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Prefacio 

A apresentação d'esté trabalho significa 
antes de tudo uma esperança no regresso da 
saúde, uma parcella de confiança na possibi
lidade de virmos a fazer uso do trabalho pro
fissional effectivo. 

Possível ê que nos enganemos; mas a eu
phoria bate-nos mansamente á porta, e torna 
presentemente legitima aquella aspiração. 

O dia d'amanhã que não é nosso, dirá a 
verdade; se a previsão falhar, mais uma vez 
se confirmará por nós, o velho adagio: O ho-
mem põe e Deus dispõe. 

O assumpto escolhido não podia deixar 
de ser tirado, senão d'aquillo que nos tem ser
vido principalmente á satisfação das necessi
dades intellectuaes — a medicina legal. 

O thema foi-nos suggerido pela insuffi-
ciencia da carta de lei de Í7 d'agosto de 1899, 
organisadora dos serviços medico-legaes; e a 



opportunidade motivada pela recente reforma 
do actual ministro da justiça sobre os servi
ços judiciaes, que contra o que se dizia não 
faz a menor referencia ao regimen medico-
forense. 

No primeiro capitulo, seguindo a praxe 
estabelecida, é tratada resumidamente a parte 
historiou; no segundo faz-se a demonstração 
da importância das instituições medico-legaes; 
e no terceiro e quarto a pratica actual dos ser
viços medico-legaes, as vantagens do ensino 
pratico e os melhoramentos que devem ser in
troduzidos no nosso regimen medico-legal. 

O trabalho é modesto e carece benevolên
cia; esperal-a, porém, ouza o auctor, pela sin
ceridade com que o escreveu epela humildade 
com que o apresenta. 



CAPITULO I 

Resumo histórico 

E ' inutil procurar nas antigas civilisações, 
fundos vestígios de exames periciaes propria
mente ditos. 

A medicina legal suppondo já um certo 
desenvolvimento das sciencias medicas, não po
dia com effeito professar-se n'aquelles tempos 
em que a propria arte de curar se achava rio 
estado embryonario. 

A legislação grega e romana, e mesmo a 
Biblia continham quasi exclusivamente dispo
sições penaes. E ' certo no entanto que, pelo 
que respeita á legislação mosaica, em face das 
penas graves que preceituava por crimes que 
constituíam infracções á lei religiosa, taes como 
os de violação, aborto e morte, é licito suppôr 
a pratica de exames embora grosseiros, como 
elementos de prova judicial. 
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A violação e os crimes contra a natureza 
eram punidos com a pena de morte. 

Dava-se uma importância capital aos si-
gnaes de virgindade. Toda a mulher que após 
o acto matrimonial não fosse reconhecida vir
gem, era apedrejada á porta de seu pae. 

O aborto e homicídio eram punidos, atten-
dendo-se aos detalhes e condições em que o 
delicto se havia dado. 

Na Grécia, os vestígios da intervenção me
dica nas questões judiciaes, são ainda mais 
apagados. Galeno assignala o facto de se ter 
descoberto então, a differença de côr que apre
sentam os pulmões d'um animal nascido vivo 
ou que nasce depois de ter suecumbido. Este 
conhecimento proviria de qualquer estimulo de 
investigação medico-legal? Ninguém o affirma. 
D'elle nasceu, comtudo, a ideia da docimazia 
pulmonar, que afinal só veio a entrar na pra
tica medico-legal pelos fins do século xvn. 

As instituições jurídicas em Eoma, pelo 
menos até o advento do christianismo, foram 
despidas de qualquer preoceupação medico-
legal. 

Quasi todos os medicos eram estrangeiros 
ou escravos. Os magistrados julgavam porisso 
impróprio á sua alta posição social, chamal-os 



ao foro; e a eircumstancia d'aquelles não te
rem o titulo de cidadãos romanos, fazia com 
que não inspirassem a devida confiança. 

Pela influencia christã, porém, os costu
mes e as ideias soffreram notáveis modifica
ções. 

A magistratura, a pouco e pouco deixa de 
ser tão altiva e soberana nas suas delibera
ções; e por mais esclarecida, confessa a neces
sidade de em certos casos, fazer appello a pra
ticas medicas. 

Chega finalmente o período do direito Ca
nónico. Então, põe-se definitivamente a ques
tão do exame pericial nos casos de morte por 
suppostas violências. 

D'ahi por diante a intervenção do medico 
nas questões forenses accentua-se gradualmen
te. Dos Capitulares sahem disposições indi
cando a conveniência de exame medico nos 
crimes contra a segurança individual. Final
mente a lei Salica já indica o modo de apre
ciação dos ferimentos para o effeito da appli-
cação das penas que seriam reguladas pela 
gravidade d'aquelles. 

A partir do século xin abundam então os 
documentos comprovativos da intervenção me
dica nas questões criminaes. Mas a comparência 
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do medico, limitava-se em muitos dos casos ci
tados a examinar o delinquente, para fazer a 
declaração sobre se elle estava em condições 
de soffrer a tortura. O medico assistia a esta; 
quando a morte ameaçasse o delinquente pelo 
facto da intensidade ou .duração da tortura, in
tervinha com o seu aviso, e finda ella prestava 
ao infeliz os soccorros de que carecia. 

M. Marmier publicou em 1839 um livro 
contendo os accordãos e sentenças proferidas 
na Normandia desde 1207 a 1245, onde se fa
zem referencias ás intervenções dos medicos. 
Foi a primeira publicação d'esté género. 

Os casos citados n'esta e em idênticas pu
blicações posteriores, não passam de praticas 
especiaes, por assim dizer facultativas, referen
tes aos costumes do tempo e das localidades; 
não dimanavam ainda d'um principio geral re
gulador da assistência medica considerada em 
certos casos como indispensável para o escla
recimento da verdade. 

Em 1532 apparece na Allemanha a Cons
tituição Criminal de Carlos v, conhecida pela 
denominação de Carolina. Esta obra foi muita 
apreciada sob o ponto de vista jurídico, mas 
acerca das questões medico-forenses poucas 
disposições insere. Ainda assim já fazia refe-
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rencias á intervenção de parteiras, e de medi
cos ou cirurgiões nas verificações de gravidez, 
partos claudestinos e homicídio por ferimen
tos. 

A Italia e a França pelos meados do sécu
lo, xvi dão-nos alguns exemplos de casos me-
dico-legaes, escriptos sob a forma de relató
rios. 

Ambroise Paré em 1575 escreve o primei
ro livro da medicina em que se vêem tratadas 
questões medico-legaes. Falia das relações da 
medicina com a justiça, e mostra a importância 
do exame pericial por estas palavras: «Les ma
gistrats jugent suivant qu'on leur rapporte». 

Fortunato Fedeli, na Italia, escreve uma 
obra importante para aquelle tempo, composta 
de numerosos relatórios medico-legaes. 

Finalmente Paul Zacchias, medico do papa 
Innocencio x publica d'esde 1621 a 1658 dez 
volumes sobre medicina legal considerada co
mo sciencia distincta, isto é formando um cor
po de doutrinas especial. 

Esta epocha marca também o inicio do 
ensino d'esté ramo da medicina. 

A primeira nação que o ministrou foi a 
Allemanha. Começou por ser individual e vo
luntário, mas nos meados do século xvin pou-
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cas eram as universidades alleraãs que não 
tinham a sua cadeira de medicina politica ou 
judiciaria. 

A Italia e a França seguem-lhe o exemplo; 
no percurso do século xix, todas as demais na
ções incluindo Portugal regulam officialmente 
o ensino da medicina legal cujos progressos 
se teem vindo accentuando successivamente até 
nossos dias. 

Com referencia á regulamentação do exer
cício das funcções medicas periciaes, devemos 
citar em primeiro logar a Allemanha. N'este 
paiz o serviço medico-legal ha muito tempo que 
é organisado como um serviço publico de di
versas instancias. 

A Austria, a Hollanda e a Bélgica vêem 
depois. A organisação adoptada n'estes paizes, 
inspira-se um tanto no methodo allemão, mas 
é mais liberal. 

A França, já pelos fins do século xni, 
tinha medicos ajuramentados e privativos, para 
funccionarem perante diversas jurisdicções. 
Este principio, depois ampliado pelo direito 
da transmissão dos officios aos filhos dos me
dicos investidos do cargo, conservou-se até á 
primeira revolução republicana. 

Desde esta epocha até hoje, o regimen 
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medico-legal perdeu o caracter exclusivo e mo-
nopolisador. As jurisdicções elegem medicos 
para funccionarem junto d'ellas, mas a sua in
dicação pode deixar de ser acceita. E os ma
gistrados e as partes interessadas teem o di
reito de se dirigirem a qualquer homem de 
arte. 

Em Portugal, pode dizer-se que o primei
ro plano regularisador dos serviços medico-le-
gaes, foi o estabelecido pelo Assento da Casa 
de Supplicação de 20 de Novembro de 1760. 
Este diploma criava nas cabeças dos districtos 
judiciaes e junto dos tribunaes de 2.a instan
cia, dois facultativos para fazerem os exames 
medico-legaes. A reforma, porém, das institui
ções judiciaes não permittiu larga execução a 
estas providencias, e ficaram os serviços me
dico-legaes sem regulamentação alguma du
rante dezenas de annos. 

Finalmente a carta de lei de 17 d'agosto 
de 1899 divide o continente do reino em três 
circumscripções medico-legaes, cria uma mor
gue junto da faculdade de medicina e de cada 
'uma das escolas medico-cirurgicas, e um con
selho medico-legal na sede de cada uma das 
referidas circumscripções; e o decreto de 1 de 
fevereiro de 1900 appro va o regulamento con-

3 
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tendo o questionário e instrucções que devem 
observar-se nos exames que não forem feitos 
pelos conselhos medico-legaes. 

São estas as disposições vigentes. 



