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1. RESUMO 

O presente Trabalho busca analisar o tipo penal do art. 129, §3º do 

Código Penal sob o enfoque traumatológico, na medida em que o animus do 

agressor pode ser elucidado a partir das lesões por este causadas. Para tanto o 

trabalho busca aporte teórico na Medicina Legal a determinar, de forma suficiente e 

consistente, a natureza médico-legal da lesão. O Trabalho se concretizará por meio 

de revisões bibliográficas de autores clássicos do Direito Penal como Julio Fabbrini 

Mirabete, Damásio de Jesus e Fernando Capez, e da Medicina Legal, como Delton 

Croce; contará ainda excertos extraídos dos autos de processos digitais a fim de 

aproximar a teoria da prática, dada a dinamicidade da Ciência Jurídica onde não há 

espaço para o obsoletismo teórico. Por fim, espera-se um artigo firmando pela 

possibilidade de, a partir dos elementos inerentes à lesão, determinar o a intenção 

do agente, se visava apenas lesionar ou se o resultado morte era pretendido. 

Palavras-chave: Lesão Corporal; Traumatologia; Animus laedendi.  

 

 

2. INTRODUÇÃO  

Desde o berço do Direito Romano os jurisconsultos levavam em 

consideração a intenção do agente, a proporção do ato e as circunstâncias no qual 

foi praticado, para quantificar a pena a ser cumprida, uma vez que a Lei das XII 

Tábuas previa pena pecuniária para aquele que praticasse este delito. A pena 

pecuniária visava tão somente ressarcir os prejuízos de ordem financeira com a 

recuperação da vítima, bem como suprir a incapacidade laboral. 

O objeto jurídico tutelado no art. 129 do Código Penal é a integridade 

física, fisiológica e mental do ser humano. 

A integridade física diz respeito a alteração anatômica, do corpo humano, 

geralmente produzida por violência física ou mecânica. A saúde fisiológica do corpo 

humano diz respeito ao equilíbrio funcional do organismo; a lesão corporal pode ser 

de natureza leve (art. 129, “caput”), grave (art. 129, 1o), gravíssima (art. 129, §2º), 

seguida de morte (art. 129, §3º), privilegiada (art. 129, § 4º), ou ainda, culposa (art. 

129, §6º). O presente trabalho terá por objeto de estudo apenas as lesões corporais 



seguidas de morte, entendendo estas como aquelas em que o sujeito ativo não 

deseja produzir o resultado morte, tendo em vista que age com animus laedendi. 

A saúde mental, por sua vez, diz respeito à perturbação de ordem 

psíquica.  

A problemática do trabalho consiste em responder se é possível realizar a 

tipificação penal de uma conduta apenas com o lastro constante nos exames 

periciais que constataram as lesões corporais. 

O presente trabalho busca analisar o fenômeno das lesões corporais 

seguidas de morte sob o enfoque traumatológico, para tanto, é necessário conhecer 

os meios pelos quais se é possível lesionar, e a eventual potencialidade de cada 

meio na produção do resultado naturalístico morte; bem como, se a intenção do 

agente de lesionar é compatível com as técnicas empregadas, ou se agiu com 

animus necandi, utilizando-se das lesões para obter o óbito da vítima. 

 

3. OBJETIVOS  

Em termos gerais buscará o trabalho, analisar a natureza da lesão, e sua 

influência no resultado morte. Adentrando as características da conduta, como 

meios e técnicas empregadas, a agressividade do sujeito ativo, no que tange a 

possibilidade de defesa do agredido; e as partes do corpo lesionadas, será possível 

verificar se o agressor tinha por intenção apenas lesionar, ou se já almejava 

provocar o óbito.  

São os objetivos específicos do trabalho estudar as lesões corporais e 

mapear os meios pelos quais se pode lesionar, além de verificar a influência da 

lesão na morte da vítima. 

