com a expulsão do 

feto; nessa fase ocorrem os puxos maternos. No terceiro estágio 

(secundamento ou dequitadura), ocorre o desprendimento da placenta e 

membranas. O quarto período (período de Greenberg), que ocorre na 

primeira hora pós-parto, objetiva a parada do sangramento genital". Com 

relação ao segundo estágio, acrescem esses autores que: "a duração do 

período expulsivo que poderia ser classificada como normal permanece 

ainda não determinada. De acordo com o American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG), a duração normal seria de três 

horas em primípara com analgesia, duas horas em primípara sem analgesia, 

duas horas em multípara com analgesia e uma hora em multípara sem 

analgesia (D). No entanto, esses limites podem variar de acordo com a 

definição de período expulsivo, e estudos bem desenhados para validar 

esses pontos de corte ainda não estão disponíveis".

Segundo a avaliação pericial, nas duas primeiras 

oportunidades em que a autora compareceu ao hospital nos dias 23/12 e 

4<http://www.febrasgo.org.br/arquivos/femina/Femina2010/novembro/Feminav38n11_5
83-591.pdf>. Acesso em 16/01/2013.
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26/12 da madrugada, estando na 39ª semana de gestação, foi orientada a 

retornar a sua residência, uma vez que não apresentava dilatação suficiente 

do colo uterino (quesito 5.2.2 - fls. 540).

Ocorreu a internação no período noturno do dia 26/12, 

decorrendo dez horas desde a chegada ao pronto socorro e o parto (quesito 

5.2.4 – fls. 540), o que a perícia não considerou excessivo (fls. 543), e 

quando da admissão foi avaliada por médico e depois avaliada de hora em 

hora por uma enfermeira, e no dia 27/12, novamente avaliada por uma 

médica, que decidiu pelo parto cesáreo (quesito 5.2.6 – fls. 541).

O tempo transcorrido entre a internação e o parto não 

contribuiu para a eliminação de mecônio e sua aspiração (quesito 5.2.7 – 

fls. 541).

Segundo a literatura médica: "há dois motivos para 

eliminação de mecônio durante a gravidez: maturidade fetal, porque o 

intestino está funcionando a contento, o que é um bom sinal, e sofrimento 

fetal, porque quando o feto está mal oxigenado aumenta a contratilidade 

dos intestinos e relaxam-se os esfíncteres (como quando estamos em uma 

situação de estresse)"5.  

No caso em questão, após a realização do exame 

tococardiológico na noite do dia 26/12 (fls. 572), a "parturiente foi avaliada 

durante toda a madrugada por uma enfermeira obstetra e não se identificou 

qualquer sinal de sofrimento fetal enquanto se aguardava a evolução do 

trabalho de parto normal" (quesito 5.2.11 – fls. 541/542), a qual registrou 

as contrações uterinas e os batimentos cardíacos fetais (fls. 572), 

verificando o Perito que o acompanhamento do trabalho de parto se deu de 

5 <http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2015/01/meconio-e-sinal-de-sofrimento-fetal>. Acesso em 
14/12/2015.
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forma habitual, sendo avaliada de hora em hora com o registro dos 

batimentos cardíacos fetais, sem sofrimento fetal e pela falta de progressão 

do trabalho de parto, a médica rompeu a bolsa amniótica (fls. 572), quando 

se verificou a presença do mecônio, indicando a cesárea (quesito 5.3.0 – 

fls. 542/543).

A recém nascida aspirou mecônio com 

comprometimento da função respiratória, obrigando a internação na UTI 

Neonatal (quesito 5.3.13 – fls. 545), porém, a parturiente era portadora de 

Streptococcus B e a ruptura da bolsa pode ter permitido a transmissão do 

processo infeccioso para a RN, provocando a septicemia, motivando a 

intenação na UTI (fls. 545 e 573 ), havendo dúvida sobre qual das duas 

ocorrências pode ter dado causa à infecção generalizada.