CAPITULO II 

Importância da medicina legal — 0 crime 
Responsabilidade criminal 

As instituições medico-legaes devem tomar 
definitivamente em todas as nações cultas, o 
seu logar d'honra perante todas e quaesquer 
jurisdicções. 

A liberdade, a vida e a honra dos cidadãos 
tanto dependem do juiz que julga como do 
medico que constata o crime. As funcções são 
solidarias. O erro do exame pericial implica o 
erro da sentença. 

A sociedade exige a punição do delinquen
te. Tem para isso tribunaes, magistrados e 
officiaes de justiça para a organisação dos 
processos crimes e applicação das leis; mas es
ta alta funcção social, a da justiça, tão indis
pensável no actual momento histórico, peran
te o facto irrefragavel do crescimento progres
sivo da criminalidade, só se desempenha ca-
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balmente na grande maioria dos casos que lhe 
são affectos, quando a medicina legal lhe pres
ta o necessário e devido auxilio. 

O distincto causidico Dr. Affonso Costa 
refere-se á medicina legal por uma forma que 
não podemos deixar de assignalar aqui, porque 
na sua qualidade de jurisconsulto, a sua opi
nião além de auctorisada, não pôde ser arguida 
d'ura excessivo amor por uma sciencia que 
aliás não professa. 

Eis as suas honrosas referencias: «Hoje 
dá o santo e a senha aos juizes e jurados na 
punição de três quartas partes dos crimes gra
ves occorridos no mundo culto. Hoje já a pro
pria egreja a chama em seu auxilio para ex
plicação de casos que outr'ora só por milagre 
poderiam bem destrinçar-se. O seu poder é 
enorme. A'manha quando os povos da terra 
esclarecidos, lhe pedirem a fixação das cathe-
gorias de delinquentes e a designação do lo-
gar que cabe a cada um; amanhã, quando a 
lei lhe pedir a constatação de quantos elemen
tos mórbidos possa ter o miserável que ataca, a 
medicina legal terá absorvido quasi por com
pleto o ministério punitivo». (*) 

(') Dr. A. Costa — Peritos no proecsso criminal. 
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Esta opinião, embora vaga, mostra bem a 
importância da medicina legal. Com ellas nos 
conformamos plenamente. 

E ' portanto a propria sciencia penal que 
pede subsidios á medicina. Reconhece que o 
seu progresso depende d'ella. O critério do 
crime, graças á sua influencia, perdeu o cara
cter de entidade jurídica abstracta. O problema 
da criminalidade estuda-se hoje tanto na juris
prudência como na medicina legal. 

Depois dos trabalhos de Lombroso, Ferri, 
Dallemagne e tantos outros, não ha doutrina 
capaz de separar o delinquente do delicto. As
sim juristas e medicos teem de caminhar de 
mãos dadas no estudo do crime. Para uns po
derá ficar a ponderação dos effeitos, para ou
tros a das causas. 

O estudo do problema da criminalidade, 
como diz Dallemagne, deve ser em primeiro 
logar o estudo da psycho-physiologia do cri
minoso, porque o crime na realidade não pode 
ser estranho ás leis da vida. 

É com effeito esta a orientação moderna. 
O delinquente tem caracteres próprios a 

que se dá o nome de stigmas e que a anthro-
pologia divide em três cathegorias; anatómi
cos, biológicos e sociológicos. Quem será, pois, 
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mais competente do que o medico, para estu
dar esses elementos? 

O arsenal de penas com que se tem pre
tendido impor o respeito á lei vae esgotar-se; 
em seu logar ficará com bem melhor proveito, 
o systema educativo da officina correccional, 
conducente á supressão das taras. 

Impõe-o a biologia. 
Lombroso diz no prefacio da segunda edi

ção franceza do L'homme criminel: 

«Une contradiction singulière règne en ce 
monde; le juge d'un côté, sépare en quelque 
sorte, le délinquant du délit, pour prononcer 
comme si le délit était un fait complet à lui 
tout seul et comme s'il formait, dans la vie de 
l'agent, un incident dont il n'y aurait pas à 
craindre la répétition. Le criminel, d'un autre 
côté, fait tout ce qu'il peut pour prouver au 
juge précisément le contraire, par la rareté du 
repentir, par l'absene du remords, par la reci
dive répétée qui va de 30 a 55 e 80 %>; ce qui 
n'est pas sans péril et sans dépense pour la 
société, ni sans humiliation pour cette malheu
reuse justice qui devient trop souvent un jeu 
d'escrime illusoir contre le crime.» 
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Estas palavras encerram uma verdade in-
destructivel. 

Podem os juristas sentir-se incommodados 
ao ouvil-as; podem tentar um ultimo esforço 
para fazer vingar a absurda doutrina do livre 
arbítrio; podem mesmo, approximando-se um 
tanto da verdade, fazer do crime um pheno-
meno exclusivamente social, que não consegui
rão jamais depreciar no problema criminal, o 
valor do estudo do homem, considerado se
gundo as leis da evolução, formado de neces
sidades nutritivas, genésicas e intellectuaes, su
jeito ás variações do ambiente social,—nem 
derrubar este adiantado edifício doutrinal do 
problema da criminalidade, construído sob o 
estimulo das sciencias medicas, e que encerra 
já verdades tão proveitosas e claras como a luz 
do sol. 

Desçamos agora á exemplificação d'alguns 
casos. 

A acção da medicina legal começa por 
exercer-se perante o direito criminal, pela cons
tatação da capacidade intellectual do arguido. 

A alçada da Justiça incide somente sobre 
os responsáveis. 

Os magistrados podiam, é certo, em mui
tos casos, constatar anomalias da mentalidade 
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por serem de manifestação constante e intensa; 
mas, já pelo facto de ser preciso caracteri-
sal-as, já porque o desequilíbrio mental nem 
sempre reveste um apparato de fácil percepção, 
exige-se sempre, que a apreciação da faculda
de mental seja feita por medicos. 

N'estes actos nunca o medico perderá de 
vista nenhum dos elementos principaes de lou
cura taes como: allucinações e illusões patho-
logicas que tantas vezes dão origem a falsos 
conceitos e ideias; desordens notáveis da von
tade; impulsões instinctivas, amnezia, incohe-
rencia das palavras dos actos e das ideias; per
versão das faculdades affectivas, concepções de
lirantes, hereditariedade, hábitos, doenças, etc. 

A diagnose far-se-ha então. Quem a pode
ria fazer? 

Mas o próprio problema da responsabili
dade, posto perante as nossas leis carece, a 
nosso vêr, de melhor comprehensão. A lei 
actual não reconhece no homem adulto graus de 
responsabilidade. Não admitte meios termos. 
Ora a pathologia mental não se conforma com 
similhante doutrina. Entre as trevas da de
mência e a luz clara da razão ha gradações de 
intensidade mental que exigem ser apreciadas 
nas leis punitivas. 
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Chegamos a um ponto que muito estima
mos consignar. As nossas disposições legaes 
sobre alienação mental, não permittem a reso
lução legitima do problema. 

Em vista d'esta deficiência legislativa, o 
medico quando chamado a fazer a analyse das 
faculdades mentaes d'ura arguido, vê-se por 
vezes em embaraços, para estabelecer as suas 
conclusões em harmonia com o espirito da lei 
e com os dados da psycho-pathologia. 

Feito o seu exame tem de pronunciar-se 
pela responsabilidade ou irresponsabilidade do 
arguido. Como proceder quando apenas tenha 
constatado no examinado uma insufficiencia 
mental, uma fraqueza d'espirito em grau mo
derado? 

Nós pretendemos que o texto da lei se 
aclare, e n'essa aclaração se estabeleça o princi
pio da irresponsabilidade limitada. 

Votamos pela irresponsabilidade absoluta 
em todos os casos de loucura bem definida, 
tanto nos delidos parciaes como nos generali-
sados, mas não a tornaríamos extensiva aos 
simples desequilíbrios por fraqueza congenita 
ou adquirida do espirito em grau moderado, 
para os quaes achamos de vantagem appli-
car-se o critério da responsabilidade attenuada, 
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equiparando os infelizes assim dotados com 
certas idades da vida em que o discernimento 
não é completo. 

Vejamos agora o delicto em si próprio; um 
crime contra a honestidade por exemplo. 

Pode tratar-se d'um attentado ao pudor, 
d'uma tentativa de violação, ou de crime con
sumado. O magistrado para conhecer a hypo
thèse tem de recorrer necessariamente ao perito 
medico. O exame directo é a peça essencial do 
processo; é elle que vae guiar o magistrado 
na investigação das penas. O exame pericial 
classificou o delicto d'attentado ao pudor? O 
magistrado applicará prisão correccional. Pro-
nunciou-se por violação? O magistrado con-
demnará o arguido em prisão cellular ou de
gredo. 

Mas a justiça, n'estes crimes, pede ainda 
mais esclarecimentos. 

Pode haver infecção venerea ou syphilitica, 
e signaes de violência physica, imposição da 
força, ou lucta. Quem irá constatar esses ele
mentos do crime? 

A medicina legal. 
Quantas vezes a fraude se descobre pelo 

relatório do perito! A que triste caminho seria 
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conduzida a justiça se na instrucção do pro
cesso figurasse apenas a prova testimunhal! 

Quantas vezes a fraude se descobre pelo 
relatório do perito! Quantas vezes se con-
demnaria injustamente, se na instrucção do 
processo figurasse apenas a prova testimu
nhal! 

N'uma palavra; em todos os grandes cri
mes, n'aquelles perante os quaes a humani
dade se tem impressionado mais vivamente, 
como sejam as offensas corporaes com defor
midades notáveis ou impossibilidade de traba
lhar por toda a vida, o homicídio por ferimen
tos, o infanticidio e o envenenamento, em todos 
esses crimes, bem como em muitos outros de 
menos gravidade, a medicina lega. lintervem 
hoje d'uma forma tal, que bem pôde dar-se-lhe 
o direito de considerar-se o mais solido e pro
fícuo esteio das instituições criminaes. 