 

4. METODOLOGIA  

A pesquisa será desenvolvida a partir de revisão de literatura. A pesquisa 

será baseada em obras literárias. Para tanto, o procedimento técnico utilizado será o 

da pesquisa à bibliografia. O levantamento bibliográfico será feito em bibliotecas 

físicas e virtuais, e na Internet. Será utilizado basicamente: livros, artigos de revistas 

científicas, artigos de Internet e periódicos. Não ficando descartada a possibilidade 

da pesquisa de campo. 



Conforme já mencionado, o presente trabalho, que será desenvolvido 

através de pesquisa bibliográfica, fará uma abordagem qualitativa do tema já 

delimitado. Por tratar-se de discussão teórica, o método que mais se adequa à 

pesquisa é o científico, vez que permite a construção de um raciocínio lógico a partir 

dos fenômenos apurados. 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1. Das Lesões Corporais 

Lesionar é causar qualquer dano à integridade física ou a saúde 

fisiológica ou mental do homem, sem, contudo, o animus necandi. 

É mínima a divergência doutrinária quanto ao bem jurídico tutelado pelo 

art. 129 do Código Penal, senão vejamos, conforme os ensinamentos Mirabete: “o 

delito de lesão corporal pode ser conceituado como a ofensa à integridade corporal 

ou a saúde [...]” (MIRABETE, 2008, p. 73). Fernando Capez vai além, conceituando 

como “qualquer dano ocasionado à integridade física e a saúde fisiológica ou mental 

do homem, sem, contudo, o animus necandi. ” (CAPEZ, 2013, p. 167). Nota-se que 

enquanto Mirabete conceitua de forma objetiva, como ofensa à integridade corporal 

ou à saúde, Capez explica os elementos que compõe o objeto jurídico tutelado, 

sendo a integridade física referente a alterações na estrutura anatômica; a saúde 

fisiológica, que diz respeito ao correto funcionamento dos sistemas que integram o 

organismo; a saúde mental, perturbação de natureza psíquica; sem, contudo, o 

animus necandi, ou seja, sem a intenção de matar. 

5.1.1. Das Lesões Corporais Seguida de Morte 

Apesar do dispositivo legal (art. 129, §3º, CP) não ser muito elucidativo, 

não há muita dissemelhança doutrinária quanto o conceito de lesão corporal seguida 

de morte, na verdade, os autores estudados caminham numa mesma direção quanto 

à definição e as características de tal tipo penal. 

Tanto para Fernando Capez (2013), quanto para Julio Mirabete (2008) e 

para Damásio de Jesus (2010) trata-se de um crime preterdoloso, ou seja, um delito 

qualificado pelo resultado, conforme é possível verificar nos trechos que seguem: 

Trata-se de hipótese de homicídio preterdoloso. Pune-se o primeiro delito 
(lesão corporal) pelo dolo e o segundo delito (morte), a título de culpa. O 



evento morte não deve ser querido nem eventualmente, ou seja, não deve 
ser compreendido pelo dolo do agente, senão o crime será́ de homicídio. 
(CAPEZ, 2013). 

 

Seguindo o raciocínio já desenvolvido, preceitua Mirabete: “No art. 129, 

§3º, descreve-se o chamado homicídio preterdoloso ou preterintencional com a 

rubrica de lesão corporal seguida de morte.” (MIRABETE, p. 86, 2008.) 

Temos aqui o denominado homicídio preterintencional ou preterdoloso. 
Trata-se de crime qualificado pelo resultado, misto de dolo com culpa. 
Pune-se o primeiro delito (lesão corporal) a título de dolo; o resultado 
qualificador (morte) deve resultar na conduta culposa do sujeito (CP, art. 
19). É necessário que as circunstâncias do caso concreto evidenciem que o 
sujeito não quis o resultado morte da vítima nem assumiu o risco de 
produzi-lo. Em outros termos, é necessário que o sujeito não tenha agido 
como dolo direto ou eventual no tocante à produção do resultado morte (CP, 
art. 18, I), (JESUS, p. 176, 2010). 