  Segundo a conclusão pericial "a conduta observada 

pelos médicos e enfermeiras do hospital quando da admissão da gestante e 

na condução do trabalho de parto foi adequada", uma vez que "foi 

realizado exame tococardiológico e a gestante foi continuamente avaliada 

pela enfermeira obstétrica durante a madrugada, sem que se observassem 

sinais de sofrimento fetal" (fls. 547), não existindo elementos para se 

afirmar "que a realização do parto em qualquer momento anterior teria 

impedido ou evitado a ocorrência de complicações respiratórias e/ou 

infecciosas (fls. 548).

Enfermeira obstetra acompanhou a evolução do 

trabalho de parto e as condições fetais de maneira adequada (fls. 576).

Tal profissional da área médica é preparado para o 

acompanhamento e atendimento das gestantes até que haja necessidade da 

intervenção do médico obstetra, como bem delineado pelo Perito às fls. 
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575/576.

A vigente Resolução COFEN Nº 0478/2015, que 

normatiza a atuação e a responsabilidade civil do Enfermeiro Obstetra e 

Obstetriz nos Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e dá outras 

providências, estabelece em seu art. 3º que ao Enfermeiro Obstetra e 

Obstetriz, atuando no Centro de Parto Normal e/ou Casa de Parto, 

compete:

I - Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes;

II – Avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim como as do feto;

III – Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta 

de enfermagem;

IV – Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, ambiência 

favorável ao parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a presença do acompanhante de 

escolha da mulher, conforme previsto em lei;

V – Adotar práticas baseadas em evidências científicas como: oferta de métodos não 

farmacológicos de alívio da dor, liberdade de posição no parto, preservação da integridade 

perineal do momento da expulsão do feto, contato pele a pele mãe recém-nascido, apoio 

ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como o respeito às 

especificidades étnico-culturais da mulher e de sua familia;

VI – Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições 

maternas e fetais, adotando tecnologias apropriadas na 

assistência e tomada de decisão, considerando a autonomia e 

protagonismo da mulher;

VII – Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica 

(sem distócia) e ao recém-nascido;

VIII – Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um ní vel de 

assiste^ncia mais complexo, caso sejam detectados fatores de risco e/ou 

complicac¸o~es que justifiquem;

IX – Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação entre 

os pontos de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde e os recursos comunitários 

disponíveis;

X – Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao 

processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa;

XI – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao acompanhamento 
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e avaliação do processo de cuidado;

XII – Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e de 

cidadania;

XIII – Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os estágios de formação 

profissional sejam realizados em conformidade com a legislação de Enfermagem vigente;

XIV – Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e 

qualificação da equipe de enfermagem, considerando as evidencias cientificas e o modelo 

assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, centrado na mulher e na 

família;

XV – Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto Normal ou Casa 

de Parto, como: comissão de controle de infecção hospitalar, de investigação de óbito materno e 

neonatal, de ética, entre outras;

XVI- Participar de ações interdisciplinares e intersetoriais, entre outras, que promovam a 

saúde materna e infantil;

XVII - Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade Materna e 

Infantil/Neonatal da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em atendimento ao imperativo da 

Portaria GM/MS nº 1119, de 05 de junho de 2008, ou outra que a substitua;  

O trabalho da enfermeira obstetra foi realizado com 

eficiência e exatidão, não havendo falha na prestação do serviço.   

A aminioscopia que poderia ter verificado a presença 

do mecônio não foi indicado pela médica (fls. 577), não havendo indícios 

de que deveria tê-lo feito, diante da ausência de sinais de sofrimento fetal, e 

por ter optado pela realização da cesárea, pois se realiza próximo ao início 

do trabalho de parto, quando o colo uterino começa a dilatar-se para se 

observar as características do líquido amniótico antes do rompimento da 

bolsa.