O que se tèm feito entre nós para que a 
medicina legal produza os fructos que todos 
lhe reconhecem, vamos dizel-o no capitulo se
guinte. 



CAPITULO III 

Os serviços medico-legaes no Porto 
Autopsias — Honorários dos peritos — Exame pericial 

Ensino pratico da medicina legal 

Muito propositadamente, e por serem con
formes á nossa observação, começaremos este 
capitulo pela transcripção de alguns períodos 
do livro intitulado Alienados criminosos, Ca
deias, Serviços Medico-Legaes e Toxicológi
cos, publicado em 1894, e de que é auctor o 
Snr. Dr. Ferreira Augusto, illustre procurador 
régio, junto da Relação do Porto. 

«Entre nós os serviços medico-legaes são 
incompletos, imperfeitos e morosos. Não ha 
serviço medico-legal nos nossos tribunaes; não 
ha instrumentos para as autopsias; os cofres 
das multas não teem meios para de prompto 
acudirem a qualquer exigência preparatória 
d'um exame ou d'uma autopsia . . . 
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«Peritos especiaes para estes exames não 
os ha nos tribunaes. 

Os que se podem intimar, visto em regra 
este serviço ser gratuito, procuram evitar de o 
satisfazer e cumprir. 

«Mas apesar d'isso para os exames medi
cos vulgares, offensas corporaes, attentados ao 
pudor e estupro, apparecem peritos nos tribu
naes que não tendo grande clinica, vão labu
tando n'estes serviços, conseguindo hoje ou 
amanhã alguns proventos embora modestos 
como são os fixados na respectiva tabeliã. Este 
serviço porém deixa muito a desejar porque 
contra elle tem-se levantado queixas graves 
com ou sem fundamento, não as discutindo 
agora embora o podessemos fazer. Não é po
rém esse o nosso propósito. 

«Tem-se dado comtudo casos curiosos que 
ainda assim não podemos deixar de referir. 
Não são decorridos muitos annos em que n'um 
exame medico por umas offensas corporaes, 
os peritos declararam que a queixosa tinha 
n'um dos braços uma larga echymose e que 
por isso estava impossibilitada de trabalhar 
por 15 dias. 

«O juiz que presidia ao acto, hoje já falleci-
do, entendendo que os peritos não viam ou viam 
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de mais, ordenou ao official que lhe trouxesse 
uma bacia com agua e uma toalha. Em se
guida mandou que o official lavasse o braço 
da supposta queixosa. O official cumpriu o 
que lhe foi ordenado, verificando-se que a tal 
echymose assim classificada pelos peritos, era 
uma camada d'immundicia. 

«Como este outros factos poderíamos refe
rir, mas contal-os é pedir ferro em braza para 
quem os pratica e a nossa missão não é essa, 
mas sim pedir a reforma d'estes serviços que 
pelos motivos apontados e outros que propo
sitadamente omittimos, estão longed e satisfa
zer as necessidades da acção publica.» 

Este magistrado que assim escrevia, dizia 
simplesmente a verdade. Mas porque é justo e 
cheio de lealdade não hesita em fazer esta de
claração. 

«Que serviço se pode exigir de peritos que 
em regra trabalham de graça e quando mesmo 
alguns poucos emolumentos recebam por exa
mes ou outros actos não são compensadores de 
tanto trabalho?» 

Foi certamente pela circumstancia da falta 
de peritos e pelo facto de sermos conhecido no 
tribunal que fomos instado, quando ainda es
tudante, a intervir nos exames medicos. 
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Eecordamo-nos muito bera, de termos al
gumas vezes feito autopsias e outros exames 
levando comnosco os livros e a pasta de quin
tanista, por havermos sahido das aulas pouco 
antes das horas designadas para os exames, 
que alliás se alteravam segundo as nossas con
veniências, embora com isso fizéssemos espe
rar, uma ou outra vez os magistrados. 

Por aqui se vê claramente qual era a dif-
ficuldade de arranjar peritos n'aquella epocha. 

Os medicos em geral procuravam evitar o 
mais airosamente possível, a intimação judi
cial. 

Tivemos então occasião de vêr mais de 
perto, que os exames perícia es eram feitos d'u-
ma forma inteiramente anómala, sem methodo, 
sobre o joelho, á pressa, n'um laconismo con-
demnavel. Era notório o atrazo das causas e 
as irregularidades de serviços provenientes da 
falta de peritos. Assistimos por curiosidade, a 
algumas autopsias em que o perito tomava o 
escalpelo na mão esquerda, por ser canhoto, 
para dar um ou outro golpe na pelle, fazendo 
o resto da operação e extração de vísceras se 
era precisa, um homem conhecido por ter o of
ficio de desmanchar cadáveres no amphythea-
tro anatómico da Escola Medica, é a quem o 
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próprio perito ou o officiai de Justiça pagava 
uma certa quantia. 

Correndo os serviços d'esta forma, não 
admira pois, que fossemos instados como real
mente fomos, para fazermos os exames foren
ses. Não eram certamente glorias ou proveitos 
que nos procuravam mas sim desgostos; nós o 
sabíamos perfeitamente, pelo conhecimento pré
vio dos vicios que impestavam aquelles ser
viços, cheios de praticas obnoxias e possivel
mente pouco escrupulosas. Luctar contra a ro
tina é tarefa muito árdua e difficil. 

Um anno depois como persistissem os in-
commodos da nossa saúde, tendo-nos convenci
do que pela incapacidade physiea não viría
mos a fazer uso da profissão medica, sahimos 
do Porto. 

Bastante tempo depois, regressamos a esta 
cidade, mas infelizmente sem novos incitamen
tos para fazer clinica. 

Succedera-nos nos serviços medico-legaes 
o nosso bom amigo Dr. Umberto d'Araujo. 
Durante a assistência d'esté medico nos tribu-
naes, interviemos no serviço d'exames, muito 
menos vezes do que o fizéramos a principio, 
mas ainda assim, tivemos occasião de vêr que 
o exercício da medicina-legal corria mais regu-
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larmente. De novo porém se manifesta nos tri-
bunaes a carência de peritos, e de novo fo
mos envolvido n'aquella necessidade. 

Desde então para cá não reagimos mais á 
intimação; um tanto interessado pelas questões 
forenses, talvez por hereditariedade, temo-nos 
conservado n'uma espectativa real, como quem 
deseja melhores dias para si e para as cousas. 

A'manha se a paciência nos faltar, ou ces
sarem os motivos que nos tem levado até ago
ra a acceitar a missão de perito medico, ou 
que uma disposição legal invista o cargo a 
qualquer outro medico, julgar-nos-emos satis
feito dos serviços que prestamos, por termos 
merecido do illustre Procurador Eegio Dr. 
Ferreira Augusto no seu livro Assistência Ju
diciaria—Serviços medico-legaes — Alienados 
criminosos—Notariado, anno de 1900—uma 
referencia que nos penhora. Eil-a: 

«Ainda assim devemos confessar que os 
exames medico-legaes e as autopsias na Co
marca do Porto eram feitas com a devida re
gularidade, não podendo deixar de mencionar 
como tendo feito bom e aturado serviço e por 
alguns annos os snrs. Dr. BiaUchi e Magro». 

* 

4 
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Vejamos agora quaes os recursos e esti
mulo que os peritos tiveram para cumprirem o 
seu mandato; os melhoramentos actuaes do 
exercício medico-legal, serão depois melhor 
comprehendidos. 

As autopsias eram feitas geralmente nos 
dois cemitérios da cidade. . 

Em Agramonte havia e ha, uma casa para 
depósitos, cujas paredes são providas externa 
e internamente de cavidades rectangulares pa
ra accomodação dos caixões funerários. Era 
a casa d'autopsias. Bem illuminada e espaçosa, 
não tinha porém, para o effeito das autopsias 
senão uma mesa vulgar de loisa, similhante 
na forma ás que se usam nos amphytheatros 
de anatomia das escolas medicas. Não conti
nha nenhum outro movei ou utensílio, nem se
quer um lavatório! 

O escrivão ad hoc que em regra acompa
nhava os peritos, tomava os apontamentosdo 
exame, apoiando o papel no joelho, na palma 
da mão, encostando-o á parede, ou assentan-
dò-o n'uni caixão, ou emfim como podia. 

! Durante o verão a temperatura do ambien
te era supportavel, mas no inverno, passada 
uma hora de trabalhos, mal se podia operar 
com o frio, de mais a mais estas deligencias 
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eram marcadas quasi sempre para as três ho
ras da tarde. 

Aqui porém, não era o peior. No cemitério 
do Repouso é que as coisas attingiam o má
ximo desleixo. 

Aproveitára-se, não sabemos desde quan
do, uma antiga cella das ruinas do velho Semi
nário para casa das autopsias. Estava ella si
tuada quasi a meio do edifício em ruinas; a 
janella por onde recebia luz deitava sobre o 
rio Douro e era completamente desprovida de 
portadas ou vidraças; a porta d'entrada muito 
estreita, tinha uns caixilhos de madeira com 
todos os vidros mais ou menos partidos. Este 
compartimento media cerca de 3m de comprido 
por 2m,5 de largura. Na parte média do pavi
mento térreo estava assente a mesa de loisa 
destinada á dissecção dos cadáveres. Entre es
ta mesa e as paredes da cella, principalmente 
do lado nascente e norte mal cabia uma pes
soa! ... . . 

