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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Embargos Infringentes e de Nulidade n° 990.08.169893-

5/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante 

RICARDO CEZAR CYPRIANI sendo embargado A EGRÉGIA 5a 

CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJ/SP. 

ACORDAM, em 5" Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITARAM OS 

EMBARGOS INFRINGENTES. VENCIDO O E. 5o JUIZ, DES. 

SÉRGIO RUI, QUE OS ACOLHIA.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) , JUVENAL 

DUARTE, MARCOS ZANUZZI E SÉRGIO RUI, vencido. 

São Paulo, 04 de março de 2010. 

SÉRGIO RIBAS 
RELATOR 
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Voto n° 10.038-São Paulo 

5'1 Câmara Criminal 

Embargos Infringentes c/ Revisão - n° 990.08.169893-5/50000 

Relator: Sérgio Ribas 

Embte: Ricardo Cezar Cypriani 

Embda: Colenda 5a Câmara Criminal 

HOMICÍDIO CULPOSO - Negligência - Médico que 

diante dos sintomas apresentados pelo paciente e da 

orientação para encaminhamento do detento a 

ambiente hospitalar adequado deixou de fazê-lo, vindo 

o paciente a óbito - Irrelevante o fato de o 

Estabelecimento Prisional não apresentar condições 

para o tratamento do paciente. Omissão de 

atendimento que tornou irreversível o quadro 

infeccioso. Embargos não acolhidos. Acórdão 

mantido. 

Vistos. 

Trata-se ok Embargos Infringentes, 

opostos por RICARDO CEZAR CYPRIANI, tendo em vista voto vencido 

proferido pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RUI, com declaração de 

Embargos Infringentes n° 990.08.169893-5/50000 - São Paulo 



aÊÈ*íàli\ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

3 $ & 

y 

voto, a fls. 2672/2690, que entendeu por convalidar a absolvição do 

embargante, com fulcro no art. 386, V, do CPP. 

Sustenta que o embargante foi 

absolvido em sentença proferida pela MM.n Juíza da 26a Vara Criminal da 

Comarca de São Paulo - Capital, tendo o Ministério Público recorrido da r. 

sentença. Quando do julgamento da apelação, por maioria de votos, 

entendeu a Colenda 5a Câmara Criminal em dar provimento ao recurso 

ministerial, condenando o ora embargante à pena de 1 (um) ano de 

detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à 

comunidade por igual período, como incurso no art. 121, parágrafo 3o, do 

Código Penal, em contrariedade ao entendimento esposado pelo ilustre 

Desembargador Dr. Sérgio Rui, que acolheu as razões de defesa do 

embargante, decidindo pela absolvição do apelado, com fundamento no art. 

386, inciso V, do Código de Processo Penal. 

Argumenta que o voto vencido merece 

prosperar, certo que firmado em provas robustas colhidas nos autos do 

processo e que demonstram haver o embargante empreendido todos os 

esforços no atendimento médico que prestou 

Pinto, no período em que este esteve detiqo ora carcera 

Detenção Provisória Belém II. 

Alega f que, ao diagnosticar 

broncopneumonia e dar alta hospitalar para o paciente, os médicos da Santa 
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Casa concluíram que o caso poderia ser tratado no Centro de Detenção, 

pois, tinham conhecimento de que se tratava de um preso e das condições 

eminentemente ambulatoriais do presídio. Ademais, a sugestão dos 

médicos da Santa Casa para pesquisa do bacilo responsável pela 

tuberculose foi uma orientação adicional que, caso confirmada a suspeita, 

demandaria a manutenção do paciente em isolamento. 

Afirma que fez o melhor que podia para 

o paciente, de modo que, o voto vencido do ilustre Desembargador Dr. 

Sérgio Rui merece prosperar, já que fortemente fundamentado e alicerçado 

em provas robustas e incontestes de que agiu com todos os esforços para 

que a vítima recebesse um atendimento médico digno e compatível com o 

quadro clínico apresentado naquele momento. 

Pleiteia que os embargos sejam 

conhecidos e providos, reformando o v. acórdão que o condenou, para que 

o embargante seja absolvido com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de 

Processo Penal. 

A douta Procuradoria Geral de Justiça, a 

fls. 2705/2709, opina pela rejeição dos embargos infringentes, mantendo-se 

inalterado o v. acórdão. \ 

É o relatório. i 
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Os presentes embargos infringentes não 

são acolhidos. 

Em que pese os argumentos lançados 

pela combativa Defesa entendo que a melhor solução para o caso sob 

exame é a dada pela douta maioria. 

Como bem salientado pelo ilustre 

Desembargador Tristão Ribeiro, ainda que não se possa falar seguramente 

em imperícia, ficou demonstrada a negligência do médico, fato que 

indubitavelmente caracteriza homicídio culposo. 

O auto de integridade física (tis.08), 

elaborado pelo embargante, em 10.12.2001, descreve as lesões sofridas 

pelo reeducando Fernando Dutra Pinto: 

"Equimoses lineares de tamanho 

médio de 10 cm de extensão em antebraço direito c coxa 

direita, escoriação recente cmh\ila direita c antiga e trafica 

em joelho esquerdo \ 

Em aorso. equimoses em escapula^'>N. 

esquerda, ombro, biaço, antebraço, à csafúTrtia^MsLe^wtimo \ 

com hematoma de moderado\ volupic com escoriação \ 

puntiforme satélite Ainda cqiiimosys em face postenoi de coxa 

e antebraço direitos. ( ) Não\ liá defeitos motores ou 

crcpitaçõcs ósseas; amplitude de mdiyimcntos pi eservados " 

4 
Embargos Infringentes n° 990.08.169893-5/50000 - São Paulo 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Verifica-se que o médico concluiu no 

referido auto que Fernando foi "vítima de agressão física de natureza leve, 

sem sinais aparentes de seqüelas ortopédicas ou de órgãos internos". 