 

Trata-se de homicídio preterdoloso, onde primeiro pune-se o delito de 

lesão pelo dolo, e a morte, a título de culpa. 

Como bem explicado o crime preterdoloso é aquele em que o agente 

responde primeiramente com dolo e, posteriormente com culpa. Com dolo sobre o 

resultado que quis produzir, a lesão, e com culpa pelo resultado naturalístico 

previsível que não buscou produzir, a morte, estando ambos os resultados 

relacionados por nexo de causalidade; não se tratando, portanto, de superveniência 

de causa independente (art. 13, §1º, CP). 

Ressalta-se que o resultado morte NÃO pode ser almejado pelo agente, 

senão teremos um caso de homicídio (art. 121).  

Damásio de Jesus fala que, acerca do resultado morte, não pode o 

agente ter agido como dolo direto ou eventual, por implicação lógica de não querer 

produzir o resultado, vez que no dolo direto o autor busca produzir o resultado; 

enquanto que, no dolo eventual, mesmo sendo o resultado indesejado, o risco de 

produzi-lo é assumido. 

5.2. Traumatologia Forense 

A Traumatologia Forense é o campo de estudo da Medicina Legal que 

tem por objeto de estudo as lesões corporais resultantes de traumas de origem 



material ou moral, que cause dano ao corpo ou à saúde física ou mental do ser 

humano. 

Os conceitos de trauma e lesão, podem ser melhor compreendidos 

observando os ensinamentos de Neusa Bittar: 

Trauma é a atuação de uma energia externa (exógena) sobre o indivíduo, 
suficientemente intensa para provocar desvio perceptível da normalidade ou 
apenas alterar o funcionamento do organismo. Lesão é a alteração 
estrutural proveniente de agressão ao organismo, visível 
macroscopicamente (a olho nu) ou apenas ao microscópio, seja qual for a 
etiologia (causa). (BITTAR, 2016, p. 195). 

 

É a partir dos conhecimentos de traumatologia, juntamente com a ajuda 

da criminologia que poderemos determinar o animus do sujeito ativo, na busca de 

compreender se sua intenção seria apenas causar a lesão, e acabou obtendo o 

resultado naturalístico morte, ou se agiu com animus necandi. 

5.2.1. Das Formas de Lesionar 

O estudo das energias e dos agentes potencialmente lesivos é 

fundamental para os objetivos delineados, pois é mapeando os meios pelos quais se 

pode lesionar que se tornará viável, juntamente com conhecimentos agregados de 

anatomia e fisiologia humana, a verificação da influência da lesão na morte da 

vítima. 

Não há um consenso unânime na literatura médica quanto a natureza das 

energias produtoras do dano, este Trabalho seguirá a organização proposta por 

Delton Croce (CROCE, 2012), recorrendo subsidiariamente as estruturações 

propostas por Neusa Bittar (BITTAR, 2016) e por Francisco Silveira Benfica 

(BENFICA, 2015). 

Segundo Delton Croce, os grupos de energia capazes de causar o dano 

pode ser de sete natureza: mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, 

biodinâmica e mista. 

 

5.2.2. Diagnóstico Diferencial da Causa Jurídica da Morte Consoante o Meio 

Empregado 



A tabela abaixo foi elaborada a partir das informações constantes nas 

folhas 460 e 461 do livro Manual de Medicina Legal (CROCE, 2012, p. 460-461). 