Para se chegar a este maravilhoso necro
tério, como se fora um thesouro escondido, per-
corria-se um longo caminho coberto de entulho 
sob a abobada esburacada do edifício que des
prendia de hora a hora um tijolo, ou um pe
daço de barro, ou quaesquer resíduos da acti^ 
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vida'de das corujas, á falta de melhor brinde 
para mimosear os peritos. Em dias húmidos a 
estada alli era impossível. Das paredes mus-
gueritas escorria abundante agua; a chuva e 
o vento entravam livremente pelos tectos e 
abobadas, pelas janellas desguarnecidas e pe
las fendas das paredes. O soi-disant necrotério 
participava de todas estas inclemências. Este 
acanhado recinto, de resto, era desprovido de 
todo e qualquer utensílio. A propria caixa dos 
ferros tinha de pôr-se no chão ou no peitoril 
da janella. Quando a operação se estendia pela 
noite dentro como, por excepção succedeu, re-
corria-se á illuminação por velas ordinárias, e 
aos lampeões dos coveiros. 

Succedia algumas vezes também que, por 
motivo de os cadáveres não serem acompa
nhados da indicação da autopsia, eram estes 
depositados na chamada casa mortuária; e 
então, o exame cadavérico era alli feito á 
luz artificial, se o tempo não permittia fazer-se 
a operação ao ar livre. 

Essa casa mortuária ou de depósitos vê-se 
ainda hoje. Quem fôr visital-a deverá ficar 
surprehendido como a quelles que visitavam a 
primitiva morgue de Paris. E' quasi um subter
râneo, húmido e pestilento. A frouxa luz que 
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tem, entra principalmente por uma estreita por
ta com grade de ferro. Ao fundo ergue-se um 
tosco altar eom a imagem do cruxificado, sen
do n'este ponto a escuridão já completa. Jun
to das paredes accumulam-se caixões e caixões 
de chumbo com restos mortaes; uma vez ou 
outra pudemos notar que d'estes caixões sa-
hiam por fendas ou rupturas gazes e líquidos 
da putrefacção cadavérica. 

Eis aqui as deploráveis condições em que 
os peritos tinham de operar! 

N'estas circumstancias quem ousará estra
nhar que os medicos se esquivassem ao ser
viço das autopsias, e que aquelles que compa
reciam não obrassem, em regra, senão de má 
vontade e sempre constrangidos? 

Para obviar a tamanhos inconvenientes, a 
Camará Municipal do Porto resolveu por fim, 
mandar construir um necrotério no cemitério 
do Repouso. 

N'este necrotério fizeram-se ainda algumas 
autopsias por mandado judicial, mas poucas 
foram; e como nós interviemos n'ellas, do 
mesmo modo como o faziamos havia annos, 
experimentamos pelo confronto das situações, 
o maior dos contentamentos que nos apraz re
gistar aqui em homenagem aos iniciadores 
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d'uni tão indispensável melhoramento para a 
cidade do Porto. 

A medida foi realmente boa e digna de in
teiro applauso; pois embora o necrotério pelo 
regulamento actual, não sirva para as auto
psias de ordem judicial, prestará bons serviços 
para as que forem determinadas por motivos 
de saúde publica, como os prestou por occa-
sião da peste bubonica que grassou no Porto, 
salvando-nos além d'isso, d'uma vergonha sem 
nome, perante os facultativos estrangeiros que 
vieram estudar a epidemia. 

Falíamos ha pouco no estimulo ou remu
neração concedida aos peritos por esse deplorá
vel serviço d'autopsias, tão impertinente e de
letério. Vejamos qual foi, segundo as notas 
que tiramos. 

Desde 1892 a 1898 fizeram-se a requeri
mento do ministério publico para cima de 150 
autopsias; um dos peritos que procedeu a quasi 
todos esses serviços, recebeu por elles a impor
tante quantia de 11 $000 réis. Mas como mui
tas vezes teve de fazer despezas nos transpor
tes ao local da operação como por exemplo, a 
Vallongo, Villa Nova de Gaya, Maia, e Bou
ças, e, como algumas vezes, gratificou á sua 
custa a quem quer que o ajudou na limpeza 
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de ferros cirúrgicos ou em outras cousas,— 
aquella somma recebida redondou n'um de
ficit apreciável. 

* * 

Felizmente que todo esse estendal de misé
rias acabou, desde que se instituíram as mor
gues. 

Pelo que respeita, porém, aos exames 
vulgares, offensas corporaes, estupro, outros 
attentados ao pudor, etc., continuam a fazer-se 
junto do tribunal, por peritos nomeados pelo 
juiz, e para a sua execução não tem havido 
progresso algum, a despeito de ser bem publica 
e notória a deficiência dos meios existentes 
para que os corpos de delicto se façam com in
teira regularidade e nitidez. 

No relatório que precede a Carta de Lei 
de 17 d'Agosto de 1899 que organisou os ser
viços medico-legaes no nosso paiz, encontra-se 
o seguinte período: «Em Portugal porém ao 
relancear os olhos pelo campo da instrucção 
medico-legal e pelo exercício forense d'esses 
importantíssimos serviços, de que dependem 
tantas vezes a fortuna, a honra, a liberdade e 
a vida dos cidadãos, sentimos a desolação e o 
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confrangimento d'alma de quem retrograda de
zenas de annos na escala do progresso.» 

Ora, perguntamos, viria porventura a pre
sente lei dar remédio efficaz áquellas dores 
d'alma, tão legitimas e patrióticas? Infelizmente 
não. 

A lei trouxe benefícios, mas, sejamos fran
cos, não attendeu á remuneração dos peritos, 
e sem esse estimulo jamais haverá progresso. 

O paiz não se resume nas três cidades onde 
existem os conselhos medico-legaes. 

As providencias estabelecidas em Lisboa, 
Porto e Coimbra não bastam, e as comarcas 
das províncias carecem mais alguma coisa do 
que a caixa de autopsias com que foram do
tadas. 

Que importa questionários para pautar os 
exames periciaes e outras disposições regula
mentares, se nos falta o perito medico, prom-
pto a entrar em acção ao primeiro avizo judi
cial, sem o constrangimento inevitável de quem 
vae gastar a sua actividade n'um serviço gra
tuito, cheio de responsabilidades e dissabores, 
preterindo os seus interesses e ás vezes os de
veres da sua profissão? 

O nosso regimen medico-legal sob este 
ponto de vista deve ser único no mundo. 
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A remuneração actual concedida aos peri
tos e designada.na tabeliã dos emolumentos e 
salários judiciaes, constitue um verdadeiro so-
phisma, para não uzaimios da palavra burla. 

A verdade é esta: nos grandes centros pe
lo menos, porque temos competentes notas 
elucidativas, o perito vem a- receber 5 % do 
emolumento que lhe é fixado, isto é, de 100 
exames pagam-se 5. > 

Quando o exame é requerido pelo minis
tério publico ha, de mais a mais, sempre a in
certeza do honorário, pois que pode o proces
so ser archivado ou ter sentença absolutória. 
Pode, pois, dizer-se que o perito não tem nun
ca garantido o seu trabalho. 

Ó que mais vezes acontece é saber que 
vae trabalhar de graça; por exemplo, nos exa
mes dos mendigos que ás vezes apparecem 
aos grupos de dez, ou mais, como temos visto, 
mormente em occasiões de crises de trabalho, 
ou em certas epochas em que a policia lhe faz 
caça, ou em números mais limitados como suc
cède então, frequentemente. 

Estes mendigos queixam-se sempre de mui
tas doenças, com o fim de evitar a prisão, de 
sorte que o medico consciencioso tem ás vezes 
de lhes fazer um exame demorado e attento, 
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investigando o funccionamento dos órgãos in
ternos, etc.; e, a nosso vêr também deve o pe
rito consignar, quando os houver, quaesquer 
signaes physicos próprios do trabalhador ou 
artifice. 

N'estes exames pode o perito trabalhar ho
ras e horas que não verá proveito monetário; 
o que lhes poderá succéder é compadecer-se 
d'algum examinado e soccorrel-o com a sua es
mola, como temos feito. 

Ora, dadas estas circumstancias, aparte 
mesmo as contrariedades do exame pericial em 
si próprio; attendendo á falta de recursos, que 
se nota em toda a parte, para se fazer com ni
tidez a investigação pericial; attendendo ao 
choque moral que tantas vezes affecta o peri
to pelo conhecimento de tantos infortúnios que 
lhe passam pelas mãos; attendendo a que a 
magistratura, salvo excepções honrosas, não 
presta ainda ás funcções periciaes a merecida 
consideração e appoio; attendendo a que a pra
tica forense está ainda cheia de escabrosos ca
minhos onde o perito é lançado ás vezes in
conscientemente; attendendo finalmente a que 
o medico-jurista esclarecido e sábio não deve 
sentir-se bem disposto, actuando dentro d'uma 
instituição que carece de reforma, a começar 
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pela propria legislação penal; dadas estas cir-
cumstancias dizíamos, que esperanças podemos 
ter nos progressos do exercício medico-forense? 

Que estimulo terá entre nós, o medico que 
sahe da escola, para se dedicar aos estudos da 
medicina legal, hoje tão vastos e complica
dos? 

Em França, se bem que a organisação me
dicolegal não seja das mais perfeitas, é ga
rantido ao perito o seu honorário; pois apezar 
d'isso, defendem-se com a declaração de só obe
decerem por flagrante delicto; as recuzas suc-
cedem-se a cada passo, e ainda ha poucos an-
nos houve em Kodez uma verdadeira grève 
de peritos, a propósito da autopsia d'um afo
gado. 

Devemos confessar que a nossa classe me
dica tem sido soberanamente paciente e soffre-
dora. 

