
Autos nº 1786/2016 (201603247356)

Acusado: Jacsymon Fonseca Magalhães

 

 

 

Vistos, etc?

 

 

 

 

A representante do Ministério Público em exercício na em exercício na 1ª Vara Criminal dos
Crimes Apenados com Detenção e Crimes de Trânsito da Comarca de Goiânia, no uso de suas
atribuições legais e com fulcro no Inquérito Policial n.º 191/2014, acostado aos autos, ofereceu

 denúncia em face de Jacsymon Fonseca Magalhães,brasileiro, solteiro, médico, natural de
Goiânia/GO, portador da RG 3726643 DGPC/GO, CMN/GO e CPF nº 084.096.197-92, nascido
em 19/01/1979, filho de Elizene A. Quintiliano F. Magalhães e Onilton Magalhães, residente e
domiciliado na Rua T-29, nº 660, apartamento 2102, Edifício Souza Andrade, Setor Bueno,
nesta cidade, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 121, §§ 3º e 4º, do Código
Penal.

 

Narra a peça acusatória que no dia 12 de novembro de 2015, no centro cirúrgico
do Hospital Jacob Facury, localizado na Rua 08, nº 657, Centro, nesta capital, o denunciado
Jacsymon Fonseca Magalhães, agindo com imperícia e com inobservância de regra técnica de
profissão, deu causa à morte de Érica Regina Silvério de Mesquita, em decorrência de ?anemia
aguda por choque hipovolêmico por traumatismo intra-abdominal por meio de ação
pérfuro-contundente?.

 

Registra-se, em resumo, que o acusado é médico especialista em cirurgia geral e
medicina do trabalho ( ), não sendo especialista em cirurgia plástica,documentos de fls. 94 e 97
possuindo somente alguns certificados de capacitação na área de medicina estética (    fls. 98 e

).100/108

 

Apurou-se que a vítima Érica Regina Silvério de Mesquita residia em
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Ceilândia/DF e tomou conhecimento através de amigas que o acusado realizava cirurgias
estéticas e atendia em uma clínica no Setor Sudoeste, em Brasília/DF.

 

Impulsionada pelo desejo de modelar o corpo, cujos contornos se modificaram
após a gravidez, a vítima consultou Jacsymon Fonseca Magalhães, fez as consultas e exames
pré-operatórios naquela cidade, de modo que os resultados, consoante o ponto de vista médico,
autorizavam a paciente se submeter ao procedimento ?vibrolipo? pretendido no abdômen,
flancos e pernas, bem como enxerto de glúteo.

 

A ofendida optou realizar a cirurgia no Hospital Jacob Facury, local onde o réu
atendia e em virtude das despesas hospitalares serem menores.

 

Na data acima descrita, por volta da 08:30 h, Érica deu entrada no Centro
Cirúrgico do Hospital Jacob Facury, para a realização do procedimento contratado. A equipe
médica era composta pelo acusado e pelo médico anestesista Daniel Gondim Cordeiro, e
auxiliado pelas enfermeiras Nildemar Nunes de Souza e Kamilla Netto Bernardes.

 

A ofendida, inicialmente, foi entrevistada pelo anestesista Daniel Gondim
Cordeiro, que, logo em seguida, avaliou os exames pré-operatórios apresentados, os quais
indicavam que a paciente não apresentava nenhum impedimento à cirurgia desejada, inclusive,
porque já havia se submetido, anteriormente, a uma cesariana, tendo tomado a mesma anestesia
peridural e não teve nenhuma complicação.

 

Neste instante, Érica Regina Silvério de Mesquita recebeu a ?raquianestesia?,
que ao chegar no nível de sedação adequado, Jacsymon Fonseca Magalhães, deu início ao
procedimento.

 

Consta que durante todo o procedimento que se estendeu por cerca de duas horas
e meia, a paciente estava sendo monitorada em relação aos batimentos cardíacos, saturação de
oxigênio, pressão arterial, sendo que não apresentou nenhuma alteração digna de nota.

 

Entretanto, quando o procedimento de ?vibrolipo? se encerrou e o denunciado
deu início a ?enxertilia de glúteo?, a vítima, subitamente, apresentou uma parada
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cardiorrespiratória, que foi percebida pelos profissionais que estavam no Centro Cirúrgico
porquanto a paciente, repentinamente, deu uma ?esticada? no corpo, apresentando-se com o ?
rosto cianótico? (rosto arroxeado).

 

Nessa ocasião, interromperam a aplicação de gordura nos glúteos de Érica Regina
Silvério de Mesquita e deram início às manobras de reanimação, entubando-a, procedendo à
massagem cardíaca e à aplicação de adrenalina, na tentativa de recuperá-la, esforço que
perdurou por cerca de cinquenta minutos, fazendo-se necessária a ajuda dos demais médicos,
que se encontravam no hospital naquele momento, sem contudo, obterem sucesso, vindo a
paciente óbito.

 

O réu atribuiu a morte da paciente a uma fatalidade.

 

Consta que a ?vibrolipoaspiração? é uma técnica que aprimorou os princípios da
lipo, procedimento altamente arriscado e invasivo, que, não raro, resulta em perfurações dos
órgãos e outros graves ferimentos, como ocorreu com a vítima Érica Regina Silvério de
Mesquita, razão pela qual requer médicos experientes e aparelhagem adequada. Nela, a cânula
de sucção, após inserida no tecido adiposo é vibrada, simultaneamente, por um aparelho,
facilitando a retirada de gordura localizada.

O acusado, agindo de forma imperita e deixando de observar regra técnica de
profissão, se dispôs a realizar um procedimento médico (vibrolipoaspiração) para o qual não
possuía habilitação específica e sem os mínimos e mais comuns cuidados, vindo durante a
inserção da cânula de sucção, ultrapassar o tecido adiposo e perfurar o fígado da vítima, Érica
Regina Silvério de Mesquita, que sangrando, provocou uma hemorragia interna, que culminou
com o choque hipovolêmico, levando a paciente à morte.

 

Laudo de exame cadavérico ( ).fls. 39/41

 

Quesitos oferecidos pela defesa ( ).fls. 241/243

 

Resposta aos quesitos referentes ao laudo de exame cadavérico apresentado pela
perita do Instituto de Criminalística ( ).fl.381/381v

 

Recebida a denúncia (em 02/03/2017 ? ), o acusado foi citado ( ) efl. 125 fl. 153
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apresentou resposta escrita ( ).fls. 159/160

 

Não foi formulada proposta de suspensão condicional do processo em razão da
somatória das penas relativas ao crime imputado ao denunciado (artigo 121, §§ 3º e 4º do

  Código Penal) ultrapassarem o quantum previsto no artigo 89, da Lei nº 9.099/95.

 

No curso da instrução, foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório (
).Gravação em áudio e vídeo às fls. 268 e 423

 

Em alegações finais, a douta Promotora de Justiça pugnou pela conversão do
julgamento em diligência, designando-se audiência para a proposta de suspensão condicional do
processo ao acusado e subsidiariamente a condenação nos termos do artigo 121, § 3º do Código
Penal ? .fls. 429/444

 

A defesa ratificou parcialmente o pedido ministerial e requereu conversão do
julgamento em diligência, designando audiência despenalizadora a fim de oportunizar ao
acusado a suspensão condicional do processo diante da não caracterização da causa de aumento
insculpida no §4º do art. 121 do Código Penal.

 

No mérito, sustentou que não houve inobservância de cuidado objetivo por parte
do acusado, eis que agiu dentro do limites do exercício regular do direito, não havendo,
portanto, a caracterização da imprudência (auxiliado por uma equipe médica adequada e o
procedimento foi realizado em um hospital credenciado), negligência (adotou todas as cautelas
de praxe) e imperícia (detinha conhecida expertise); que, à época do fato, detinha
conhecimentos técnico e prático para realização de cirurgia plástica (lipoaspiração e
vibrolipoaspiração) seja pela experiência de mais 4000 mil cirurgias da espécie, seja pelos
conhecimentos adquiridos na graduação de medicina e nos diversos cursos de especialização
concluídos, o que comprova a sua aptidão e preparo para efetuar o procedimento cirúrgico em
comento, afastando a sua suposta imperícia; que a morte da vítima se classifica como acidente
resultante de um caso fortuito.

