
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE MEDICINA FACULDADE DE MEDICINA 
 

Departamento de Saúde Mental 

 

Faculdade de Medicina - 235 c/ 1a. s/n - S. Universitário, CEP 74605-020, Goiânia - Goiás - Brasil (62) 3209-6146 Telefax: (62) 3209-6248 

 

MEDICINA  LEGAL 

3.º  ANO  “A” 

1.º  Semestre  2012 

 

DOCENTES 

Prof. Renato Posterli 

Prof. Décio Ernesto de Azevedo Marinho 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

04.02.12 – Medicina Legal: conceito – laudo médico-legal como meio de prova – IML: morte violenta e 

exames clínicos (lesões corporais, exame de conjunção carnal, exumação) – SVO: morte natural a 

esclarecer. 

11.02.12 – Generalidades: auto – laudo – parecer – confissão – testemunha – perito – prova pericial (visum 

et repertum)- minisseminário 

18.02.12 – Seminário: casos concretos vistos pelos acadêmicos no IML e/ou no SVO. 

25.0212 – Generalidades: artigo 182 do Código de Processo Penal e artigo 436 do Código de Processo Civil 

– Hipócrates (pai da Medicina) - Ambroise Paré (pai da Medcina Legal) – Agostinho José de Souza Lima 

(pai da Medicina Legal brasileira) – partes da Medicina Legal - minisseminário 

03.03.12 – Psiquiatria Forense (juspsiquiatria): conceito – análise do artigo 26 do Código Penal – sobre 

imputabilidade, inimputabilidade e imputabilidade com redução da pena –minisseminário 

10.03.12 – Fatores psiquiátricos modificadores da imputabilidade penal e da capacidade civil: Artigo 26 do 

Código Penal e artigos 3.º e 4.º do Código Civil - minisseminário 

17.03.12 – Características do crime psicótico e casos concretos – crime esquizofrênico e crime de 

esquizofrênico – crime epiléptico e crime de epiléptico – minisseminário 

24.03.12 – Personalidade psicopática: conceito (psicopata: transtorno de personalidade antissocial) – casos 

concretos – minisseminário 

31.03.12 – Tipos de personalidade psicopática – casos concretos – minisseminário 

07.04.12 – Seminário: casos concretos vistos pelos acadêmicos no IML e/ou no SVO 
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14.04.12 – Análise do artigo 28 do Código Penal: emoção – paixão – embriaguez (pelo álcool ou por 

substância de efeitos análogos: as drogas em geral) – Nova Lei de Drogas: Lei n.º 11.343, de 23 de agosto 

de 2006 - minisseminário 

21.04.12 – Feriado: Tiradentes 

28.04.12 – Seminário: casos concretos vistos pelos acadêmicos no IML e/ou no SVO 

05.05.12 – Traumatologia Médico-Legal: conceito – vias de fato – lesão corporal – animus laedendi – 

animus necandi – dolo – culpa – concausa – minisseminário 

12.05.12 – Lesões corporais: conceito – artigo 129 do Código Penal - classificação: de natureza leve, grave, 

gravíssima, seguida de morte (= homicídio: artigo 121 do Código Penal – homicídio simples, homicídio 

privilegiado, homicídio qualificado) – minisseminário 

19.05.12 – Tanatologia Médico-Legal: conceito – atestado de óbito – necroscopia (artigo 162 do Código de 

Processo Penal) – inumação – exumação – causas jurídicas da morte violenta: homicídio, suicídio 

(autoquíria), acidente (comum e do trabalho) – minisseminário 

26.05.12 – Atestado de óbito (Prof. Décio) – minisseminário 

02.06.12 – Cronotanognose – comoriência – premoriência – sobrevida – docimasia – morte súbita – morte 

agônica – morte presumida – direito sucessório (direito de sucessão = direito hereditário) – artigo 8.º  

(comoriência presumida) e artigo 1.829 do Código Civil (da ordem da vocação hereditária) 

09.06.12 – Sexologia Médico-Legal: conceito – himenologia – hímen imperfurado: hematocolpos, 

hematométrio - hímen coriáceo – hímen complacente e importância médico-legal – minisseminário 

16.06.12 – Estupro (artigo 213 do Código Penal): conceito (pela nova Lei n.º 12.015, de 7 de agosto de 

2009) – ato libidinoso diverso (diferente) da conjunção carnal e conjunção carnal ou cópula vagínica 

(introductio membri intra vas) – estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) – minisseminário 

23.06.12 – PROVA (já marcada desde o primeiro dia de aula), às 8 horas em ponto 
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30.06.12 – Entrega, impreterivelmente, das provas corrigidas (com a média = nota da prova teórica + nota 

da parte prática e conceito : por dois) no Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal (e não no 

Auditório onde são ministradas as aulas) à secretária Elizeth. 
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4. Temas de Crimimologia, Renato Posterli, Editora Del Rey, 2001 

    

 

 

 

   

 

 

 

 
 