Brouardel, o grande mestre da medicina 
legal, na actualidade, resume nas seguintes 
palavras a responsabilidade do medico na fun-
cção pericial: 

«Que l'expertiz aiet lieu en matière crimi
nel ou matière civile, ou qu'il s'agisse d'inté
rêts particulliers, dans tous les cas, elle engaje 
gravement la reputation scientifique du mede-
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cin qui la pratique. Elle peut même engajer sa 
responsabilité civile.» (') 

Esta doutrina é inteiramente adoptada no 
nosso regimen. Parecia pois natural, que a lei 
fosse de certo modo benigna no que respeita 
ás obrigações do medico perante um mandado 
judicial. Mas não. Inspirada quasi sempre na 
necessidade de punir, não attende aos prejuízos 
de ninguém supposto. valido, quando trata de 
assegurar a acquisição dos meios para attingir 
aquelle fim. 

O medico como qualquer outro cidadão, 
quando não satisfaça o mandado judicial, é 
autoado por desobediência. 

A lei, pretendendo talvez basear-se nos 
princípios da moral social, obriga-o assim, a 
preterir os deveres da sua profissão, a aban
donar a clinica que o remunera, para ir cons
tatar um facto ou factos que interessam a 
acção da Justiça ; não o remunera por isso e 
pede-lhe estreitas contas dos seus actos. Não 
sabemos que mais se possa exigir. 

Uma tal lei que impõe aos medicos uma 
missão tão espinhosa, e que lhes não dá por 

(•) Psychologie de l'Expertize medico-legal—Be-
touliers. 1900. -, . 
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assim dizer a menor garantia, deve continuar 
a vigorar? Entendemos que não. 

Ou ella se ha-de modificar no sentido de 
tornar facultativa e voluntária a funcção peri
cial, ou então, deve sem demora egualal-a em di
reitos a quaesquer outras funcções publicas, 
pelas quaes sempre respondeu e responderá o 
estado que as creou. 

Legislar com o intuito no progresso e bem 
estar das collectividades sociaes, sem attender 
ás unidades individuaes de que dependem di
rectamente aquelle progresso, é lavrar n'um 
erro imperdoável ; semente deteriorada que 
não produz ; lavoira no areal ; ovo sem fecun
dação. 

Tal é o receio que nos inspira a Carta de 
lei de 17 d'Agosto. 

* * 

Já dissemos que este diploma legislativo 
veio regular o serviço de autopsias em Lisboa, 
Porto e Coimbra; e de tal forma o fez, que sob 
o ponto de vista da perfeição operatória do 
exame, não podia ser excedida. 

E' este o seu principal merecimento, embo
ra em muitos casos fosse desnecessário occu-
par os lentes que fazem parte dos conselhos 
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medico-legaes, attendendo aos pezados encar
gos do professorado, pelo que os que não fa
ziam clinica, haviam sido isentos da obriga
ção geral de fazer exames, por meio d'uma 
portaria especial. 

Os peritos são professores; a sua compe
tência é pois superior; e o local da operação, 
por ser a propria Escola de Medicina afigura-
se-nos bem escolhida para o effeito do ensino 
pratico da medicina legal. 

Antes de tudo convém porém, regulamentar 
a assistência dos alumnos aos exames periciaes. 
Com as actuaes disposições a assistência torna-
se quasi impossível em vista do chamado se
gredo de Justiça. 

A melhor pratica seria a que se segue em 
Berlim. O juiz presidente ao acto, quando en
tende ser necessário guardar segredo do re
sultado da investigação anatómica, defere ju
ramento aos que a ella assistem, para nada re
velarem do que viram. 

De qualquer forma porém, que seja, o que 
é indispensável, é que fique assegurada a as
sistência dos alumnos, ou na sua totalidade ou 
em turmas, ou até por figurarem de testimu-
nhas, embora estas sejam em numero muito 
limitado. 
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Mas o ensino pratico da medicina forense, 
não deve incidir somente sobre as autopsias. 
Ha também outros exames periciaes de grande 
ponderação. 

■ Ouçamos a opinião de Tourdes: 

«De même que la clinique complete les 
etudes de la pathologie, de même aussi une 
observation special, une veritable clinique, mé

dicolégale est nécessaire pour initier l'eleve á 
l'art des expertises, pour le mettre en état 
d'exercer dignement cette partie si delicate des 
devoirs du médecin.» (1) 

Nós pensamos exactamente assim. Bem sa

bemos que um grande numero, o maior sem 
duvida, dos casos occorridos nos tribunaes cri

minaes, são de fácil expediente e solução breve, 
para os quaes não se torna precisa, por assim 
dizer, uma preparação scientifica experimen

tal. Mas ao lado d'estes, ha outros eriçados de 
difficuldades que exigem dos próprios práti

cos, paciente analyse e reflectida ponderação. 
Se a funcção pericial se limitasse a cons

tatar factos, seria ella relativamente simples; 

(*) Cit. Relatório da lei de 17 d'Agosto de 1899. 
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porém essa missão é mais complexa. O perito 
descreve e interpreta; a Justiça pede-lhe a sua 
opinião sobre as circumstancias prováveis em 
qualquer delicto. 

Analysa um ferimento; marca-lhe a gravi
dade; investiga a natureza do agente traumá
tico, e emitte o parecer de como a aggressão 
devia ter sido feita. 

Já nos casos de legitima defeza, a missão 
do perito pôde attingir uma grande responsa
bilidade. Uma simples lesão, bem superficial, 
produzida, por exemplo, por projéctil d'arma 
de fogo incidindo de raspão; aquella que pro
duz a ponta d'um punhal, e tantas outras, sem 
importância para o estado hygido do exami
nado, pode ter grande valor sob o ponto de 
vista judiciário, já reforçando a allegação da 
legitima defeza que é circumstancia derimente, 
já denegando-a, ou facilitando a admissão do 
excesso de legitima defeza que faz baixar con
sideravelmente a pena. 

Occorre-nos um caso passado no 1.° dis-
tricto criminal do Porto, que vamos referir. 

F . . . veio queixar-se ao tribunal contra 
C . . . por ter sido offendido corporalmente. O 
exame medico verifica que o queixoso apre
sentava na cabeça cinco breves soluções de 
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continuidade do couro cabelludo, de forma 
triangular de ângulos nítidos que mostravam ter 
sido feitas com instrumento perfuro-cortante, 
etc. 

Passados dias é apresentada ao despacho 
do juiz uma participação em que se relatava 
estar em perigo de vida G . . . em consequência 
de ter sido aggredido na cabeça com uma pe
dra. F . . . era citado como o auctor do de
licto. 

No dia seguinte morre C . . . , e proceden-
do-se á autopsia, verifica-se que a morte fora 
motivada por fractura do temporal esquerdo e 
hemorrhagia meningea, lesões que effectiva-
mente mostravam ter sido feitas por pedra ou 
corpo similhante. 

F . . . o mesmo individuo que dias antes se 
queixara no tribunal das feridas da cabeça, 
apresenta-se voluntariamente e confessa-se o 
auctor da morte de 0 . . . 

No dia do julgamento o advogado põe a 
questão da legitima defeza. Nos autos porém 
não havia a constatação de ferimentos na 
pessoa do reu, porque este por se sentir cu
rado quando se apresentou ao juiz, não havia 
feito referencias ás suas feridas; a prova testi-
munhal lançava pouca luz sobre a allegaçâo, 

5 
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mas tinhase encontrado no entanto, um punhal 
proximo ao local do conflicto. 

O advogado requer então que fosse apre

ciado o relatório do exame constante da quei

xa que dera o arguido contra 0. . ., o fallecido. 
O processo é procurado e os peritos são cha

mados á audiência do julgamento; lido o exa

me direito e examinado por elles o reu, decla

raram que effectivãmente aquelle individuo 
apresentava na cabeça cicatrizes que correspon

diam rigorosamente ao numero, forma e local 
daslezões descriptas no exame directo invocado. 

Com o auxilio da prova testimunhal, a 
scena do crime foi assim reconstruída e prova

da: O reu seguia já de noite pela estrada, a 
caminho de casa; inesperadamente foi assalta

do por um homem que lhe vibrou diversas pu

nhaladas na cabeça, abaixandose então, apa

nhou uma pedra, e por defeza feriu com ella o 
aggressor. O reu foi absolvido. 

■ ' - . ■ ' ■ # 

* ,* 

:... A interpretação dos factos é capital. E' ella 
que de certo modo distingue o perito da teste

munha. 
M. Brouardel conta que o Dr. H. d'A. . . 

medico em Paris, tendo sido chamado para 
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examinar uma tentativa de violação sobre uma 
mulher casada, limitou-se a constatar uma con-
tuzão na parte interna e média do braço 
direito e uma echymose na parte interna e in
ferior da coxa do mesmo lado. 

0 accusado tinha maus precedentes e o mi
nistério publico no dia d'audiencia do julga
mento pede a condemnação do reu. Este porém 
foi absolvido. 

Em conversa particular, logo depois, o ma
gistrado pergunta ao perito qual era a sua opi
nião sob o crime que 0 havia julgado e o Dr. 
H. d'A. . . estabelece com o magistrado o se
guinte dialogo: «Votre prevention est très fon
dée; la contusion observée à la partie interne 
et moyene du bras droit de la femme a dû être 
ocasionée par la pression du pouce gauche de 
l'aggresseur, celle de la cuisse a été faite par 
le genou gauche du prévenu, qui avait déjà re
levé les vêtiments lorsqu'il entendait du bruit. 
—Mais pourquoi n'avez-vous expliqué tout ce
la á l'audience?—Par l'excellent raizon que 
ma mission se bornait à rendre compte des 
faits, et que vous ne m'avez pas interrogé sur 
leur interpretation». (*) 

(') Livro cit. Betoulière. 
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Este facto demonstra bem o valor que tem 
as interpretações dos dados do exame; e tam
bém demonstra a errónea opinião d'aquelle pe
rito sobre a qualidade da missão de que fora 
incumbido. 

Limitou-se ao papel de testemunha duran
te a causa, e só foi perito depois d'ella julgada! 

