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RESUMO 

Este artigo tem como propósito analisar e explanar sobre o estudo da 

Tanatologia e o uso desta e seus instrumentos em laudos periciais como meio 

de prova em diversos casos que envolvam a morte de um individuo, além dos 

efeitos jurídicos gerados por essa cessão da vida e da personalidade. 

Palavras-chaves: Morte – Prova - Perícia 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, infelizmente, a população é apresentada diariamente a 

novas demonstrações de barbáries. Algumas destas lamentáveis situações 

resultam no falecimento de uma ou mais pessoas.  

Em um país que consegue ter números de assassinatos maiores que 

os números do Iraque e Síria juntos, muitas vezes nos deparamos com casos 

os quais parecem impossíveis de se solucionar, por isso faz-se importante o 

uso da Tanatologia que é o estudo da morte e suas causas. 

OBJETIVOS 

A confirmação da importância da Tanatologia como meio de prova e 

instrumento facilitador do alcance à justiça. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi à qualitativa descritiva que foi desenvolvida a partir 

dos conceitos da Medicina Legal que nos esclarece a  importância do 

conhecimento Técnico-científico no esclarecimento de fatos criminosos, sendo 

assim, a facilitação do alcance da justiça. 

DESENVOLVIMENTO 

Morte. Tornou-se corriqueiro falarmos no evento morte resultante de 

fatos criminosos, por isso,  levanta-se discussões, tornando-se necessário um 

entendimento legal sobre o que realmente se define como morte. Deve-se 

primeiro analisar, o que é a morte na área médica, sendo a cessão da vida, 

mas não mais considerada apenas como cessão pura e simples das funções 

vitais, mas na verdade toda uma grade de processos a se desencadearem 

inexoravelmente num determinado período de tempo. O conceito clássico 

classifica a morte como fenômeno irreversível da parada circulatória e 

respiratória. Em âmbito legal, morte é vista como o cessar da personalidade 

civil do de cujus, personalidade esta que começa com o nascimento da pessoa 

com vida, segundo o Artigo 2° do Código Civil, embora não exista na legislação 

tal definição do que seria a morte propriamente dita, doutrinadores atualmente 
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entendem que prevalece como conceito normativo de morte, a morte 

encefálica, que é a cessação total das atividades cerebrais da pessoa. Vê-se 

isso no Art. 3° da Lei N° 9.434, de 4 de Fevereiro de 1997, que  dispõe sobre a 

remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante 

e tratamento, quando esta trata sobre o estado de morte necessário para 

retirada de órgãos e tecidos post mortem. 

Art. 3° A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 

humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida 

de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois 

médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, 

mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por 

resolução do Conselho Federal de Medicina. 

 Hipócrates, um antigo filósofo grego considerado por muitos como pai 

da medicina deixa uma resposta sobre o que seria morte, “Diante da 

necessidade e impossibilidade de definir a vida, torna-se impossível a definição 

de morte” (HIPÓCRATES, 460 a.C). 

Na acepção básica, morte pode ser entendida simplesmente como a 

cessão total e irreversível das funções vitais, porém sendo necessário um 

estudo próprio para tratar das relações médico-jurídicas, a medicina legal. 

Modernamente é aceita pela maioria dos médicos dois distintos conceitos 

sobre a cessão das funções vitais, sendo ela cerebral, quando ocorre cessão 

da atividade elétrica do cérebro e a circulatória, que trata de situações de 

parada cardíaca irreversível à massagem de coração e outras técnicas que são 

utilizadas nesta eventualidade, sendo a primeira, o conceito prevalecer. 

A Medicina Legal se trata de uma especialidade da medicina, a qual 

utilizam-se dos conhecimentos técnico-científicos para entendimento e 

esclarecimento de fatos que estejam relacionados intimamente com o direito. O 

profissional desta área é chamado de Médico Legista. O autor Hélio Gomes 

cita o seguinte sobre a medicina legal: “É o conjunto de conhecimentos 

médicos destinados a servir o Direito, cooperando na elaboração, auxiliando na 

interpretação e elaborando na execução dos dispositivos legais”. 