 

Declarou que não há provas de que o denunciado tenha manuseado a cânula de
sucção de gordura sem a cautela devida e que as complicações (vg. perfuração das vísceras -
fígado da paciente) infelizmente ocorridas são inerentes ao procedimento médico inobstante o
Jacsymon Fonseca Magalhães tenha adotado os cuidados de praxe e a técnica adequada; que
nenhuma das testemunhas que participaram do procedimento cirúrgico informaram qualquer
anormalidade na conduta do réu durante a utilização da cânula de sucção de gordura; que a
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perfuração de um órgão interno não significa, por si só, comprovação do manuseio inadequado
da cânula de sucção, tendo em vista que essa intercorrência pode resultar de uma conduta
cautelosa e perita do médico especialista em cirurgia plástica pela SBCP ? Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica; que não há provas suficientes para condenação (prova da ausência de
cautela do acusado; prova de que a cânula não foi manuseada de forma correta; prova de que
certos atos fossem adotados seria possível evitar o resultado).

 

Afirmou que, consoante laudo pericial, as complicações/riscos supervenientes
fazem parte de todo procedimento cirúrgico (intervenção cirúrgica ? vibrolipoaspiração), não
podendo ser considerada ilícita a conduta do denunciado.

 

  Obtemperou que a representante do Parquet não comprovou que a necessidade de
prévia residência em cirurgia plástica e da aprovação nos exames da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica ? SBCP seja requisito imprescindível para a realização do procedimento
cirúrgico (vibrolipoaspiração) pelo acusado.

 

Destacou que qualquer profissional com formação superior em medicina e
inscrito no Conselho Regional de Medicina está apto e capacitado a efetuar qualquer
procedimento médico (lipoaspiração ou vibrolipoaspiração) em diversas especialidades, o que
afasta a ocorrência de imperícia do denunciado, que realizou exaustivamente mais de 4000
cirurgias de lipoaspiração com sucesso, sendo tal versão comprovada em juízo pelas
testemunhas Vanessa Cândido de Freitas Elias, Nildemar Nunes de Sousa Maciel e Kamilla
Netto Bernardes.

 

Alegou que havia possibilidade de ocorrência de perfuração de órgãos internos
em procedimento de vibrolipoaspiração executado da forma correta e que no momento da
complicação (perfuração do fígado) nenhum membro da equipe médica desconfiou que poderia
ter havido perfuração do fígado, considerando que técnica cirúrgica empregada pelo acusado era
adequada e a paciente estava sendo monitorizada, versão corroborada pelas testemunhas Daniel
Gondim Cordeiro, José Donizete Caetano e Vanessa Cândido de Freitas e Alex Prudente Nunes.

 

Teceu ponderações no tocante à dosimetria da pena.

 

Sobrelevou que a causa de aumento ? inobservância de regra técnica de profissão
 (art. 121, §4º do CP) não incide no caso em comento, sob pena de afronta o princípio do bis in

idem, tendo em vista que já integra o próprio tipo penal culposo.
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Ao final, requereu, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência,
designando audiência despenalizadora a fim de oportunizar ao acusado a suspensão condicional
do processo diante da não caracterização da causa de aumento insculpida no §4º do art. 121 do
Código Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a aplicação da pena corporal
no patamar mínimo e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 121, §4º do CP
(inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício - ).fls. 464/496

 

Eis aí, em síntese, o relatório. Decido.

 

Observo, de início, ao contrário do que sustentam a representante do Ministério
Público e a Defesa, que aconduta do acusado subsumi-se ao tipo legal culposo majorado pela

 causa de aumento inobservância de regra técnica de profissão (art. 121, §§3º e 4º, do Código Penal),
cuja somatória da pena privativa de liberdade com incidência da majorante inviabiliza a

   aplicação do sursis processual, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, o que será demonstrado
posteriormente.

 

Desse modo, fica afastado o pedido de conversão do julgamento em diligência.

 

No mérito, da detida e minuciosa análise dos autos(fls. 08, 09, 17, 20/21, 22/24, 26/28,
 39/41,54/56, 63/65, 68/69, 71/72, 75/76, 78/79, 94, 97, 98, 100/108e gravações em mídia digital juntada às fls. 268

  e 423), constata-se que no dia 12 de novembro de 2015, no centro cirúrgico do Hospital Jacob
Facury, localizado na Rua 08, nº 657, Centro, nesta cidade, o denunciado Jacsymon Fonseca
Magalhães, agindo com imperícia e com inobservância de regra técnica de profissão, ao realizar
o procedimento cirúrgico de ?vibrolipoaspiração?, perfurou o fígado e ocasionou hemorragia
que culminou com o óbito de Érica Regina Silvério de Mesquita. Explico.

 

No dia 12 de novembro de 2015, no centro cirúrgico do Hospital Jacob Facury,
situado na Rua 08, nº 657, Centro, nesta capital, o denunciado, agindo com imperícia e com
inobservância de regra técnica de profissão, isto é, ao efetuar o procedimento cirúrgico de
?vibrolipoaspiração?, deu causa à morte de Érica Regina Silvério de Mesquita em decorrência
de hemorragia e parada cardiorrespiratória, ao perfurar o fígado da paciente durante a cirurgia
plástica com a utilização de uma cânula fina.

 

 A vibrolipo, ou vibrolipoaspiração, é uma técnica de lipoaspiração onde um
dispositivo (elétrico ou mecânico) auxiliará o processo de retirada da gordura corporal
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localizada (coxas, região dorsal, lateral das mamas, braços, abdômen, pescoço) por meio de
sucção, feita com uma cânula fina introduzida na camada subcutânea gordurosa. Neste caso, o
aparelho gera um movimento de vaivém de cânulas finas, extremamente rápido, motivo pelo
qual a técnica recebeu este nome.

 

  A principal vantagem da ?vibrolipo? beneficia apenas o cirurgião plástico, pois o
fato de o aparelho fazer automaticamente o movimento de vibração, exigirá menor esforço do
médico. Com isso, o procedimento pode: a) Ser realizado em menos tempo; b) Envolver menor
quantidade de sangue; c) Reduzir inchaço e manchas roxas e d) Proporcionar um pós-operatório
mais tranquilo.

 

Trata-se de umaintervenção cirúrgica, assim como a lipoaspiração tradicional,
 devendo, portanto, ser realizada por um médico especializado ? cirurgião plásticocom registro

na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ? SBCP e no Conselho Regional de Medicina ?
CRM, o que não foi observado no presente caso.

 

É fácil notar que o resultado da cirurgia plástica ainda está nas mãos e na
experiência do cirurgião que manipula a cânula, o que não se verificou no caso em tela, mas,
sem dúvida nenhuma, a ?vibrolipoaspiração? veio facilitar a vida do cirurgião e a recuperação
da paciente.

 

 Pode-se inferir que, apesar de o procedimento cirúrgico - ?vibrolipo? ser o mais
realizado no mundo, poucos são os riscos quando feito por um profissional qualificado, para ser
mais preciso, por um cirurgião plástico com registro na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

 ? SBCP e experiência comprovada.

 

A despeito de o denunciado ostentar especialização em Medicina do Trabalho (fl.
97), pós-graduação em dermatologia (fl. 96) e Cirurgia Geral (fl. 94), cursos de capacitação em
Anestesia em Medicina e Cirurgia Estética e Urgências e Reanimação Cardiorrespiratória (fl.

 100) e diversos cursos na área de medicina estética (fls. 98, 101/108), não possui título de
especialista em cirurgia plástica, emitido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ? SBCP
entidade responsável pela formação dos médicos cirurgiões plásticos de todo país.

 

Portanto, o réu não possuía qualificação técnica para realizar o procedimento
cirúrgico, de modo que a sua falta de qualificação certamente foi decisiva para evitar os danos
causados à vítima.
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Nessa esteira de raciocínio, não é preciso ter conhecimentos técnicos para
verificar que o fígado da vítima foi atingido pela cânula fina utilizada no procedimento cirúrgico
? ?vibrolipoaspiração?, tendo, inclusive, sido declarado pelo próprio acusado, que relatou que a
referida intercorrência ocorreu ainda no começo da cirurgia.