Não pode ser. A funcção pericial é mais 
nobre; já o diz o adagio: medeciproprie non sunt 
testes sed est magis jicdieium quam testimo-
niun. 

A verdade e, porém, que nem juiz nem tes
temunha, mas arbitro sobre uma questão que 
ultrapassa a competência do juiz, e sobre a 
qual emitte uma opinião que sae fora do papel 
de simples testemunha. (Betoulière). 
: Ora é precisamente para o facto da inter
pretação que se torna indispensável o ensino 
pratico da medicina legal. 

Está ainda no Supremo Tribuual de Justi
ça um processo de violação praticado em uma 
mulher semi-mundana d'onde muito desejaría
mos extrahir e transcrever o exame directo, 
porque foi elle a peça principal que motivou a 
justa condemnação dos três reus, sentença de
pois confirmada pela Relação do Porto e pelo 
Supremo Tribunal. 
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N'este caso, é claro, não se tratava de mu
lher virgem, e até a queixosa se entregava a 
costumes fáceis. Mas o exame directo, recorda-
mo-nos bem, constatou echymoses múltiplas, 
algumas similhantes a impressões digitaes nos 
braços, e outras mais largas na parte inferior 
e interna das coxas, e escoriações na região 
sagrada e proximo á commisura labial. O exa
me concluiu por ser muito provável a violação. 

* 
* * 

Um dos capítulos que carece demonstra
ção cuidadosa, é o que diz respeito aos crimes 
contra a honestidade. 

Karo é o tratado de medicina legal que não 
cite um ou mais casos, em que os peritos se 
têm equivocado por falta exclusiva de prepa
ração experimental. 

Quando se trata de violação que é o mais 
grave dos crimes d'aquella cathegoria, o hy
men é o verdadeiro campo de batalha. 

Realmente este órgão apresenta d'uns pa
ra outros indivíduos, notáveis differences, e 
até ha quem admitta, como Rose, a possibili
dade da sua auzencía. 

De sorte que o medico, só no fim d'uma lar
ga pratica forense, é que consegue vê.r, se é 
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possivel, todas as suas variedades. Bom seria 
pois, que os alumnos vissem pelo menos as 
principaes.' 

Entre ellas ha uma, a do hymen franjado 
que nunca deve esquecer e que precisa ser 
observada previamente. 

Ocioso seria mencionar casos, por demais 
conhecidos, em que este hymen, estando per
feitamente integro, tem sido considerado como 
hymen lacerado. 

Mas além d'esta variedade que embaraça 
o principiante, notam-se ás vezes nas outras, 
disposições naturaes que afastando-as da des-
cripção clássica, põe em não menos embara
ços o medico pouco habituado ao exame hy
menal. 

Essas modificações residem no bordo livre 
da membrana, que é de resto a parte principal 
onde deve recahir a maxima attenção. 

E con^tituem-se por recortos do bordo li
vre do diaphragma hymenal, mais ou menos 
profundos e mais ou menos symetricos, simi-
lhantes aos que se encontram no hymen fran
jado de Luschka, mas era muito menos nume
ro, podendo até ser singulares, o que é fre
quente, não dando por isso a menor ideia de 
franja. 
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Hofmann refere-se a esses recortes ou chan-
fraduras, e a maior parte dos auctores também 
mas parece-nos que mal cabida vae a designa
ção de franjado ao hymen que apresenta 
taes disposições, aliás frequentíssimas. 

Em cerca de 300 exames do hymen a que 
temos assistido notamos ainda, duas vezes, uma 
outra variedade que nunca vimos referida. Es
ta variedade ou disposição especial era consti
tuída pelo desdobramento, n'um ponto limitado, 
do bordo livre do hymen (bordo duplo), dando 
logar a uma pequena escavação ou fossêta lar
gamente aberta. 

Feito convenientemente este estudo, não 
haveria logar para desculpas de incompetên
cia, como se dão a cada passo, e então, quanto 
a nós, o perito que cahisse em certos erros, 
deveria ser reputado de má fé, como o faría
mos no caso seguinte referido por Brouar-
del. Um certo perito declarou que uma crean-
ça sujeita ao seu exame não tinha o hymen; 
feito outro exame por novos peritos constatou-
se com evidencia' que o hymen existia e estava 
intacto. O caso produziu surpreza; e quando o 
magistrado interrogou o perito sobre o seu 
equivoco, respondeu: M. le president, je n'ai-
jamais vu la membrane hymen. Dans les hô-
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pitaux, lorsqu'on examine une femme, devant 
les élèves, c'est qu'il y a une vaginite, une 
metrite, et depuis longtemps la membrane hy
men n'existe plus. Si je m'étais permis de re-
ehercher comment ait faite cette membrane 
dans les jeunes filles non déflorées, j'aurais 
moi commis un attentat a la pudeur. (') 

A citação vae sem commentaries. 
* 

* * 
A medicina legal suppõe antes de tudo o 

conhecimento prévio da anatomia normal; quan
do ella intervém é porque se presumem lesões. 

No caso de estupro de que nos vamos oc-
cupando, devem essas lesões ser apreciadas 
sob três pontos de vista principaes: causa, du
ração e effeitos legaes. 

A investigação da causa é intuitiva. Nem 
todas as alterações hymenaes ou vulvares 
provêem d'attentados contra a honestidade. 

A duração ou antiguidade das lesões tem 
de consignar-se afim de ser corroborada ou 
contradictada a allegação da data do crime. 

Finalmente os effeitos legaes devem ser 

(') Brouardel—Des causes d'erreur dans les,exper-
tises relatives aux attentats à la pudeur, pag. 11. 
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conhecidos dos peritos, pelo menos generica
mente, porque quasi nunca se pode contar com 
o auxilio prestado pelos magistrados. 

Em geral a questão é posta simplesmente 
n'estes termos. Ha vestígios d'attentado ao pu
dor ? A queixosa está ou não desflorada ? O 
desfloramento é recente ? E só muito raras Ve
zes apparece este outro quesito: Ha vestígios 
de violência physica ? 

O código penal diz : 

Art.0 391.—Todo o attentado contra o pudor de uma 
pessoa de um ou outro sexo, que for commettido com 
violência, quer seja para satisfazer paixões lascivas, quer 
seja por outro qualquer motivo, será punido com prisão 
correccional, 

§ único. Se a pessoa offendida.fôr menor de 12 an-
nos, a pena será em todo o caso a mesma, posto que não 
se prove a violência. 

Art.0 392.—Aquelle que por meio de seducção, es
tuprar mulher virgem, maior de doze e menor de dezoi
to annos, terá a pena de prisão maior cellular de dois a 
oito annos, ou em alternativa a pena de degredo tempo
rário. 

Art.» 393.— Aquelle que tiver copula illicita com 
qualquer mulher, contra sua vontade, por meio de vio
lência physica, de véhémente intimidação, ou de qual
quer fraude, que não constitua seducção, ou achando-se 
a mulher privada do uso da razão, ou dos sentidos, com
mette o crime de violação, e terá a pena de prisão maior 
cellular de dois a oito annos, ou em alternativa, a de pri
são maior cellular. 
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Art.0 394.—Aquello que violar menor de doze annos 
posto que não se prove nenhuma das circumstancias de
claradas no artigo antecedente, será condemnado a pri
são maior cellular por quatro annoa, seguidos de degre
do por oito, ou em alternativa, & pena fixa de degredo 
por quinze annos. 

Analysando estes artigos vê-se, a par da 
differença considerável de penalidades segun
do os casos, que, uma das características do 
preceituado nos artigos 391 e 393, é a violent 
cia physica. Convém por isso conhecel-a. 

Se é allegada, o que de resto acontece 
quasi sempre, não sendo verificada pelo exa
me directo, suppondo que este se praticou a 
tempo, não deve ter logar o procedimento cri
minal. Pese a quem pesar, o arguido deve ser 
posto immediatamente em liberdade, dispensan-
do-se caução. 

Devemos aqui dizer de passagem que não 
tem sido esta a pratica sempre seguida pelos 
magistrados. Isso porém, é da sua responsa
bilidade. A nossa opinião não tem auctoridade 
para discutir o facto; apontamol-a somente, 
como complemento ás consequências do exame 
pericial. 

A violência physica deve ser apreciada 
sob o ponto de vista da robustez da victima e 
do arguido, e estudadas minuciosamente a sé-
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de e natureza das lezões por ella determina

das, bem como a narrativa promenorisada da 
scena criminosa. 

Todos estes factos mostram já a attenção 
que deve merecer o exame; mas ella cresce de 
ponto por se poder dar ainda a circumstancia 
seguinte. 

E' frequente entregarse a mulher livre

mente ao homem por chantage. Depois, por

que o negocio não sahia tão rendoso, como 
esperava, resolvese a fazer a queixa no tri

bunal. Pode acontecer então, que a victima se 
apresente ao exame com echymóses ou esco

riações preparadas ad hoc, no intuito de fazer 
acreditar mais nas suas declarações. 

Como descobrir» a fraude quando se te

nham figurado bem as lezões ? 
Nunca a pratica é de mais para a desco

brir. Ficanos um só meio, o interrogatório; é 
aqui que o perito experimentado mostrará a 
sua competência adquirida á custa de obser

vações cuidadosas e reiteradas, porque a lei

tura dos livros não é sufficiente. 
* 

. ■ ■ ■ . . * * 

A analyse dos citados artigos mostranos 
também, como acima dissemos, a differença 
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de penalidades segundo os casos, e por con
sequência o cuidado que o perito deve ter nas 
suas conclusões. De mais a mais, a lei sendo 
omissa na especialisação da tentativa de 
violação, poderá parecer-lhe que esta tentativa 
seja equivalente sob o ponto de vista penal ao 
simples attentado ao pudor, e conseguinte-
mente empregar á vontade uma ou outra ex
pressão. 