Para atender ao seu devido propósito a Medicina Legal se relaciona 

diversos ramos do Direito, como o Civil, o Penal, o Constitucional, o 

Trabalhista, dentre outros. 

O estudo da Medicina Legal coloca por meio do Médico Legista, a 

disposição do poder Judiciário, seus amplos conhecimentos, que na maioria 

das vezes serão solicitados para esclarecer dúvidas em âmbito criminal, uma 

vez que não compete ao juiz ter tais conhecimentos médicos. Este Médico 

Legista, ao exercer sua função para o poder Judiciário será chamado de perito, 
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sendo o resultado de seus estudos sobre determinado fato chamado de laudo 

pericial, que poderá ser usado como meio de prova em caso. 

A parte da medicina legal que tem como ocupação o estudo da morte, 

da sua natureza e de seus sinais, assim como os problemas médico-legais 

chama-se Tanatologia. De origem grega a palavra vem de Tanathos, que na 

mitologia é o deus da morte. Sendo a Tanatologia Forense o estudo da morte 

intimamente ligado com as consequências jurídicas da morte do de cujus. 

Logo, tanatologia é um capitulo dentro da Medicina Legal, tornando-se válido 

para esta os mesmos termos que a anteri1or, porém neste estudo específico o 

foco se encontra no morto e em quais seriam as razões de sua morte. Estudo 

de suma importância para solução de casos complexos de âmbito jurídico. 

Este estudo usa como ferramenta uma espécie de calendário 

tanatológico, o qual cita os principais sinais a aparecerem no cadáver e em 

quanto tempo, tornando assim possível descobrir o tempo decorrido desde o 

falecimento. Exemplifica-se que na primeira hora de óbito a nuca e mandíbula 

do cadáver ficam mais rígidas, e com dois dias a rigidez no corpo começa a 

desaparecer, mas é apenas no período de um mês à três anos que o cadáver 

permanece em estado de putrefação. 

Sendo de grande ajuda ao médico legista tal calendário pois também 

designa os períodos  transformativos em regiões diferentes da marcha da 

putrefação, sendo o primeiro período o de coloração, o qual surge uma 

tonalidade verde-enegrecida no cadáver. O segundo período, o gasoso no qual 

os gases internos da putrefação causarão aspecto gigantesco no cadáver, 

especialmente no rosto, tronco, pênis e saco escrotal. Neste período caso o de 

cujus seja uma mulher grávida, o feto será expelido por conta dos gases, sendo 

encontrado geralmente entre as coxas do cadáver feminino. O terceiro período 

é o responsável pela dissolução das partes moles do cadáver graças a ação de 

bactérias e da fauna necrófaga, sendo chamado este de período coliquativo. O 

quarto e último período é o de esqueletização, onde os ossos ficaram expostos 

por resistirem muito mais aos efeitos do meio ambiente e da fauna cadavérica, 

tais informações dadas estas na obra de Delton Croce e Delton Croce Júnior, 

intitulada, Manual de Medicina Legal. 

Diz já a frase em latim, “Mors omnia solvit”, cuja literal tradução é; a 

morte dissolve tudo. 
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1- Tanatologia como meio de prova 

Em alguns casos nem sempre faz-se possível a identificação do 

cadáver, podendo este ter sido encontrado em avançado estado de  

decomposição ou então desconhecida ser a causa de sua morte; para estes 

existe a Tanatologia, com seus diversos meios de analise e identificação do 

corpo, dentre eles a tanatoscopia.  

Dentre os meios os quais funciona a Tanatologia está a necropsia, 

erroneamente chamada de autopsia em diversas situações, uma vez que esta 

examinará o cadáver para identificar diversos fatos como a Causa Mortis, a 

data em que ocorreu o óbito, dentre outros. Erroneamente chamada de 

autopsia, cita o seguinte artigo do Código de Processo Penal: 

Art. 162: A autopsia será feita pelo menos 6 (seis) horas depois do 
óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, 
julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão 
no auto. 

Este artigo legisla uma condição a qual a necropsia, como parte da 

Tanatologia deverá agir, salvo também em casos de morte violenta a qual trata 

o Parágrafo único do mesmo artigo: 

Art. 162 

(...)Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples 
exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que 
apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da 
morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação 
de alguma circunstância relevante. 