Tal exame não se faz de forma rotineira, mas somente 

sob certas circunstâncias, e não quando exista uma infecção ativa6, como 

no caso da genitora que estava contaminada pelo Streptococcus B, porque 

pode provocar a ruptura da bolsa.
6 <http://www.webconsultas.com/embarazo/vivir-el-embarazo/pruebas-durante-el-
embarazo/amnioscopia-2414>. Acesso em 14/12/2015.
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Colhe-se, mais uma vez da literatura especializada 

que8: 

¿Qué es la amnioscopia y para qué sirve?
Según la Guía de Práctica Clínica para la Atención al Parto Normal, “la 
amnioscopia es un procedimiento que se practica para evaluar la cantidad 
y/o el color del líquido amniótico (LA) con el fin de detectar alteraciones 
que pudieran indicar compromiso fetal. Sin embargo, es una intervención 
invasiva no exenta de complicaciones y con un número significativo de 
falsos resultados. Estas circunstancias determinan que el balance beneficio-
riesgo sea dudoso”.
La amnioscopia es una prueba invasiva y consiste en introducir un tubito 
terminado en una luz a través de la vagina para observar el líquido 
amniótico. Para poder realizar esta prueba es necesario que el cuello del 
útero esté dilatado uno o dos centímetros. Esta dilatación puede obtenerse 
de forma manual antes de la prueba.
Esta prueba permite detectar la presencia de meconio en el líquido 
amniótico. El meconio es una sustancia viscosa que se forma en el intestino 
del feto y es expulsado como primeras heces. La presencia de meconio en 
el líquido amniótico suele asociarse a problemas antes del parto porque el 
bebé podría aspirar el meconio hacia los pulmones.
La utilidad de la amnioscopia está cuestionada actualmente, puesto que 
sólo permite valorar la presencia de meconio en el polo inferior y no en la 
totalidad de la bolsa de líquido amniótico. Además, la presencia de 
meconio, por sí sola, no indica necesariamente sufrimiento fetal; esta 
sospecha debe confirmarse con un registro cardiotocográfico.
¿Tiene riesgos?
Sí. Durante la realización de la amnioscopia, puede romperse la bolsa de 
líquido amniótico,  o producirse un despegamiento de membranas. La 
ruptura de la bolsa conlleva un riesgo de infección, y el despegamiento de 
membranas puede causar dilatación del cuello del útero, infecciones, 
hemorragias o ruptura accidental del saco amniótico.
Actualmente no está indicado realizar esta prueba por rutina.

Não houve desatenção às Diretrizes da Associação 

Médica do Brasil.

8 <https://www.elpartoesnuestro.es/informacion/embarazo/amnioscopia>. Acesso em 14/12/2015.
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 É corrente na medicina moderna que deve ser 

privilegiado o parto natural, por suas inúmeras vantagens, em detrimento 

da cesárea, que atingiu níveis alarmantes de eletividade nas últimas 

décadas, e porque o uso do fórceps baixo, que é o único utilizado 

atualmente, e remonta à época em que se valorizava mais a vida da mãe,  

exige especial habilidade de seu operador, sob pena de causar danos ao feto 

e à parturiente.

Segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde o 

índice aceitável de cesáreas é de 15% dos nascimentos, ocorrendo que no 

Brasil é de 29% na rede pública e 80% na rede particular, e tal distorção 

não pode ser invocada para se exigir a sua realização, pois o parto normal é 

o natural. 

Não se apurou qualquer equívoco na conduta em se 

aguardar o parto natural, não se caracterizando maltrato o atendimento 

médico-hospitalar em desacordo com o desejo da paciente, quanto ao 

momento e a forma do parto, mas com observância das normas 

regulamentares.

Respeitado o parecer do E. Procurador de Justiça não 

há qualquer sinal de que frente a ocorrência da Síndrome de Aspiração 

Meconial (SAM), caracterizada por vários graus de insuficiência 

respiratória, que ocorre em aproximadamente 2% a 3% de todos os 

nascimentos, enquanto a presença de mecônio no líquido amniótico ocorre 

em 5% a 15%, que não tenham sido tomadas as providências previstas para 

sua minoração9, ou que resultaram hipóxia cerebral e graves sequelas 

neurológicas.

9<http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=222>. Acesso em 

13/12/2015.
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Inexistiu violação aos arts. 5º, LIV e LV, da 

Constituição Federal e 14, 18, 22, 23 e 34 do CDC.

Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus 

judiciosos fundamentos.

Pelo exposto, conhece-se da apelação, mas NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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