 

Tabela 1 – Diagnóstico diferencial da causa jurídica da morte consoante o meio empregado 

Suicídio Homicídio Acidente 

Instrumentos cortantes Instrumentos cortantes 
Instrumentos cortantes - 

excepcionalmente 

Instrumentos contundentes 
Instrumentos 

contundentes 
Instrumentos contundentes 

_ Instrumento corto 

contundentes 

Instrumento corto contun-

dentes – excepcionalmente 

Instrumentos perfurantes –

raro 

Instrumentos 

perfurantes 

Instrumentos perfurantes –

raro 

Instrumentos perfuro  

cortantes - raro 

Instrumentos perfuro 

cortantes 

Instrumentos perfuro  

cortantes – raro 

Instrumentos perfuro 

contundentes 

Instrumentos perfuro 

contundentes 

Instrumentos perfuro  

contundentes – raro 

  Esmagamentos 

Enforcamento Enforcamento – raro Enforcamento – raríssimo 

Estrangulamento – 

excepcional 
Estrangulamento 

Estrangulamento – 

excepcional 

- Sufocação Sufocação 

Afogamento Afogamento - raro Afogamento 

Envenenamento 
Envenenamento – 

incomum 
Envenenamento – incomum 

Queimaduras Queimaduras – raro 
Queimaduras 

 

Fonte: CROCE (2012, p. 460-461) 

 

Percorridos os principais grupos de energia potencialmente danosos, 

passaremos a analisar, no capítulo seguinte casos práticos de lesão corporal, por 

meio da análise dos autos de processos, quando será possível chegar com maior 

precisão a tipificação do delito de lesão corporal seguida de morte, bem como de 

homicídio de acordo com os preceitos de direito e médico legal trazidos ao trabalho. 

 

6. RESULTADOS 



Através da análise dos autos de dois processos (identificados por A e B), 

bem como com arrimo nos estudos desenvolvidos até então na presente pesquisa, 

este capítulo buscará responder à questão levantada na introdução acerca da 

tipificação penal da conduta através do lastro constante no exame pericial.  

Processo nº 0030268-62.2016.8.26.0071 - A partir do laudo pericial, 

constata-se que as lesões perfuro incisas penetrantes atingiram a vítima na região 

posterior esquerda do tórax (região escapular), atingindo o pulmão, o diafragma, o 

baço e a aorta. Das lesões no baço e na aorta implicaram em hemorragia interna e 

externa e na formação do hemoperitôneo, que é o acúmulo de sangue na cavidade 

peritoneal. 

Conforme já abordado, neste tipo de lesão há o predomínio da 

profundidade sobre a dimensão da superfície externa, verifica-se, consoante laudo, 

as dimensões das feridas foram de 2 cm e 3 cm, incisões pequenas. 

De acordo com a precisão da trajetória traçada pelo instrumento no corpo 

da vítima, descrita pelo médico legista “da esquerda para a direita, de trás para a 

frente, e na transversal”, e ainda, pelas dimensões das lesões apontadas é possível 

concluir que o agente não torceu o instrumento dentro do corpo da vítima, o que 

implicaria, para Neusa Bittar no animus necandi. 

O movimento do agente agressor foi limpo, ele inseriu a lâmina do 

canivete uma vez e retirou, repetindo por uma vez a conduta, golpeando para atingir 

onde atingisse, sendo ambos os agentes de altura mediana (vítima 1,72 cm), o 

agressor não elevou e nem abaixou o braço, golpeou o que estava à altura, que veio 

ser a região torácica. Não procurou atingir o coração do oponente, tanto é que a 

região atingida foi a posterior esquerda do tórax, e não a região mamária esquerda 

ou a região esternocleidomastóidea por onde passa a carótida. 

Não mencionou o legista a existência de lesões nas mãos e braços da 

vítima, o que denota que foi surpreendido não tendo oferecido resistência, ante a 

ausência das lesões de defesa. 

O fato de ter o agressor desferido o golpe e ter partido para sua 

residência, conforme consta do boletim de ocorrência, mais uma vez sugere que 

este não agiu com animus necandi, quem tem a intenção de matar certifica-se do fim 



da vida, para o autor das lesões não importava o resultado, sequer quis sabê-lo. Não 

provocou uma morte instantânea nem se preocupou em aguardar o resultado, 

mostrando que agiu com animus laedendi, para desvencilhar-se das agressões que 

lhe foram praticadas. 