Necropsia forense ou obrigatória ocorre em casos que independem de 

autorização de familiares ou responsáveis para que ocorra, já a necropsia 

clínica ocorre em casos de morte natural onde não há suspeitas de que possa 

ter sido este, morto de outra forma, necessitando-se de um termo de permissão 

de familiares ou responsáveis. Como citado no artigo acima, existe caso de 

morte violenta, que é quando outro pratica ato que cessa a vida de alguém, 

homicídio, ou quando o de cujus ainda em vida pratica ato de violência a si 

mesmo, tirando-lhe sua própria vida, suicídio. O seguinte artigo do Código 

Penal trata da hipótese de homicídio, que embora não seja defeso ao homem, 

possui uma sanção. 

Art. 121. Matar alguém: 

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 

 (...) 
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O artigo 121 do Código Penal trata detalhadamente sobre agravantes e 

casos de diminuição de pena, sendo que o artigo seguinte trata sobre indução, 

instigação ou auxílio ao suicídio. 

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio 
para que o faça: 

     Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio se 
consuma; ou reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, se da tentativa de 
suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.  

(...) 

O atentado a vida de alguém, seja homicídio ou suicídio é uma violação 

de um direito básico do homem, resguardado na legislação pela lei maior, a 

Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5° garante como direitos e 

garantias fundamentais a vida, vide o caput de tal artigo. 

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

Este amplo estudo é utilizado para identificar também o tempo 

decorrido da morte, informações sobre circunstâncias da morte, além de 

identificar o próprio morto. Sendo que dentro da tanatologia forense existe a 

tanatognose que nada mais é do que a parte que estuda o diagnóstico da 

realidade da morte, sendo este mais difícil conforme a proximidade da morte, 

por falta de aparição de fenômenos transformativos do cadáver. 

A morte também pode se dividir em real que é quando o sujeito está 

realmente desfalecido e em morte aparente, que é comum em casos em que 

ocorrem graves intoxicações de soníferos ou meios de congelamento do corpo, 

diminuindo de tal maneira os batimentos cardíacos e sinais vitais, que para um 

cidadão leigo dar-se-ia a errônea ideia de morte da pessoa. 

A tanatologia, usada normalmente em casos os quais se suspeita da 

causa da morte do de cujus, poderá agir como meio de prova pericial, na forma 

de necropsia ou tanatoscopia, servindo como prova pericial em possibilidade 

de homicídio, ou até mesmo suicídio. Um exemplo recente disto em nosso 

país, noticiado em alguns jornais e nas redes sociais, é o caso de Thiago 

Italivio, um jovem de vinte anos qual a princípio era tido como morto por 

afogamento, porém, segundo laudo pericial foi constatado morto por 

traumatismo craniano, criando então a possibilidade de um homicídio. A vítima 

também se afogou, porém o que realmente causou sua morte foi tal lesão. 

Resta agora que o devido processo legal procure agir de forma circunspecta 
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para determinar o que de fato ocorreu e como se deu a morte do sujeito, 

superando possíveis óbices. Graças à tanatologia, pôde-se descobrir o que 

realmente ocorreu, sendo que sem auxílio desta, o caso poderia ter sido 

considerado apenas como o afogamento de um banhista. Não dando a real 

importância ao processo e podendo deixar então impune aquele que pode ter 

provocado a morte do rapaz, caso seja comprovado o fato. Vale ver o que diz o 

Código de Processo Civil sobre prova pericial: 

Art. 421. O juiz nomeará o perito fixando de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. 

Art. 429. Para o desempenho de sua função, podem o perito e os 

assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos 

que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças. 

Nota-se que estes artigos tratam sobre diversos tipos de perícia 

possíveis, não se limitando de maneira nenhuma a perícia fornecida por meio 

de estudo da tanatologia, porém também não a excluindo. 

Prova pericial sendo uma vontade das partes ou do juiz em analisar o 

fato de forma mais crítica, procurando algum perito, que nada mais é que um 

estudioso especialista no assunto, que analisará os fatos com seu 

entendimento específico e dará uma nova perspectiva e conclusão sobre 

determinado fato, serve de forma de convencimento ao juiz. 