 

  Há tópicos das declarações do imputado onde ele afirma?...que não possui título
 de especialista em cirurgia plástica e que atualmente não está operando e não está com seu

 registro suspenso no Conselho de Medicina, podendo exercer a profissão normalmente, vez que
 foi absolvido no conselho federal de medicina; que não está realizando cirurgias plásticas por

opção própria, porque ainda está abalado com o que aconteceu, ressaltando que já realizou
 mais de 4000 cirurgias sem nenhuma complicação, operando até mesmo seus próprios

 familiares, sendo que hoje atua na área de dermatologia; que Érica Regina conheceu seu
trabalho através de algumas amigas, porque o acusado já havia operado cerca de 15 mulheres
conhecidas dela; pontuou que Érica resolveu passar pelo procedimento cirúrgico e em Goiânia,
pois o procedimento seria mais acessível; que Érica Regina passou por consulta médica,
realizou os exames pré-operatórios e, então, a cirurgia foi marcada no Hospital JacobFacury,
que contava com U.T.I para maior segurança de suas pacientes; que, no dia em questão,
estavam agendadas três cirurgias, sendo que a primeira foi a da vítima; que o anestesista fez
todas as perguntas à paciente, anamnese, monitorando-a em seus sinais de coração, pressão,
etc; o procedimento então começou, com a paciente de barriga para cima e, durante cerca de

 50min, foi lipando todo o seu abdômen, terminado, a vítima foi virada para lipar as suas costas,
após isso, enquanto o acusado injetava a segunda seringa de gordura no glúteo de Érica
Regina, esta apresentou um sinal de que alguma coisa estava errada, oportunidade em que

 interromperam o procedimento, viraram a vítima, tendo o anestesista a entubado e então
 começado as manobras de ressuscitação; que na hora achou que o fato ocorreu devido a uma

embolia gordurosa; esclareceu que outros médicos entraram na sala para ajudar nas manobras
de reanimação da vítima, acrescentando que para Érica ira para U.T.I era preciso que ela

 estivesse estabilizada, ocasião em que chamaram o chefe da U.T.I do hospital, que ajudou na
reanimação da vítima e, que também achou que a complicação decorria de uma embolia; que

 foram 55min de manobras de reanimação, sem sucesso, tendo a paciente falecido ainda no
centro cirúrgico; que posteriormente soube que a causa da morte da vítima foi sangramento
agudo devido a perfuração do fígado, o que teria ocorrido no início da cirurgia, vez que o
acusado iniciou o procedimento cirúrgico pelo lado direito do abdômen da vítima, local onde

 fica a região do fígado; que os pacientes que tem algum órgão perfurado durante uma cirurgia,
devem ser abertos para localização do sangramento, que é clampeado para parar e,

 estabilizado, transfere o paciente para a U.T.I, contudo, em Érica Regina não houve nenhum
 sinal de que seu estado se alterara em razão da perfuração de algum órgão, nem mesmo os

aparelhos que a monitoravam apresentaram algum sinal de que isso havia ocorrido; que
 qualquer pessoa que tem algum órgão da cavidade abdominal perfurado apresenta uma queda

de pressão, súbita ou gradativa, em razão do sangramento, no entanto, não houve isso na
 vítima; que possivelmente, em decorrência da paciente ser magrinha, a cânula do aparelho de

vibrolipo pode ter encostado na parede do fígado causando uma pequena perfuração, sendo
 que o sangue pode ter começado a pingar em pequena quantidade, que teria coagulado,

tampando a perfuração, contudo, ao final da cirurgia, tal tampão deve ter se rompido; que na
hora em que a paciente esticou-se foi que os aparelhos de monitorização acusaram a queda de

 pressão súbita, acrescentando que passou com o aparelho próximo ao fígado da paciente cerca
de 30min após indicada a cirurgia, sendo que esta só apresentou a parada cardiorrespiratória

 cerca de 2h de procedimento, daí porque acharam que tratava-se de uma embolia; que, caso o
 aparelho constatasse alguma alteração na paciente, soaria um alarme que seria de fácil
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percepção a todos da equipe médica, destacando que se a perfuração do fígado da vítima
 tivesse ocorrido durante a lipoaspiração das costas o aparelho de vibrolipo teria que ter

passado por outros órgãos, como o rim e retroperitônio, acrescentando ainda que a paciente
apresentou parada cardiorrespiratória, quando já estavam no procedimento de enxerto de

 gordura, na segunda seringa, e não mais de vibrolipo; que na técnica utilizada pelo acusado,
 há a inserção de cerca de 2 litros de soro com adrenalina na barriga da paciente para quebrar

a gordura, sendo que esse soro é eliminado na urina da paciente, por isso a necessidade de se
 submeter a drenagens, sendo que os 2000ml de sangues encontradosno abdômen de Érica

Regina na autópsia contém soro misturado, não havendo como saber o que é sangue e o que é
soro; que ao dar notícia ao falecimento da vítima ao irmão dela, este o ameaçou de morte; que
realizou um curso para realizar o procedimento cirúrgico de vibrolipo e que durante sua
graduação em medicina aprendeu sobre cirurgia geral, cardíaca e plástica, sendo que possui
pós-gradução em cirurgia em em dermatologia, ressaltando que de acordo com a Resolução nº

 1701 do Conselho Regional de Medicina para realizar cirurgia plástica o médico cirurgião
deve ter treinamento em cirurgia geral e este treinamento o acusadopossui, esclarecendo que
não havia nada que pudesse fazer para evitar a perfuração do fígado, sendo que não foi

  negligente ou desatento durante a cirurgia da vítima...?. (Mídia digital ? fl. 268).

 

Como a ?vibrolipoaspiração? é um procedimento altamente invasivo, requer
médicos experientes e especialistas para sua execução, o que não se verificou no presente caso:
o acusado é médico com especialidade em Cirurgia Geral e Medicina do Trabalho (  ).fls. 94 e 97

 

No caso, o denunciado agiu, de forma imperita, quando prontificou-se a realizar
um procedimento médico ( ) para o qual não possuía habilitação específica (vibrolipoaspiração

) e, ao descurar-se dos cuidados mínimos exigíveis na cirurgia, veioespecialidade em cirurgia plástica
durante a inserção da cânula de sucção, ultrapassar o tecido adiposo, bem como perfurar o
fígado da vítima, Érica Regina Silvério de Mesquita, a qual sangrando, desencadeou uma
hemorragia interna, que culminou com o choque hipovolêmico, levando a paciente à morte.

 

É fácil notar que, de fato, a perfuração do fígado da vítima ocasionou um profuso
sangramento na cavidade abdominal ( ), o que causou uma queda de pressão e paradahemorragia
cardiorrespiratória ? sinais percebidos tardiamente pelo acusado e sua equipe, a meu sentir,
despreparada, o que impossibilitou obtenção de êxito nas tentativas de reanimação da paciente.

 

O risco de puncionar um órgão interno, sobretudo a cavidade abdominal ( )fígado
era possível em situações excepcionais, conforme registrado pela perita Dra. Soraya Mendes
Silva (  ), considerando que o cirurgião não pode ver a cânula enquanto remove afls. 381/381v
gordura.

 

Entretanto, poderia ter sido evitada citada intercorrência ? perfuração do fígado
porventura o réu tivesse experiência e cautela no manuseio da cânula, habilidade essa, sem
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dúvida, adquirida tão só com obtenção da especialidade em cirurgia plástica, acompanhada de
exercício contínuo da atividade ( ), o que não se verificou na hipóteseprocedimento-vibrolipoaspiração
em exame.

 

As intercorrências (  perfuração do fígado da vítima, sangramento profuso, queda de pressão e
) verificadas tardiamente durante o procedimento cirúrgico ?parada cardiorrespiratória da paciente

?vibrolipoaspiração? foram relatadas pelas enfermeiras e médico anestesista, integrantes da
equipe médica do denunciado, bem como por outros médicos convocados para auxiliar nas
tentativas infrutíferas de reanimação de Érica Regina Silvério de Mesquita, todos inquiridos na
fase inquisitorial, é corroborado por eles em juízo, por familiares da vítima ouvidos. Vejam-se
transcrições de tópicos dos depoimentos das enfermeiras e médicos anestesistas:

 

  Nildemar Nunes de Souza Maciel, enfermeira chefe do Hospital Jacob Facury,
 informou que, no dia do fato, a paciente chegou para realizar uma cirurgia de vibrolipo; que o

anestesista fez sua parte, momento em que o Dr. Jacsymon iniciou o procedimento cirúrgico,
acrescentando que o réu lipou a frente da paciente sem nenhuma alteração, estando o anestesista

  sempre monitorando-a; Érica Regina então foi virada em decúbito dorsal, para lipar as costas,
quando ao realizar o enxerto de gordura nos glúteos da paciente, já na segunda seringa, a vítima
esticou o corpo, momento em que o procedimento foi parado e Érica foi virada novamente e
entubada pelo anestesista, ocasião em que iniciaram as manobras de reanimação por
aproximadamente 50 min a 1 h, sem sucesso, tendo a paciente vindo a óbito; que ao virar Érica

 esta já apresentava o rosto cianótico e arroxeado, sendo que a declarante chamou outros médicos
parar ajudar no processo de reanimação da vítima; que participou de inúmeras cirurgias
realizadas pelo Dr. Jacsymon, todos os dias, porque ele era quem mais realizava esse tipo de

 procedimento estético no hospital, ressaltando que esta foi a única vez em que houve
complicação em cirurgias em que participou, acrescentando, ainda, que sempre ouviu falar
muito bem do acusado, tanto pelos médicos do hospital como pelas pacientes, esclarecendo que

 o réu tinha um grande número de clientes(fl. 268- Mídia audiovisual).