Em 12.12.2001 convocou o ofendido 

para reavaliação, anotou acomodação das lesões sem maiores 

comprometimentos. Somente em 31.12.2001 teve novo contato com o 

detento, no período da manhã, por volta das 09:00 horas, ocasião em que o 

ofendido apresentava quadro urticari forme associado a bronco-espasmo e, 

segundo o paciente, sensação de febre, falta de ar e dor epigástrica. 

Conforme declarações prestadas, pelo ora embargante, perante a autoridade 

policial, mesmo tendo o ofendido relatado sensação de febre, esta não foi 

medida (fls. 25). 

Segundo o informado pelo embargante, 

na noite do dia 31.12.2001, recebeu telefonema do responsável pela direção 

do Centro Hospitalar Penitenciário, Sr. Lázaro, o qual questionava sobre a 

necessidade de internação de Fernanda Dutra Pinto, uma vez que o Dr. 

Osvaldo (Diretor do CDP II) havia solioitado que aquele detento fosse lá 

internado. Em razão de não ter sido contatado pelo Dr. Osvaldj>FeseJveu 

entrar em contato com este, contudo, o Dr. Os/aldo nao relatou qualquer 

piora no estado de saúde do detento, inclusuve/dizendo que retornaria a vels 

o paciente e, caso necessário, entraria em\ contato, o que não aconteceu. 

Informou que no dia 01.01.2002 compareceu na unidade prisional para 

reavaliar o detento, ocasião em que foi informado pelo paciente que sentia 

dor torácica e abdominal, sendo constatado quadro clínico compatível com 
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broncopneumonia, motivando o encaminhamento do paciente ao Pronto 

Socorro para confirmação radiológica, reavaliação clínica e conduta de 

internação e, após confirmar que o detento seria encaminhado ao Pronto 

Socorro, ausentou-se. Entrou em contato com a Unidade por volta das 

17:30 hs, tendo sido informado que o paciente retornara com relatório de 

atendimento e raio X, cujo o relatório corroborava a hipótese de 

broncopneumonia, sugerindo manutenção em ambiente adequado de 

internação. No dia seguinte (02.01.2002), por volta de 11:55 hs, quando 

adentrava na Unidade, foi abordado pelo Sr. Paulo Airton (agente de 

segurança penitenciário), o qual informou que o paciente havia acabado de 

evoluir para parada cardio-respiratória. Submeteu o paciente a manobras de 

reani inação e de pronto solicitou transporte urgente daquele paciente para o 

Pronto Socorro do Tatuapé. O paciente veio a falecer no Pronto Socorro. 

Contudo, o laudo do exame 

necroscópico (fls. 1122/1127), concluiu que a morte de Fernando foi 

conseqüência de "pneumonia estafilocócica e complicações sistêmicas, 

evento terminal, mecanismo de morte, na evolução de ferida infectada em 

região escapular direita''. A causa násica da morte, conforme referido 

laudo, evento inicial, é "caracterizada por traumatismo torácico fechado, 

demonstrado pelas características dasl lesões escapulare^ecle ombre, à 

direita^. Pelas fotos de fls. 1221 é pbssíWÍ observar a lesão escapiljar 

referida. 1 / j 

O detento submetido à sessão de tortura 

por agente penitenciário, conforme já comprovado, foi submetido à exame 
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de integridade física pelo médico, ora embargante, o qual concluiu que o 

paciente sofreu lesões corporais de natureza leve. 

Segundo o embargante, as escoriações, 

hematomas e equimoses foram acomodadas dois dias depois do evento, 

todavia, essa afirmação não é corroborada pelo laudo do exame 

necroscópico. Ainda que precárias as condições de atendimento no 

presídio, verifica-se que o atendimento prestado pelo médico Ricardo 

Cezar Cvpriani não foi o adequado, em primeiro lugar havia registro de 

lesões corporais decorrente de tortura, em segundo lugar as lesões se 

agravaram, tanto que constatado quadro alérgico de pele e desconforto 

respiratório (broncoespasmo), tratado pelo embargante como urticária, 

após, com o agravamento da situação, encaminhou o detento ao Pronto 

Socorro e, mesmo com o diagnóstico de pneumonia, manteve a medicação 

anterior e não disponibilizou tratamento em ambiente hospitalar, vindo o 

paciente a óbito. 

Os peritos destacaram em seus 

pareceres que, diante dos sintomas apresentados pelo ofendido havia 

necessidade de internação hospitalar e que^e-Hratamento ministrado foi 

insuficiente para combater a infecção, tanto que consfatadÕtraumatiWio 

torácico, o qual apresentava derrameynecessitando de maiores atençã©, 

denotando a urgência de internaçãp^Dara a drenagem do empiema (flí 

1934). 
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A negligência se evidencia no fato do 

embargante não encaminhar o ofendido para internação, para submetê-lo a 

tratamento que sabia não poder prestar no estabelecimento prisional. 

Ademais, o embargante omitiu atendimento médico a Fernando no período 

de 12 a 30 de dezembro de 2001, somente vindo a fazê-lo nos dois dias 

seguintes, quando o quadro infeccioso já era irreversível. 

Assim, correto o v. acórdão que 

condenou o embargante como incurso no art. 121, § 3o, do Código Penal. 

A pena privativa de liberdade foi 

devidamente fixada e substituída por restritiva de direitos, não havendo que 

se falar em reforma. 

Diante do exposto, DEIXO DE 

ACOLHER OS EMBARGOS INFR1NGENTES opostos por Ricardo Cezar 

Cypriani, mantendo o v. acórdão combatido por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 

SERGIO/RU#A 
Relator 
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