 
Dito anteriormente, o laudo pericial serve como meio de prova em um 

julgamento, define-se o conceito de prova podendo também ser chamada de 

prova jurídica, que é um instrumento de linguagem constitui um fato para seu 

destinatário, normalmente o juiz, que utilizará como meio para seu 

convencimento para decidir e sentenciar sobre o caso em que se tratar. 
 

Prova vem de probare em latim, que significa demonstrar, reconhecer, 

formar juízo sobre. 

 
O conceito de prova pericial dado acima, faz-se mais fácil para detectar 

o laudo tanatológico como sendo um de seus exemplos. 

 
Como já dito a Tanatologia quando intimamente envolvida com o direito 

é chamada de Tanatologia Forense, porém não se deve pensar que esta se 

resume ao que diz o Código Penal, sendo amplamente explorada; uma 

situação que bem retrata isto é a possibilidade de um acidente no qual dá-se o 

óbito a ambos os cônjuges, faz-se necessário um estudo do perito legista sobre 

a situação para determinar qual chegou a óbito primeiro, ou se ocorreu uma 

situação de comoriência. Comorientes não compartilham herança entre si, isto 
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é, determinar isso por meio da tanatologia como meio de prova pericial pode 

mudar todo o curso de uma sucessão de herança. 

 
Art. 8° Se dois ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não 
se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos 
outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. 
 

O artigo acima do Código Civil de 2002 trata sobre a comoriência, 

fazendo possível sua presunção caso o perito não consiga chegar a uma 

resposta sobre qual dos comorientes faleceu primeiro. 

 
A prova pericial, como dita pelos seguintes artigos do Código de 

Processo Civil é dever do perito em ser entregue no prazo e terá como 

serventia chegar até a verdade e prová-la. 

 
Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe 
assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, 
escusar-se do encargo alegando motivo legítimo. 
 
(...) 
 
Art 147. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações 
inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte, ficará 
inabilitado, por 2 (dois) anos, a funcionar em outras perícias e 
incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer. 
 
Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a 
verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. 
 

Por ser um campo amplo, existem diversos códigos e leis legislando 

sobre a prova e a perícia, faz-se necessário citar alguns para melhor 

esclarecimento sobre o assunto e sua devida importância. No âmbito do 

Código de Processo Penal, legislando sobre a prova pericial do legista cita-se o 

Caput do artigo 160 e os artigos 164 e 165. 

 
Art. 160 Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão 
minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos 
formulados. 
 
Art. 164 Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que 
forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as 
lesões externas e vestígios deixados no local do crime. 
 
Art. 165 Para representar as lesões encontradas no cadáver, os 
peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas 
fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados. 
 

O caput do artigo 160 do Código de Processo Penal, que fora citado 

acima explana sobre o laudo pericial, o qual deverá conter respostas aos 

seguintes quesitos formulados: o histórico do ocorrido, a identificação do corpo, 

a tanatognose, o exame externo, o exame interno, a discussão sobre, a 

conclusão e resposta a outras possíveis questões. 
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2- Funcionamento da Tanatologia 

A tanatologia como meio de sua ciência irá analisar os fenômenos 

cadavéricos e sinais tanatológicos, sendo estes imediatos, quando ocorrem 

logo que a vida do indivíduo cessa, como a imobilidade, a falta de respiração, a 

perda da consciência, dentre outras. E os sinais consecutivos, que ocorreram 

com passar de algum tempo da morte, como a desidratação cadavérica, o 

Algor Mortis que é o esfriamento do corpo, o Livor Mortis, que são manchas de 

hipóstase e Bigor Mortis, que se trata da rigidez do cadáver. Dentre os 

instrumentos utilizados neste estudo para que se faça a perícia cadavérica se 

encontram facas, bisturis, tesouras, pinças, balanças, recipientes para coleta 

de amostras, agulhas, fios para sutura, máscaras, luvas, dentre outros mais. 

Ressalta-se que a tanatologia não precisa funcionar apenas com a 

morte hodierna do indivíduo, a perícia tanatológica pode ocorrer em casos de 

exumação, onde o cadáver já enterrado, será desenterrado para sua análise, 

respeitando claro as disposições legais sobre este. 