 

 Kamilla Netto Bernardes, técnica em enfermagem, declarou que trabalhava com
 o acusado e no dia em questão, estava dentro da sala de cirurgia; que recorda-se que o

procedimento foi realizado na parte frontal do corpo da vítima, sem qualquer alteração em seu
estado, sendo que, ao realizar a lipo na parte de trás do corpo da vítima, já na parte de enxerto de
gordura nos glúteos da paciente, esta teve uma reação, que todos ali acreditavam ser uma
embolia gordurosa, momento em que Érica Regina foi virada, entubada, iniciando-se as
massagens cardíacas, realizando todo o procedimento de reanimação; que quando a vítima foi
virada já apresentava o rosto arroxeado, tendo esta falecido ainda no centro cirúrgico; que
posteriormente soube que a causa da morte da vítima foi a perfuração do fígado e a hemorragia
em consequência; que antes do procedimento cirúrgico a vítima foi submetida a consulta médica
pelo acusado em consultório, pedindo inclusive exames pré-operatórios; que acompanhava o

  acusado em procedimentos de vibrolipoaspiralação fora de Goiânia (Brasília e Palmas), época
em que o Dr. Jacsymon operava cerca de 15 pacientes por semana, sendo que os pacientes
sempre elogiavam o réu, tendo uma fama muito boa, tanto que até médicos eram seus pacientes;
que nesta cirurgia foi a primeira intercorrência grave que aconteceu em um procedimento

  cirúrgico realizado por Jacsymon (fl. 268- Mídia audiovisual).
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   Daniel Gondim Cordeiro, médico anestesista, afirmou, no dia do fato, foi
escalado para ser o anestesista do hospital; que ao chegar ao hospital Jacob Facury realizou a
avaliação da paciente/vítima com a apreciação de seus exames pré-operatórios, não sendo
constatado nenhum óbice ao precedimento cirúrgico a que seria submetida, lipoaspiração, bem

   como à anestesia, procedendo-se, então, a colocação de acesso venoso na vítima, bem como
uma sedação leve, aplicada a anestesia na sequência, programada a monitorização, liberado o

 início da cirurgia; que, após cerca de 2h30min de cirurgia, enquanto era feito a lipoenxertia,
 estando a paciente de bruços, esta apresentou uma parada cardiorrespiratória súbita; que a vítima

 foi mudada de posição, ficando em decúbito dorsal, ocasião em que realizou a entubação
orotraqueal na vítima, iniciando-se também as manobras de reanimação cardiopulmonar,
ressaltando que além do depoente, o Dr. Jacsymon, duas enfermeiras que auxiliavam na cirurgia

 e dois médicos anestesistas que ali estavam realizaram as manobras de reanimação na vítima,
por aproximadamente 55 min, sem sucesso, tendo Érica vindo a óbito ainda no centro cirúrgico;

 que posteriormente ficou sabendo que o falecimento da vítima se deu em razão da perfuração do
 fígado, informando ainda, que diante da parada cardiorrespiratória súbita, o corpo de Érica foi

  encaminhado ao IML para se determinar a causa de sua morte; que já havia participado coo
 anestesista em outras cirurgias realizadas pelo acusado, sempre procedimentos de cirurgias

 plásticas, declarando desconhecer que Jacsymon não possuía certificação em cirurgia plásticas e
 que após esse acontecimento não realizou mais cirurgias com o réu; que o médico que possui

registro no conselho regional de medicina está apto a exercer suas atividades como médico,
ressaltando que realizou todos os itens do protocolo de anestesia, declarando que, no centro

 cirúrgico, todos os aparelhos estavam em perfeito funcionamento, não faltava nada,
oportunidade em que esclareceu que o hospital contava com unidade de CTI caso a paciente
precisasse; que havia vários aparelhos monitorando a vítima e que durante o procedimento
cirúrgico tais aparelhos não acusaram nenhuma alteração em Érica Regina; que só percebeu

  alguma alteração no estado da paciente quando esta apresentou uma respiração profunda e uma
  movimentação anormal logo após uma injeção (fl. 268- Mídia audiovisual).

 

   José Donizete Caetano, médico anestesista, afirmou que não participou do
 procedimento cirúrgico a que Érica Regina foi submetida; que estava na sala ao lado,

 preparando-se para iniciar uma cirurgia, quando uma enfermeira avisou que a paciente do Dr.
 Jacsymon estava em parada cardiorrespiratória, ocasião em que correu até a sala vizinha para

ajudar nas manobras de reanimação; que, ao entrar na sala deparou-se com a vítima em decúbito
 dorsal, já entubada, sendo que o médico cirurgião, o anestesista e outra médica anestesista, que

foi até o local para ajudar, já haviam iniciado as manobras de reanimação, da qual o depoente
 também participou, cuidando da parte de ventilação, sendo que a reanimação perdurou por cerca

de 1h, não se logrando êxito, tendo a vítima vindo a óbito ainda dentro do centro cirúrgico,
 esclarecendo que, durante o procedimento de reanimação, a paciente não apresentou nenhuma

reação; que soube posteriormente que a provável causa mortis da vítima foi uma perfuração no
fígado; que já participou de algumas cirurgias de vibrolipoaspiração, de outras tantas de

  lipoaspiração manual, contudo, nunca houve perfuração de órgãos em tais procedimentos, tendo
 conhecimento somente na literatura médica; que durante o processo de reanimação, não pensou

    nas possíveis causas da parada cardiorrespiratória, sendo que a intenção de todos ali era fazer o
 coração da paciente voltar a funcionar e, se obtivessem sucesso, aí sim começariam a procurar

as possíveis causas, relatando que acreditou que a causa da parada fosse uma embolia pulmonar,
vez que a paciente apresentou parada enquanto o cirurgião injetava gordura em seu glúteo; que

 nunca participou de um procedimento cirúrgico com Jacsymon, somente trabalhavam no mesmo
hospital, sabendo apenas que o acusado realizava procedimentos de lipoaspiração e

 vibrolipoaspiração, sendo um bom cirurgião; que declarou na literatura médica consta que a
perfuração de órgãos como intestino, fígado, baço e outros em procedimentos de lipoaspiração e
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 vibrolipoaspiração são considerados intercorrências/acidente; que, quando entrou na sala
cirúrgica, o eletrocardiograma estava em ?risco?, ou seja, o coração da vítima não estava
batendo, o oxímetro só mostrava a ?onda? quando havia a massagem e ventilação; que tudo o

   que estava ao alcance do hospital foi feito para reverter o quadro da paciente, de modo que o
acusado e anestesista estavam na sala, o depoente e outra anestesista e outro médico da U.T.I

  para auxiliar na reanimação (fl. 268- Mídia audiovisual).

 

  Vanessa Cândido de Freitas Elias, médico anestesista, declarou que estava na
sala ao lado inciando um procedimento cirúrgico, quando foi informada por uma enfermeira que

  a paciente da sala cirúrgica vizinha estava em parada cardiorrespiratória, tendo a depoente ido
  até o local para ajudar na reanimação; que, ao chegar na sala já encontrou a vítima entubada

com os médicos realizando as manobras de reanimação, tendo a declarante dado prosseguimento
 aos procedimentos; que só agora após o acontecido, teve conhecimento que do Dr. Jacsymon

 não é habilitado pela sociedade brasileira de cirurgia plástica; que os aparelhos que
monitoravam a vítima já estavam respondendo às manobras realizadas pela equipe médica, vez
que os equipamentos captam os sinais ainda que artificiais, acrescentando que soube da causa

 mortis da paciente através do laudo do IML; que nas cirurgias de vibrolipo que participou, nada
 semelhante aconteceu; que a literatura médica descreve que, em procedimento de vibrolipo, a

perfuração de órgãos é uma ocorrência possível, acrescentando que os procedimentos realizados
por Jacsymon eram de sucesso, porque o primeiro problema que presenciou do acusado foi esse
em questão; que o médico que tem registro no conselho regional de medicina está autorizado

  por este conselho para atuar em todas as áreas (fl. 268- Mídia audiovisual).