A verdade porém, é que tal não succède, 
tendo em vista a doutrina combinada do cod. 
penal, que diz : 

Art. 8.° São puniveis não só o crime consummado, 
mas também o frustrado e a tentativa. 

Ora, a pena applicavêl á tentativa de vio
lação, vem a ser a mesma que ao crime con
summado. 

Como separar a tentativa do attentado ao 
pudor, tendo em vista o texto da nossa lei 
penal ? 

Os tratadistas de medicina legal, nomea
damente Legrand du Saulle, dizem muito cla
ramente que o único elemento physico de va
lor de que dispõe o perito na constatação 
d'uma tentativa de violação, é a existência da 
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ruptura do hymen quando insufficiente para a 
intromissão do membro viril. 

Este critério effectivamente é importante; 
mas não abrange todos os casos, por ser inap-
plicavel ás mulheres não virgens; e além d'isso 
precisa ser empregado com certas reservas nas 
hypotheses seguintes, como vamos vêr. 

No caso do art. 392.° que é o de estupro 
voluntário, suppõe-se e claro, a acquiescencia 
da mulher. Porque motivo pois, apezar de ap-
parecer a laceração insufficiente do hymen, se 
não deverá admittir também que houve so
mente um attentado ao pudor ? Perante a cir-
cumstancia da voluntariedade do acto sensual 
por parte da queixosa, não será até mais ló
gico crêr que a intenção do arguido foi de não 
consummar o delicto ? 

No caso da hypothèse de violência physi-
ca do art. 393.° poderá o perito, em boa con
sciência, em face d'uma laceração minima do 
hymen, na ausência d'outras lesões revelado
ras da intenção do agente do crime, pronun-
ciar-se cathegoricamente pela tentativa ? 

E não será mesmo inverosímil, admittir a 
tentativa de violação nas outras hypotheses do 
mesmo artigo, isto é quando a mulher está 
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privada do uso da razão ou dos sentidos, e 
que portanto nenhuma resistência offerece ? 

Finalmente, no preceituado no art. 394.°, 
será admissível em todos os casos a referida 
tentativa, a despeito de ser descoberta a lace
ração hymenal, quando se sabe que só exce
pcionalmente se poderia consummar o delicto 
attendendo ao atrazo dos órgãos sexuaes nas 
creanças menores de doze annos? 

Estas considerações mostram, a nosso vêr, 
que embora a sciencia distinga o attentado ao 
pudor da tentativa de violação, pela ruptura 
hymenal, essa característica não deve ser le
vada ao foro indifferentemente, e sem o conhe
cimento prévio dos seus effeitos legaes. 

E este parecer pôde ser ainda corroborado 
pela omissão da lei que como já dissemos, não 
faz referencia especial á tentativa de violação. 
Quereria o legislador reunir no art. 391.° sob 
a designação de attentado ao pudor todos os 
casos de attentado que não terminassem pelo 
desfloramento? 

Nós em face da referida omissão, e atten
dendo á gravidade das penas, inclinamo-nos 
para esta ultima hypothèse. 

Mas como effectivamente a questão da ten
tativa pôde ser posta pelos magistrados, em 
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vista das disposições geraes do código penal 
acerca da criminalidade (art.03 8 e 11), a me
lhor pratica será, em nossa opinião a seguinte: 

Quando o exame não revele alterações do 
hymen, deve concluir-se somente pelo attentado 
ao pudor; em todos os casos em que se cons
tatar ligeiras lezões do hymen e que estas se
jam desacompanhadas de vestígios de mani
festa violência physica, concluir-se por um at
tentado ao pudor aggravado com probabilida
des maiores ou menores, segundo os casos de 
tentativa de violação; finalmente, nos casos em 
que, além da ruptura insufficiente do hymen, ha 
vestígios bem apreciáveis da imposição da força, 
ou indicativos de lucta, e bem assim na hypo
thèse do art. 394.°, sendo a victim a regular
mente desenvolvida, e havendo lezões extensas 
da vulva e do hymen, deverá concluir-se com 
muitas probabilidades pela tentativa de vio
lação. 

. De resto é sempre conveniente quando se 
empregue o termo tentativa, explicar as razões 
em que nos fundamos. O exame directo sendo 
a peça principal do processo, os magistrados 
seguem á risca as suas conclusões, pelo receio 
de, não o fazendo, ser anniquilada a doutrina 
por parte da defeza, ou revogada pelos tribu-
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naes superiores. De sorte que os peritos nunca 
perderão, por ser demasiado claros e pru
dentes. 

Não permittem os estreitos limites d'esté 
trabalho, entrarmos em novos detalhes de 
exemplificação da grande utilidade do ensino 
pratico da medicina legal, e assim vamos fe
char o presente capitulo, tanto mais que ao 
diante abordaremos de novo o assumpto. N'esse 
logar indicaremos alguns meios que nos occor-
ram a favor das instituições de ensino medico
legal, até ao presente ainda falhas de recursos, 
embora seja notória a boa vontade e superior 
competência dos digníssimos professores das 
respectivas cadeiras escolares. A nossa aspira
ção seria que o medico ao sahir da escola trou
xesse toda a bagagem theorica e pratica 
necessária para o desempenho da complexa 
funcção pericial; e bem assim que na qualidade 
de medico podesse intervir, ao lado dos práticos 
e especialistas, nas questões de toxicologia ou 
micrographia. Nós entendemos com Brouardel 
que a medicina não deve abdicar d'esté di
reito. 



CAPITULO IV 

Melhoramentos para o nosso regimen medieo-legal 

O grande e variado movimento criminal 
nas comarcas de Lisboa e Porto, exige uma 
regulamentação especial pelo que respeita aos 
serviços medico-legaes. 

No Porto, segundo as notas que colhe
mos, devem fazer-se para cima de 3:000 exa
mes medicos, por anno. 

Não pôde pois, esperar-se que os conselhos 
medico-legaes, venham a dar expediente a tan
tos serviços. 

A grande maioria dos exames è feita nas 
sedes do tribunal. No Porto ha duas sedes; o 
que complica ainda mais os trabalhos peri-
ciaes. Mas, é também frequente o exame em 
queixosos, internados nos hospitaes, e algumas 
vezes nos próprios domicílios, de forma que 
pode dizer-se, que estes serviços dispenderiam 
por si sós, a actividade total do perito-que 

c 
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interviesse em todos elles, ficando até sobre
carregada, quando fosse requerida a sua pre
sença na audiência de julgamento para res
ponder sobre as concluzões do seu relatório, 
ou sob qualquer outro pretexto, o que é fre
quente. 

Ora, se a estas circumstancias juntarmos 
ainda a necessidade que a justiça tem, de 
intervir em certos casos immediatamente, e 
que os serviços judiciaes não podem correr re
gularmente sem que seja assegurada a assis
tência medica junto dos tribunaes criminaes, 
temos de concluir pela necessidade inadiável 
da criação de peritos officiaes para as exigên
cias, do foro pelo menos em Lisboa e Porto. 

A pratica actual não pôde continuar. De
vem reclamar contra ella, o publico, os magis
trados e os próprios medicos. Por maior boa 
vontade que o perito tenha, não é possível nas 
actuaes condições fazer# um serviço perfeito. 

Os exames são feitos em regra nos cartó
rios diante de quem quer vêr, n'esta promis
cuidade indecorosa de aggressores e offendidos, 
larápios e vadios; entre diálogos impertinentes 
e interrupções constantes que irritam, sem re
cursos além do papel para escrever a minuta 
do exame, e com a quasi certeza para o perito 
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de estar a perder um certo tempo e actividade, 
que poderia empregar em proveito próprio na 
sua clinica. 

Um trabalho assim não pôde luzir. 
De resto o perito no nosso paiz, é quasi 

um subordinado do official de deligencias. 
No foro não ha o devido respeito pelo me-

dico-legista; e o publico que vê isto, não tem 
por elle a merecida consideração. 

Este deplorável estado de coisas deve aca
bar. E' tempo já de sahirmos d'esta passivida
de actual que tão profundamente lamentamos. 

Todos nós assistimos dia a dia, a um pro
gressivo movimento associativo, tendente a fa
zer valer a funcção de cada classe no meio 
social. 

Que tem feito a classe medica a favor das 
reivindicações a que tem direito, pelos serviços 
que presta perante as instituições judiciaes? 

Nada ou quasi nada. 
Pois bem. Seja o nosso, o primeiro grito 

véhémente de protesto; que logo outros se si
gam, e temos fé que venceremos afinal, por
que é incomparável a justiça da nossa causa. 
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Já dissemos que em Lisboa e Porto deve 
haver peritos officiaes nomeados pelo governo. 
À nomeação d'estes funccionarios seria prece
dida de concurso ou de proposta dos conselhos 
medico-legaes e das Procuradorias Régias. 
Não receberiam das partes emolumento algum. 
Os seus vencimentos correriam por conta do 
estado,, que em compensação arrecadaria os sa
lários que lhes pertencem, pela actual tabeliã 
dos emolumentos judiciaes. 

,,A nomeação dos peritos officiaes, no en
tanto, não privaria nenhum medico do exerci
do das funcções periciaes. O juiz quando o 
entendesse, usaria do direito de escolher peri
tos, e as partes deviam também ter o direito 
de se fazer representar por qualquer outro me
dico, mas tão somente no acto dos exames. So
mos contrários ás discussões de peritos em 
audiências de julgamento. 

Escolhidos os peritos officiaes, deveria des-
tinar-se uma sala apropriada para todos os 
exames feitos no tribunal. Este gabinete seria 
o mais proximo possivel do gabinete do juiz, 
afim d'esté tomar conhecimento de todos os 
exames que se fizessem, e dar-se cumprimento 
á lei que impõe a sua presença. 