Faz-se necessário um profundo estudo do cadáver, a fim de evitar que 

ocorram erros como exames externos sumários ou omissos, interpretações por 

intuição, necropsias incompletas ou até mal-entendidos sobre os fenômenos 

Pos Mortem. Sendo que tais efeitos não devem ser confundidos com efeitos 

ante Mortem, por isso a necessidade de um especialista como perito, pois o 

corpo pode apresentar lesões acidentais, podendo ser decorridas da queda do 

mesmo, no momento em que o ainda vivo perdia sua consciência. O perito irá 

esclarecer se as lesões encontradas no corpo foram feitas bem antes da morte, 

imediatamente antes da morte, logo após a morte, ou certo tempo após a 

morte. 

Dependendo do caso, ao decorrer da necropsia, o médico legista pode 

solicitar que sejam feitos exames complementares como exames toxicológicos 

para determinar o nível de álcool, drogas e medicamentos no sangue; ou 

exames bioquímicos, metabólicos, histológicos, bacteriológicos e virulógicos. 

Ademais, pode ser solicitado pesquisa de esperma em cavidades e outros tipos 

de materiais biológicos como a saliva e fezes. Exames de DNA, para então 

poder ser identificado o dono de tal matéria biológico que possa ter sido 

encontrado, além de pesquisa de resíduos de disparo de arma de fogo e raio x. 

Mesmo que seja pedido um exame aparte pelo perito sobre resíduos 

de disparo de arma de fogo, este terá claramente conhecimento sobre a zona 

de tatuagem, que é na verdade o oposto, uma vez que analisará o corpo da 

vítima que sofrera disparo para identificar a distância a qual foi disparado o tiro. 
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O trabalho de um perito é bastante amplo, uma vez que este, além de 

analisar o corpo e a cena do crime, procurando entender se a situação ocorreu 

por ímpeto do momento ou se havia premeditação do ato, deve analisar os 

objetos próximos, outrossim, procurar analisar possivelmente a vida do de 

cujus, procurando entender por exemplo a possibilidade de um suicídio e quais 

as razões que o levariam a tal feito, precisando-se de um estudo mental sobre 

o suicida, pois este pode sim ter suas razões ou ser propenso a tal ato, ou até 

mesmo ter sido induzido por outrem. 

Existe uma subcategoria de morte chamada de morte relativa, a qual 

na verdade trata dos casos de parada cardiorrespiratória a qual há uma 

possibilidade de reanimação da pessoa, ou seja, é o estado temporário de 

morte, de transição o qual esta pode resultar em uma morte real ou uma 

reanimação dos funcionamentos cardiorrespiratórios desta. 

 

 Considerações Finais 

 Tanatologia sendo um ramo da Medicina Legal que tão notável se faz 

perante as relações sociais e jurídicas nos casos de cessão de vida, torna-se 

um amplo meio de busca pela verdade dos fatos que levam a morte. 

Busca-se entender: como, onde, quando, por que, dentre outras 

inúmeras questões que surgem quando um cadáver é localizado. Tal estudo 

trabalha de forma ampla com dois conceitos de morte que hora divergem hora 

coincidem, sendo em plano jurídico a cessão da personalidade, que prevalece 

como morte encefálica e em plano médico a cessão das funções vitais, 

circulatória e respiratória.  

Podemos confirmar que, a Tanatologia auxilia  de forma imprescindível 

a polícia e também o judiciário, para que ambos possam trabalhar cooperando 

com o perito para que, dependendo de que apontar o laudo pericial, possa-se 

encontrar o responsável pelo homicídio.  

Faz-se mister lembrar, o amplo leque de conhecimentos médico-legais 

que faz-se necessário ao médico legista ao criar seu laudo pericial, que terá 

grandioso peso probatório perante o Juiz e o seu convencimento, resultante na 

condenação ou não do acusado, sendo assim, podemos afirmar que a ciência, 

a Medicina Legal através da Tanatologia é instrumento  que possibilita o 

alcance da justiça diante dos casos que, antigamente, seriam considerados 

como indesvendáveis. 
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