 

Alex Prudente Nunes, médico anestesista, informou que é do grupo que
anestesiava os pacientes durante os procedimentos cirúrgicos comandados pelo Dr. Jacsymon,
ressaltando que das cirurgias em que participou nunca houve intercorrência ou problema; que

 em cirurgias desse tipo (vibrolipo), de acordo com sua experiência e com a literatura médica,
perfuração de órgãos pode vir a ocorrer, assim como embolia; que na época do fato conversou
com anestesista Daniel Gondim, o qual lhe afirmou que a paciente não apresentou nenhum sinal
de estava com sangramento interno; que, de acordo com uma resolução do Conselho Federal de
Medicina, todo médico com registro está habilitado a realizar qualquer tipo de procedimento

   médico, sabendo que o Dr. Jacsymon não possui título de especialista em cirurgia plástica (fl.
268- Mídia audiovisual).

 

 Marcos Venicios Silvério Mesquita, irmão da vítima, declarou que sua mãe
 acompanhou Érica até Goiânia no dia em que ela seria submetida ao procedimento cirúrgico,

sendo que o declarante ficou sabendo, através de um telefonema, que sua irmã havia falecido
durante a cirurgia; que sua irmã proicurou o Dr. Jacsymon em razão de indicações de outras
pessoas em um grupo de whatsapp; que a vítima se encantou tanto pelo preço quanto pelo
resultado obtido por outros pacientes do réu; esclareceu que de acordo com comentários a vítima
consultou-se com o acusado, sendo que a cirurgia seria realizada em Goiânia porque ficaria mais

 barata e também contaria com uma estrutura médica melhor, inclusive com U.T.I; que a morte
de sua irmã se deu em razão da imperícia do acusado, que era médico do trabalho, sem
capacidade para realizar cirurgia plástica, vindo a perfurar o fígado da vítima, acrescentando que

  antes da cirurgia Érica estava em perfeito estado de saúde (fl. 423- Mídia audiovisual).
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  Inobstante a testemunha Jeferson Batista Wescheenfelder,esposo da vítima, não
tenhasido inquiridaem juízo, esclareceu perante a autoridade policial:

 

??.QUE o depoente informa que ÉRICA, após o nascimento da filha, queria fazer
uma lipoaspiração, e o depoente era contra isso, mas ela não se sentia bem com aquela gordura
localizada na barriga; QUE então ÉRICA através de amigas dela e de um grupo de whatsapp

 chegou ao médico JACSYMON FONSECA MAGALHÃES, o qual atendia numa clínica no
 Sudoeste-Brasília/DF;QUE ÉRICA consultou com o dito médico lá na Clínica no Sudoeste, ela

fez todos os exames pré-operatórios em Brasília, sendo que constatado apenas que ela tinha
uma hérnia umbilical, mas o médico JACSYMON disse que não alteraria em nada, que poderia

 ser realizada a cirurgia; QUE o depoente não acompanhou ÉRICA durante as consultas e
exames; QUE mesmo assim o depoente pediu para ela não fazer aquela cirurgia porque não
precisava, mas ela dizia que faria a cirurgia e que o médico tiraria gordura da lateral do
corpo, da barriga e das pernas dela; QUE o depoente informa que a cirurgia ficou em R$
7.000,00 (sete mil reais), não sabendo ele discriminar oque caberia ao médico e o que caberia
ao Hospital; QUE o depoente ressalta então que a cirurgia ficou agendada para os dia doze

   (12) do mês passado, uma quinta-feira, e segundo informações de ÉRICA na quinta-feira já
ganharia alta hospitalar; QUE o depoente então acompanhou a esta Capital, saíram às 03 hs
de Ceilândia, acompanhados de sua sogra e de sua filha Alice; QUE hospedaram no Hotel

 Alvorada ao lado do Hospital Jacob Facury e antes das 08hs ÉRICAdeu entrada no dito
Hospital, entregaram todos os exames sendo levada ao Centro Cirúrgico logo após, e ela estava
bem alegre, pois faria a lipo; QUE o depoente ficou no Hospital aguardando e a todo momento
perguntava a uma secretária como estava a cirurgia, porém ela nada dizia; QUE após algumas
horas, não sabendo dizer o momento exato, mas acredita que já era meio dia, quando o médico
JACSYMON acompanhado de outros dois médicos aproximou-se e aquela secretária disse que

  eles queriam conversar com ele; QUE o depoente já estava aflito, pois sabe que toda e qualquer
   cirurgia tem um risco, mas em nenhum momento pensou que ÉRICA iria morrer; QUE o

  depoente acompanhou aqueles médicos até uma sala, quando JACSYMON passou a explicar
   como ocorreu a cirurgia e depois disse que ÉRICA havia falecido; QUE o depoente ressalta

que ficou bastante aflito com aquela notícia, nervoso, foi um choque grande, razão pela qual
 não se recorda do que lhe foi falado pelo médico naquela sala; QUE o depoente já saiu daquele

Hospital e foi até o Hotel onde estava sua sogra, porém como ele estava chorando bastante
 aflito, ela já lhe disse ?CADÊ MINHA FILHA?, depois ?ELA MORREU?; QUE o depoente

    informa que em seguida MARCOS VENICIOS, irmão de ÉRICA, ligou para saber como ÉRICA
estava, nesse instante sua sogra já contou a ele o ocorrido, o qual imediatamente veio para esta

   Capital; QUE o depoente até hoje não acredita no que aconteceu, pois ÉRICA estava bem, não
   tinha problemas de saúde; QUE o depoente tem conhecimento que ÉRICA entregou os exames

pré-operatórios ao médico JACSYMNON, não sabendo dizer se em Brasília ou nesta cidade
 quando da cirurgia?? (fls. 22/24).

 

Restou comprovado nos presentes autos o inequívoco despreparo prático ou
 insuficiência de aptidão teórica (imperícia) do denunciado, ao efetuar uma cirurgia de ?vibrolipo?

 e perfurar as vísceras da paciente (fígado), ainda no começo do procedimento cirúrgico, sem
   sequer perceber atempadamente sangramento considerável na cavidade abdominal (2000ml de

     sangue ? fls. 39/41 e Mídia digital de fl. 268), que provocou queda de pressão arterial e parada
cardiorrespiratória, levando a vítima à morte.
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 Consoante relatos pelos médicos inquiridos em juízo tal tipo de perfuração dos
 órgãos pode ser resolvido pelo médico cirurgião (Mídia digital ? fl. 268), desde que diagnosticado

  tempestivamente. Do contrário, as consequências serão imediatamente fatais, tal como ocorreu
 com Érica Regina Silvério de Mesquita.

 

Ao contrário do que sustenta a defesa, a Dra. Soraya Mendes Silva, médica
legista do Instituto Médico Legal ? IML em resposta ao  elaborado pela Defesa ( ),quesito 5 fl. 242
apesar de ter afirmado que a morte de Érica Regina Silvério de Mesquita teve origem em
complicação possível e decorrente do procedimento cirúrgico realizado ( ) e quevibrolipoaspiração
tal cirurgia está sujeita à intercorrência ( ) como os demaisperfuração da cavidade abdominal
procedimentos cirúrgicos, registrou que a perfuração do fígado é uma complicação rara e

, esclarecendo, excepcional nesse tipo de procedimento in verbis:

 

?Quesito 5? Sim. Conforme literatura médica (artigos médicos em anexo:
perforation of viscera, a dramatic complication of liposuction, a Review of 19 cases evaluated

 by experts in France between 2000 and 2012; Commentary on liver trauma during combined
   liposuction and abdminoplasty, a rare but potentially lethal complication), os achados

 necroscópicos da paciente Érica que evidenciam perfuração intra-abdominal e visceral são
compatíveis com a complicação relacionada a lipoaspiração, sendo este tipo de complicação

 considerada rara e excepcional entre as complicações deste tipo de procedimento.? (fls. 381/381v
).

 

    De igual modo, a médica legista consignou, ainda, que a existência de uma perda
     volumosa de sangue resultou de uma lesão tecidual (perfuração do fígado) ao responder (fls. 381/381v

    ) osquesitos3, 3.a, 7.a e 7.b(fl. 242/243), elaborado pela Defesa, in verbis:

 

?   Quesito 3 ? Choque hipovolêmico é situação clínica em que há redução do fluxo
sanguíneo proporcionado por má perfusão tecidual ocasionada em sua maioria por perda
volumosa sanguínea, podendo estar acompanhada por lesão tecidual irreversível, falência do
sistema circulatório e óbito. A causa do choque hipovolêmico no caso em questão é
traumatismo intra-abdominal por meio de ação perfuro-contundente. ?

 

?Quesito 3.a ? Sem elementos. À necropsia, conforme informa o laudo, não
foram observadas quaisquer anomalias viscerais, herniações preexistentes ou pontos de
fragilidades da parede abdominal?.