Processo nº 0001429-27.2016.8.26.0071 – Apesar de evidente a 

intenção agente diante dos golpes por instrumento perfuro cortante na região 

torácica, essa vítima traz consigo algumas peculiaridades em relação às anteriores 

conforme se observa a seguir. 

A primeira peculiaridade consiste em não ter sofrido trauma por objeto 

contundente, o que implica dizer que estava consciente no momento em que foi 

esfaqueada, em que pese o perito concluir pela inexistência de lesões de defesa não 

podemos desconsiderar os ferimentos constantes nas laterais dos braços da vítima, 

o que denota, que mesmo não tendo entrado em luta corporal com o agressor, 

tentou desvencilhar-se dos golpes ainda que caída. 

Os golpes foram desferidos predominantemente na região torácica 

esquerda com maior incidência na lateral, com apenas um golpe na região torácica 

anterior direita, que resultou em lesão do lóbulo superior do pulmão direito. A maioria 

deu-se de cima para baixo e da direita para a esquerda (agressor destro), com 

exceção das lesões de número 6, superficial de baixo para cima, e da lesão 7, que 

se deu da esquerda para a direita. 

Reconstituindo mentalmente os fatos, é possível chegar à conclusão de 

que no momento do primeiro golpe, o único que atingiu a região torácica anterior 

direita da vítima, esta estava em pé de frente para o agressor, tendo caído 

posteriormente em decúbito lateral direito de modo que o ofensor, então sobre a 

vítima, passou a desferir-lhe as facadas na lateral esquerda das regiões torácica, 

subclávica e axilar, tendo a vítima tentado ainda desviar-se dos golpes, o que teria 

dado causa às lesões no braço esquerdo. Vindo a óbito ante as lesões no pulmão e 

átrio esquerdo que deram origem ao hemotórax, hemopericárdio e palidez visceral. 

Realizadas análises das informações constantes dos Boletins de 

Ocorrência, dando maior consideração aos exames cadavéricos, foram feitas as 

ponderações propostas para este capítulo, dando aplicabilidade real as Teoria 



Jurídica e Médico Legal anteriormente expostas, uma vez que, parafraseando 

Friedrich Engels, “um grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria.” 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Retomando a problemática proposta na introdução o presente trabalho 

tratou com afinco de responder o questionamento preliminar acerca da possibilidade 

de realizar a tipificação penal de uma conduta apenas com o lastro constante nos 

exames periciais que constataram as lesões corporais. 

Para tanto, foi realizada a análise da lesão corporal sob seu aspecto 

jurídico, quando vimos que tal tipo penal vai além das lesões físicas, abrangendo 

ainda as de natureza fisiológica e mental.  

Para alcançar o propósito da apreciação das lesões sob enfoque 

traumatológico, foram mapeados as principais formas de lesionar, seja por meio de 

energia de ordem mecânica, física, química, físicoquímica, bioquímica ou 

biodinâmica, ressalta-se a importância de conseguir identificar o objeto utilizado para 

causar a lesão uma vez que tal instrumento diz muito sobre o autor. Foram tratadas, 

ainda, das respostas do organismo, ou ausência, que podem ser encontrados na 

vítima, definindo se o traumatismo foi realizado em vida ou após a morte. 

Deixando um pouco de lado a teoria e adentrando no campo da prática, 

foram examinados, os excertos extraídos de dois processos, a partir dos quais, 

aplicando o que se havia trazido no trabalho até então, foi possível determinar o 

animus do sujeito ativo, apenas pelo o que consta dos boletins de ocorrência e do 

laudo necroscópico, minuciosamente analisados para metamorfosear as lesões e os 

objetos utilizados na intenção do agressor ao desferir os golpes. 

Dessa forma, foram atingidos os objetivos apresentados para esta 

pesquisa, que em apertada síntese, consistia em: estudar a natureza da lesão, bem 

como a sua influência no resultado morte através das características da conduta, 

observando os meios e técnicas empregadas, a agressividade do sujeito ativo, e 

ainda, considerando a possibilidade de defesa do agredido. 
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