 

?Quesito 7.a ? Sim. É possível a presença de líquidos diferentes do sangue em
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cavidade abdominal da falecida, considerando que no procedimento em questão, como informa
o laudo, houve complicação de perfuração da cavidade abdominal?.

 

?Quesito 7.b ? Sem elementos. Considerando o processo de aparecimento dos
fenômenos cadavéricos e entre eles a formação de livores cadavéricos, onde a única força que
continua a atuar sobre o sangue é a gravidade, ocorre deslocamento do sangue dentro dos
vasos após a morte pela ação da força gravidade, migrando este para regiões de maior declive
que estão voltadas para o solo; considerando também que o aspecto da pele sofre influência de
qualquer tipo de choque ou instabilidade hemodinâmica transcorridos em vida, a pele e o
aspecto de modo geral do cadáver sofrem influências diversas e não são elementos que
permitem por si só a definição sobre perdas de grandes volumes sanguíneos?.

 

 É de ver-se que na situação que se apresentava (perfuração do fígado, choque
 hipovolêmico, queda da pressão, estadocianótico) era para ser detectada rapidamente, tendo em vista

 que a paciente estava sob monitoração constante (batimentos cardíacos, saturação de oxigênio e pressão
     arterial) de toda equipe médica composta por enfermeiras, anestesista sob o comando do próprio

  acusado, pois tudo estava a indicar providências mais efetivas e ágeis, como abertura da
   cavidade abdominal para localização do sangramento e consequente clampeamento com vistas

   à sua estabilização (estancamento do sangramento profuso), a fim de evitar o choque hipovolêmico, o
    que não foi observado no presente caso pelo denunciado. Tal circunstância está devidamente

   comprovada pelas testemunhas e notadamente pelas declarações do próprio réu, conforme
   destacado em linhas pretéritas (Mídia digital de fls. 268 e 423).

 

Veja-se que a situação que se analisa é tão evidente, ou seja, a constatação da
imperícia é tão palpável, que foi facilmente reconhecida pela própria médica legista do Instituto

  de Criminalística ? IML, que respondeu uma série de quesitos elaborados pela Defesa (fls.
 241/243 e 381/381v), consoante referenciado em linhas precedentes.

 

  Vê-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, as respostas aos quesitos 3, 3.a,
    5, 7.a e 7.b elaboradas pela médica legista do Instituto de Criminalística ? IML, Dra. Soraya

   Mendes Silva, estão em consonância com as demais provas dos autos e explica a causa mortis
 quando se analisa o Laudo de Exame Cadavéricode fls. 39/41:

 

?CONCLUSÃO DO LAUDO Nº 27161/2015

 

ÓBITO POR ANEMIA AGUDA POR CHOQUE HIPOVOLÊMICO POR
TRAUMATISMO INTRA-ABDOMINAL POR MEIO DE AÇÃO PÉRFURO-CONTUNDENTE?.
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 Verificou-se, ainda, no item EXAME EXTERNO (pág 39v): ?...a inspeção da
cavidade abdominal, presença de grande quantidade de sangue em toda a cavidade peritoneal

 com volume aproximado de 2000 ml...?; no item EXAME INTERNO, verificou-se que o
?Fígado: Lesão pérfuro-contusa recente em IV segmento do lobo hepático direito; ? grande
quantidade de sangue infiltrando-se em tecidos normais do retroperitônio;...?.

 

 Na DISCUSSÃO DO LAUDO (fls. 40) encontra-se consignado que ?...Fígado:
presença de autólise, presença de perfuração esterna também com a parte superior
hemorrágica, conclusão: Edema pulmonar, hemorragia hepática subcapsular...?, e mais
adiante ??houve óbito por anemia hepática grave pérfuro-contusa que levou a sangramento
agudo profuso intra-abdominal.?

 

Após essas considerações, passo à análise da autoria e da materialidade.

 

Diante dessas considerações, mostra-se inquestionável que está comprovada a
 autoria do fato, pois o denunciado, agindo de forma imperita e deixando de observar regra

 técnica de profissão, realizouum procedimento médico (?vibrolipoaspiração?) para o qual não
 possuía habilitação específica (especialidade em cirurgia plástica), vindo durante a inserção da cânula

    de sucção atingiro tecido adiposo, bem comoperfurar as vísceras da vítima (fígado),
desencadeando uma hemorragia que culminou com o choque hipovolêmico, levando a paciente
ao óbito.

 

  Também está provada a materialidade, haja vista a Certidão de óbito (fl. 09)e
 Laudo de Exame Cadavérico (fls. 39/41)que deu como causa de morte ?anemia aguda por choque

hipovolêmico por traumatismo intra-abdominal por meio de ação pérfuro-contundente?.

 

 Inconteste, então, a prova constante dos autos no sentido de que houve imperícia
e inobservância de regra técnica de profissão.

 

  A imperícia repousa nafalta de conhecimento ou aptidão técnica para realização
do procedimento cirúrgico ?vibrolipoaspiração?, de sorte a preservar a saúde e a vida da
paciente.

 

Código para validar documento: 109526604769

Validar no endereço: http://www.tjgo.jus.br/sdm2/consultaPublica/validaCodigoAtoJudicial



 Importante se faz registrar que caso houvesse o óbito, mas tivessem sido tomadas
 as condutas necessárias, com agilidade, precisão e habilidade técnico-profissional, não haveria

o presente processo criminal, pois o fato seria atípico.

 

Inquestionável, pois, o nexo psicológico causal entre a conduta imperita do
denunciado e o óbito da vítima. Nesse sentido, transcrevo tópicos do pronunciamento da
representante do Ministério Público (  ):fl. 439

 

?   (?) Para se responsabilizar penalmente alguém por culpa faz-se necessário que
a conduta do agente tenha nexo causal com o resultado produzido. Além da necessária
causação involuntária de um resultado (morte, lesões corporais etc), é indispensável
que ocorra a chamada violação do dever objetivo de cuidado (...)?.

 

A respeito, trago à colação o seguinte julgado, que melhor ilustra a questão:

 

?Homicídio culposo ? Responsabilidade - pena ? Erro de diagnóstico e terapia ?
Omissão de procedimentos recomendados ante os sintomas exibidos pelo paciente ?
Responsabilidade médica caracterizada ? Condenação mantida ? Inteligência do
art.13, §2º, do CP ? ?O erro de diagnóstico e terapia, provocado pela omissão de
procedimentos recomendados ante os sintomas exibidos pelo paciente, acarreta
responsabilidade médica, nos termos do art. 13, §2º, b, do CP, e só pode ser excluído
da cadeia causal se houver prova plena de que não comprometeu as chances de vida e
integridade da vítima?(TARS ? AC ? Rel. Fernando Mottola ? RT 710/334).

 

  É de ver-se que o Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes
causais, ou seja, a ação só será típica se houver uma relação de causalidade entre a conduta e o

  resultado. No presente caso, a conduta do imputado resultou na morte da vítima, conforme
 demonstrado nos tópicos anteriores (transcrições de depoimentos, declarações do acuado, Laudo

 de Exame Cadavérico e Respostas aos quesitos pela médica legista do Instituto de Criminalística
? IML).

 

Assim, está provado extreme de dúvidas o nexo causal.

 

O entendimento jurisprudencial é no seguinte sentido:
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?TJSP: ?De acordo com a regra da equivalência dos antecedentes causais, ou da
conditio sine qua non, adotada por nosso ordenamento penal, inexiste a distinção entre a

 causa e a concausa, ou causa e condição, sendo aquela considerada como tudo aqui que
 contribuir para o resultado?(RJTJESP 111/495);

 

TACRSP: ?Em matéria de causalidade, o nosso Código Penal adotou a teoria da
equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non. O legislador não distinguiu

 entre causa e condição, causa e ocasião: Todos os fatos que concorreram para a eclosão
do evento punível devem ser considerados causas deste?(RT414/281).

 

No caso, todos os fatos mencionados concorreram para a eclosão do evento punível.

 

Sobre o delito em questão (artigo 121, § 3º, CP), convém registrar que se trata de
crime culposo, ou seja, no qual o resultado não é querido pelo denunciado. O resultado, na
hipótese, decorre de culpa.

 

 Quanto à causa de aumento de pena inserta no §4ºdo artigo 121 do Código Penal,
verifico que houve falta de cuidado objetivo (inobservância de regras técnicas e inobservância de
conhecimento técnico profissional que lhe era exigido).

 

  Com efeito, o denunciado em suas condutas não observou regras técnicas
   (conhecimentos) da profissão, quais sejam: não observou, primeiramente,em tempo hábil

alteração no quadro clínico da paciente quando realizava sua monitoração (batimentos
 cardíacos, saturação de oxigênio, pressão arterial e estado cianótico); não efetuou aabertura da

  cavidade abdominal para localização do sangramento e consequente clampeamento com a
   finalidade de alcançar asua estabilização (estancamento do sangramento profuso), evitandoo choque

 hipovolêmico e a consequente morte da vítima.

 

Apesar do grave quadro apresentado, o acusado agiu com displicência, como se não
se importasse com as consequências de seus atos.

 

Veja-se julgado referente à causa de aumento:
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?Homicidio culposo. Demonstrada pela prova judicializada o agir culposo da
acusada, estando ela a merecer a reprimenda penal. Também caracterizada a

 qualificadora do §4° do art. 121 do CP, pois evidenciada a inobservância de
conhecimento técnico profissional, que lhe era exigido. Delito caracterizado. Apelo
improvido, por maioria (Apelação crime nº 296044811, segunda câmara criminal,
Tribunal de Alçada do RS, relator: Alfredo Foerster, julgado em 24/04/1997).

 

Observo que a culpa, também, na modalidade imperícia não ilide o reconhecimento
da causa de aumento de pena disposta no § 4º, eis que aquela é desconhecimento técnico, enquanto
na majorante a agente tem os conhecimentos e não os emprega.

 

Na situação que se apresenta, a  residiu na ausência de habilitação técnicaimperícia
para realização do procedimento cirúrgico ? ? (vibrolipoaspiração manuseio inadequado da cânula que

 ), conforme gizado em linhas volvidas.ocasionou a perfuração das vísceras da paciente ? fígado

Já a  incide, no caso, porque o imputado, graduado emcausa de aumento de pena
medicina e especialista em cirurgia geral, deveria ter verificado alteração no quadro clínico da
paciente que estava sendo monitorada e, de consequência, a presença do sangramento decorrente da
perfuração do fígado da vítima em tempo hábil e buscado,   incontinenti, o seu estancamento (

  clampeamento), evitando, assim, a hemorragia que levou a vítima a óbito. Regras técnicas simples
 .deixaram de ser aplicadas no caso em questão

 

Para melhor esclarecer a questão, o seguinte julgado:

 

?A inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, que importa
agravação especial, não se confunde com a imperícia, que é uma das modalidades de
culpa. Na imperícia, o agente não tem conhecimentos técnicos; na agravante, ao
contrário, o agente tem esses conhecimentos, mas deixa de empregá-los, por indiferença

 ou leviandade? (TACRIM-SP - Rel. Aurélio Maciel ? JUTACRIM ? SP 69/250).

 

Tendo em vista as considerações expendidas, não há como acolher a pretensão
absolutória da defesa, eis que manifestamente improcedente em cotejo com as provas constantes
dos autos.

 

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, a culpa está cabalmente
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demonstrada e estão presentes os elementos do crime de homicídio culposo (conduta voluntária;
inobservância do dever de cuidado objetivo por parte do acusado; resultado lesivo involuntário; nexo de
causalidade, previsibilidade objetiva e a tipicidade).

 

Quanto à tese de que o acusado agiu sob o pálio da excludente de ilicitude ?
 exercício regular do direito, não merece prosperar à míngua de amparo legal.

 

 Relativamente à assertiva de que não há provas de que o denunciado tenha
manuseado a cânula de sucção de gordura sem a cautela devida e que as complicações (vg.
perfuração das vísceras - fígado da paciente) infelizmente ocorridas são inerentes ao procedimento
médico inobstante o Jacsymon Fonseca Magalhães tenha adotado os cuidados de praxe e a

 técnica adequada, não encontra amparo nas provas produzidas nos autos.

 

  A alegação de que nenhuma das testemunhas que participaram do procedimento
cirúrgico informaram qualquer anormalidade na conduta do réu durante a utilização da cânula

  de sucção de gordura, não afasta, ao meu sentir,a responsabilidade do acusado.

 

No que concerne à versão de que perfuração de um órgão interno não significa,
por si só, comprovação do manuseio inadequado da cânula de sucção, tendo em vista que essa
intercorrência pode resultar de uma conduta cautelosa e perita do médico especialista em
cirurgia plástica pela SBCP ? Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e/ou de que a cânula foi

  utilizada forma incorretapelo acusado, não merece acolhida, conforme as razões expostas nos
parágrafos anteriores.

 

 De igual sorte, não merece acolhida a afirmação de que as complicações/riscos
supervenientes fazem parte de todo procedimento cirúrgico (intervenção cirúrgica ? vibrolipoaspiração

 ), consoante laudo pericial, não podendo ser considerada ilícita a conduta do denunciado.

 

De outro vértice, nota-se que o laudo pericial limitou-se tão só a apontar a causa
 da morte da vítima.

 

 Todavia, o laudo complementar (resposta aos quesitos) elaborado pela médica legista
 do Instituto de Criminalística ? IML, Dra. Soraya Mendes Silva (fls. 381/381v) deixou claro que

  complicações verificadasdurante o procedimento cirúrgico (perfuração intra-abdominal) são
   compatíveis com a cirurgia ?vibrolipo?, porém são raras e excepcionais (Quesito 5 - fls. 381/381v).

 Inclusive, ele encontra ressonância nos depoimentos das testemunhas e declarações do acusado.
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Tenho, portanto, como improcedente a alegação de insuficiência de provas para a
  condenação, posto que os elementos constantes dos autos (prova oral econfissão parcial,

 ocorrência, laudo de exame cadavérico e laudo complementar ? resposta aos quesitosetc) são
    suficientes para a condenação(fls. 39/41, 381/381v e Mídia digital ? fls. 268 e 423).

 

 Obtemperou que a representante do Parquetnão comprovou que a necessidade de
prévia residência em cirurgia plástica e da aprovação nos exames da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica ? SBCP seja requisito imprescindível para a realização do procedimento
cirúrgico (vibrolipoaspiração) pelo acusado.

 

Ressalte-se, ainda, que a imperícia do denunciado (falta de habilitação ou aptidão
   técnica ? manuseio inadequado da cânula ?para remoção de gorduras durante o procedimento de

  ?vibrolipoaspiração?) restou comprovada, tanto que houve a perfuração da cavidade intra-
  abdominal da vítima (fígado), ocasionando-lhe a morte.

 

Cabe ressaltar que as cirurgias de ?lipoaspiração ou vibrolipoaspiração?tratam-se
de técnicasinserta no âmbito da cirurgia plástica, conforme prescreve a Resolução nº1.711, de

 10 de dezembro de 2003, in verbis:

 

?   art. 1º ? Reconhecer a técnica de lipoaspiraçãocomo válida e consagrada
 dentro do arsenal da cirurgia plástica, com indicações precisas para correções do contorno

corporal em relação à distribuição do tecido adiposo subcutâneo.

 

Art. 3º ? Que há necessidade de treinamento específico para sua execução, sendo
indispensável a habilitação prévia em área cirúrgica geral, de modo a permitir a abordagem
invasiva do método, prevenção, reconhecimento e tratamento de complicações possíveis. ?

 

Seguida esta esteira de raciocínio, vê-se que a execução do procedimento
cirúrgico de ?vibrolipoaspiração? exige habilitação prévia em área cirúrgica geral, além da

 residência em cirurgia plástica e aprovação nos exames da Sociedade Brasileira de Cirurgia
   Plástica ? SBCP, consoante intelecção extraída dos dispositivos legais acima insculpidos na

 referida Resolução nº 1.711, de 10 de dezembro de 2003.

 

Código para validar documento: 109526604769

Validar no endereço: http://www.tjgo.jus.br/sdm2/consultaPublica/validaCodigoAtoJudicial



  Ainda que considere que a residência em cirurgia plástica não constituaobrigação
para a realização do procedimento de ?vibrolipo?, é incontestável que a conduta imperita do
acusado resultou da falta de conhecimento técnico nessa especialidade, ou melhor, na execução

 da ?vibrolipoaspiração?, conforme já demonstrado nos parágrafos anteriores.

 

  E o fato de o réu ter realizado cirurgia plástica dessa espécie (lipoaspiração e
  vibrolipoaspiração) emmais 4000 mil pacientes e ter concluído vários cursos na área de medicina

 estética, não comprova a sua aptidão e preparo para efetuar o procedimento cirúrgico em
    comento, de modo a afastar a suaimperícia e consequente responsabilidade peloevento danoso.

 

 Quanto à causa de aumento de pena inserta no §4º do artigo 121 do Código Penal,
já está indicada na argumentação da sentença onde residiu a inobservância de regra técnica da

  profissão ? não detecção dosangramento resultanteda perfuração do fígado da vítima em tempo
  hábil que estava sob monitoração constante pela equipe médica sob o comando do denunciadoe

     busca imediata de seu estancamento (clampeamento das veias), evitando, a hemorragia que a
  levou ao óbito.

 

O imputado, então, como profissional da saúde, médico, com especialidade em
cirurgia geral e medicina do trabalho, inobservando regra técnica da qual tinha ciência em virtude
da profissão, incidiu na prática da conduta típica (artigo 121, §§ 3,º e 4 º, CP), o que resultou no
falecimento da vítima.

 

 Regra técnica desobedecida: ?Não aplicação dos conhecimentos técnicos de
  medicina relativos ao exercício da cirurgia geral, adquiridos durante a sua formação e

especialização.?

 

Observo, que na hipótese dos autos é possível o reconhecimento da causa de
 aumento. Para melhor esclarecer a questão, os seguintes julgados:

 

?A inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, que importa
agravação especial, não se confunde com a imperícia, que é uma das modalidades de

 culpa. Na imperícia, o agente não tem conhecimentos técnicos; na agravante, ao
contrário, o agente tem esses conhecimentos, mas deixa de empregá-los, por

 indiferença ou leviandade? (TACRIM-SP - Rel. Aurélio Maciel ? JUTACRIM ? SP
69/250).
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?HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENA. HOMICÍDIO CULPOSO.
ART.121, § 3.º E 4.º, DO CÓDIGO PENAL. NEGLIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE
REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. HABEAS

 CORPUS DENEGADO. 1. O homicídio culposo se caracteriza com a imprudência,
negligência ou imperícia do agente, modalidades da culpa que não se confundem com
a inobservância de regra técnica da profissão, que é causa especial de aumento de
pena que se situa no campo da culpabilidade, por conta do grau de reprovabilidade da
conduta concretamente praticada.2. Não há bis in idem pelo aumento implementado
com base no § 4.º do art. 121 do Código Penal, em razão de constatar-se circunstâncias
distintas, uma para configurar a majorante, outra para o reconhecimento do próprio
tipo culposo.3. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que o Paciente agiu com
negligência, pois não notou os evidentes sintomas de meningite que a vítima
apresentava e inobservou a regra técnica da profissão de médico, porque deixou de
realizar o exame indicado quando há probabilidade de infecção e ministrar tratamento
específico a base de antibióticos.4. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo

 Tribunal Federal.5. Ordem de habeas corpus denegada.? (HC 231.241/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

 

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, embora parcial, posto que foi
útil para a condenação, sendo justo que também tenha a finalidade de atenuar a pena.

 

   As demaisafirmativas da defesa foram superadas pela análise do fato comoacima
exposto.

 

Destaco que a valoração da conduta social do acusado será apreciada durante a
dosimetria penal.

 

  Diante do exposto, JULGO PROCEDENTEo pedido da denúncia e condeno
JACSYMON FONSECA MAGALHÃES nas penas do artigo 121, §§3º e 4º, do Código
Penal.

 

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena a ser aplicada e
conforme as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a reprimenda:

 

Considerando extremamente acentuada a sua culpabilidade, eis que o acusado, ao
realizar o procedimento cirúrgico de ? ?, perfurou o fígado e ocasionouvibrolipoaspiração
hemorragia profusa que culminou com o óbito de Érica Regina Silvério de Mesquita;
considerando que tinha ciência e consciência da ilicitude de sua conduta e das consequências de
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seus atos, pois especialista em cirurgia geral e medicina do trabalho ( ); agindo ao arrepiofls. 94 e 97
da lei, eivou seu comportamento de reprovabilidade, fazendo jus, pois, à condenação;

 

Considerando bons seus antecedentes (é primário ? );fls. 257/258

 

Considerando normal sua conduta social (solteiro, médico especialista em cirurgia
geral, estética, medicina do trabalho e dermatologia ?   );fls. 268 ? Mídia digital

 

Considerando sua personalidade dentro dos parâmetros da normalidade;

 

Considerando os motivos do crime inerentes à sua própria conceituação (tipo);

 

Considerando desfavoráveis as circunstâncias que envolveram a prática da infração
(não monitorou adequadamente a vítima durante o procedimento cirúrgico, de modo a detectar o
sangramento resultante da perfuração de seu fígado; não constatou em tempo hábil a hemorragia
profusa que se agravou causando a queda da pressão arterial, parada cardiorrespiratória e a
consequente morte da paciente);

 

Considerando que o comportamento da vítima não concorreu para a prática da
infração penal;

 

 Considerando muito graves as consequências do crime, eis que o marido da vítima
  ficou visivelmente traumatizado e sofrido com o desenrolar dos fatos até a morte do Érica Regina

 Silvério de Mesquita e que a vítima deixou filha menor impúbere, fixo a pena base em dois (02)
 anos e quatro (04) meses de detenção, a qual reduzo de dois (02) meses em virtude da confissão

  espontânea (parcial), ficando estabelecida provisoriamente em dois anos e doismeses.Acresço a
reprimenda de um terço em razão da causa de aumento disposta no § 4º do artigo 121 do Código

   Penal, ficando definitivamente concretizada em dois(02) anos, dez(10) mesese vinte(20) dias de
detenção.

 

REGIME DE CUMPRIMENTO
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 A reprimenda deverá ser cumprida em regime inicial abertonos termos do artigo
 33, § 2º, alínea ?c?, do Código Penal, na CASA DO ALBERGADO.

 

Substituo a sanção privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos(§
2º do art. 44, CP), por entender que a substituição é suficiente à ressocialização do condenado e
por se tratar de crime culposo, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

 

  Umadas penas será de prestação de serviços à comunidade, por oito (08) horas
 semanais, durante o período da pena, em local a ser designado pelo Setor Interdisciplinar Penal

do Tribunal de Justiça.

 

  A outraserá de pagamento de prestação pecuniáriacomo destinação social, às
 seguintes entidades, na importância de vinte (20) salários-mínimos, sendo dez (10) salários para

cada umadas seguintes instituições:a) HOSPITAL DO CÂNCER (ARAÚJO JORGE),
 conta-corrente 76068-9, agência 1575, da Caixa Econômica Federal; e b)VILA SÃO

 COTOLENGO, conta-corrente 55.100-7, agência 2738-3, do Banco do Brasil, fone: 3505-1213,
devendo o depósito ser procedido após o trânsito em julgado desta, e comprovado mediante recibo
bancárioautenticado no guichê do caixa, não estando autorizado o depósito ?por envelope?.

 

CUSTAS PROCESSUAIS:

 

 Condeno-o, por fim, ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo
804 do Código de Processo Penal.

 

FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO:

 

Considerando a dicção do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, cabe ao
julgador, ao proferir sentença, fixar o valor para a reparação dos danos, fazendo-o com moderação,
dependendo da condição econômica do réu, de acordo com o princípio da razoabilidade.

Vê-se que a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela
infração é verdadeiro comando ao magistrado e um efeito automático da sentença condenatória, à
luz do artigo supracitado.
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  Desse modo, fixo o valor da indenização aos familiares da vítima em R$ 30
.000,00 (trintamil reais), haja vista que o sentenciado possui situação econômica estável e
trabalha como médico dermatologista e especialista em medicina do trabalho.

 

Veja-se a jurisprudência afeta ao tema:

 

?APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA. PRECLUSÃO. É inadmissível a arguição de inépcia da denúncia
após a sentença condenatória, em face da ocorrência da preclusão, máxime quando a inicial
acusatória está de acordo com o previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 2 -
AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não há que se falar em absolvição
quando o acervo probatório confirma a existência das circunstâncias elementares do crime de
estelionato, comprovando que o apelante dolosamente induziu a vítima em erro, por meio

 fraudulento, a fim de obter vantagem ilícita, causando-lhe prejuízo. 3 - REPARAÇÃO DE
DANOS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. A fixação de valor
mínimo para a reparação dos danos causados pela infração é um verdadeiro comando ao
magistrado e um efeito automático da sentença condenatória, à luz do artigo 387, inciso IV,

 do CPP.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.? (TJGO, APELACAO CRIMINAL
392166-02.2011.8.09.0087, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CAMARA CRIMINAL,
julgado em 21/01/2014, DJe 1479 de 05/02/2014)

 

 Transitada em julgado, oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação Criminal
 informando sobre a decisão, para que conste do banco de dados e ao Tribunal Regional Eleitoral,

para os fins de suspensão dos direitos políticos durante o período da pena.

 

Envie-se, de imediato, cópia desta sentença ao Conselho Regional de Medicina do
Estado de Goiás.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive os familiares da vítima Érica Regina
Silvério de Mesquita.

 

Goiânia, 09 de julho de 2019.
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