N'esta sella haveria os utensilios próprios 



61 

dos exames periciaes, e entre elles pelo menos, 
desinfectantes, artigos de penso de feridas, 
sonda, especulo, lupa, irrigador, thermomètre» 
clinico, laminas e chupetas de vidro, uma ca
deira para inspecções genitaes, lavatório, etc. 

O official de justiça ou o seu ajudante 
apresentaria o examinando, trazendo sempre 
comsigo a queixa ou participação depois de 
despachada pelo juiz. 

O conhecimento do theor da queixa ou 
participação, é sempre conveniente. 

O perito examina em geral o que o quei
xoso lhe apresenta, e isto porque se não pode 
levar a latitude da observação, até ao ponto de 
se exigir a toda a gente, que ponha a desco
berto uma por uma todas as regiões do corpo. 
Ora, tendo o perito conhecimento do resumo 
dos factos constante da participação da aueto-
ridade, fica mais habilitado a descobrir a fraude 
que porventura se possa dar. 

Feitas as observações convenientes, deve
ria seguidamente lavrar-se o auto respectivo e 
ser este também logo assignado pelas pessoas 
que intervém n'aquelle acto, em conformidade 
com a lei. 

Isto não se cumpre actualmente. A pratica 
do foro está cheia de velharias e formalidades 
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injustificadas, que dão motivo a difficuldades 
que só se sanam á custa de se certificar o que 
se não faz. 

Muito desejaríamos ver introduzida entre 
nós, a prática geralmente adoptada nos outros 
paizes, em que o exame pericial é escripto pelo 
próprio perito sob a forma de relatório. Nós 
vemos só vantagem com esta pratica. O expe
diente era muito mais fácil, e a verdade lucrava 
com isso. Presentemente os autos de corpo de 
delicto, são ás vezes d'uma exhibição d'erros 
orthographicos e de redacção, que dispertam a 
hilaridade ao mais sizudo. 

O perito em geral evita perder mais tempo 
com a leitura do auto, d'ahi os erros fre
quentes. 

Por esta e muitas razões que não quere
mos trazer para aqui, julgamos de necessidade 
que se estabeleça a prática da juncção do re
latório medico, em substituição dos actuaes 
autos que são pelo menos tão velhos como a 
éra christã, e por consequência dignos já do 
descanço eterno. 

O perito devia ter um livro para registo 
dos exames, onde fosse marcado o praso de 
doença dado a cada examinado; de sorte que 
quando este voltasse para se lhe fazer o exame 
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de sanidade, o perito tinha á mão a informa
ção precisa. Esse registo tinha ainda a vanta
gem de se saber previamente o serviço certo 
de cada dia, de verificar uma falta que podesse 
dar-se e de auxiliar a estatística. 

A falta de comparência da pessoa offen-
dida ao chamado exame de sanidade, logo 
que expira o praso indicado no exame directo, 
pôde arrastar consequências importantes, em
bora no sentido da injusta attenuação das pe
nas. 

Vejamos porquê. Diz o cod. penal. 

Art. 860.°—A offensa corporal voluntária de que re
sultar, como effeito necessário da mesma offensa, doença 
ou impossibilidade de trabalho profissional, ou de qual
quer outro, será punida: 

1." Se a doença ou impossibilidade de trabalho não 
durar por mais de dez dias, com prisão correccional e 
multa até um mez; ; 

2 o Se a doença ou impossibilidade de trabalho se 
prolongar por mais de dez dias, sem exceder a vinte, ou 
produzir deformidade pouco notável, com prisão correc
cional até um anno e multa até dois mezes; 

3.° Se a doença ou impossibilidade de trabalho se 
prolongar por mais de vinte dias, sem exceder a trinta, 
ou produzir deformidade notável, com prisão corroccio-
nal e multa; ;l 

4.° Se a doença ou impossibilidade de trabalho se 
prolongar por mais de trinta dias, com prisão correccio
nal nunca inferior a dezoito mezes, e multa nunca infe
rior a um anno. 
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•Supppnhamos que no exame directo se 
marcaram oito dias de doença; o queixoso po

rém, por circumstancias que não poderam ser 
apreciadas ri'aquelle primeiro exame, esteve 
realmente doente, impossibilitado de trabalhar 
por mais cinco dias. Como constatar o fa

cto pelo exame de sanidade feito só passados 
dias depois de terminado, o período total da 
impossibilidade que no caso presente foi de 
treze dias? E' impossível fazerse a verifica

ção; e portanto o arguido ficará incriminado 
pelo n.° 1, quando o devia ser pelo n.° 2; vin

do a responder n'uma simples policia correccio

nal, quando o processo que lhe competia era 
mais grave, pois que além da duplicação da 
pena, que lhe podia caber, tinha que recolher á 
cadeia até ao dia do julgamento, ou prestar 
caução que é dispendiosa e exige fiador. ' '■• ■ 

* 
* * 

Os medicos legistas, para satisfazerem as 
exigências do serviço publico, deviam perma

necer nos tribunaes pelo menos quatro horas 
em cada dia util, recebendo no seu gabinete 
todas as intimações necessárias, mormente as 
que dissessem respeito aos exames periciaes 
nos domicílios, ou hospitaes, para tomarem 
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conhecimento prévio da hora,local e natureza 
do exame. Glaro é que esta prática não pre
tenderia exhimir o perito de prestar a sua as
sistência immediata, em qualquer caso do Ur
gência, ou flagrante delicto, como succède fre
quentemente nos JUÍZOS de Instrucção Criminal. 

Aos medicos officiaes cumpriria ainda au
xiliar os conselhos medico-legaes em tudo que 
se julgasse conveniente, e em especial no servi
ço das autopsias. 

Em nossa opinião dever-se-ia impor áquel-
les conselhos unicamente a obrigação das au
topsias por suspeitas de criminalidade. Não 
sabemos, com franqueza, qual é a necessidade 
de occupar sempre os professores com as au
topsias cadavéricas, em casos de desastres, ou 
de mortes repentinas sem indicio algum de 
crime, em casos de suicídios manifestos, etc., 
que são até as mais frequentes. 

Finalmente aos peritos officiaes cumpriria 
o dever de participarem ao director da morgue 
todos os casos occorridos nos tribunaes que 
merecessem uma demonstração pratica, tão util 
ao ensino medico-legal; e para este effeito, 
prestariam todo o concurso conveniente, de
terminado pelo referido director. D'esta forma 
ficaria assegurada uma verdadeira clinica me-
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dico-legal, que não implicava com os estorvos 
actuaes que a lei apresenta. 

Estamos também convencidos de que etn-
quanto não houver peritos officiaes que por 
dever do cargo tem de cooperar com solicitu
de na justa interpretação medica dos artigos 
da lei, os proveitos das consultas medico-le-
gaes não darão o necessário resultado. O mo
tivo é obvio: não temos peritos, e só elles é que 
poderiam interessar-se pelo assumpto em vista 
dos erros de interpretação serem da sua ex
clusiva responsabilidade. 

As consultas formuladas pelos magistra
dos hão-de ser sempre de pouco valor. 

Emquanto durar o actual regimen, a cada 
passo teremos de vêr flagrantes opiniões di
vergentes. Cada um interpreta a seu modo, 
segundo o critério estabelecido de momento. 
Hoje como amanhã, o mesmo crime, dado com 
as mesmas circumstancias, será punido aqui 
d'uma forma e acolá d'outra. E' triste mas 
verdadeiro. 

A materia de consultas é vastíssima. Te
ríamos de escrever um volume como este se 
quizessemos desenvolvel-a; mas como não é 
esse o assumpto da nossa dissertação, vamos 
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apresentar somente um exemplo, demonstra
tivo da sua importância. 

O código penal diz: 

Art.0 360—n.o 5. Se da offensa resulta cortamento, 
privação, aleijão ou inhabilitaçfto d'algum membro ou ór
gão do corpo, será punido com prizão maior cellular de 
dois a oito annos ou em alternativa, com a pena de de
gredo temporário. 

Qual é a significação medico-forense da 
expressão órgão do corpo? 

Ha peritos, por exemplo, que entendem 
que os dentes estão no caso previsto na lei, e 
outros não. Pode acontecer pois, que a offensa 
corporal que motivou a fractura total d'um den
te, seja previsto n'aquelle pezado artigo que 
pune com degredo ou prizão cellular, ou ser 
prevista em virtude da opinião dos segundos 
peritos, com a pena de uns tantos dias de ca
deia. 

D'onde se conclue que A. . . porque partiu 
um dente a B. . . está no degredo ou na cel
lular, e B. . .que partiu um dente a C > nas 
mesmas condições em que lh'o partiram a el
le, esteve três dias, por exemplo, na cadeia. 

Belativamente aos recursos, também no 
actual regimen pouco aproveitam, emquanto 
não forem facultados gratuitamente ás partes 



68 

pelo menos em certos casos, como os que cor
respondem a penas graves. Ha cerca de dois 
annos que funccionam os conselhos medicos e 
que nos conste, ainda não foi interposto o pri
meiro na comarca do Porto. 

Pois, francamente, o perito é também um 
interessado, em materia de recursos. Não fi
cará a sua consciência mais tranquilla, confir-
mando-se a sua opinião ou moclificando-se em 
homenagem á verdade scientifica? 

O perito não tem paixões; e desconhece a 
vaidade de não errar. 

Emprega sim, todos os meios para desco
brir a verdade; mas se a não attingiu, resta-
Ihe tão somente congratular-se por vêr que 
o recurso remediou os seiís possiveis equivo-
cos, que iriam talvez affectar alguém. 

De resto a situação do perito é sempre 
melindrosa; o queixoso pretende em geral, fa
zer o maior damno possivel ao seu aggressor, 
e este aliviar-se quanto pode da punição. 

Acontece por isso, que o perito defronta-se 
muitas vezes contra uma corrente de opiniões 
que a propria dignidade judicial deve inqui-
rir. 

E' uma calumnia, é um ardil da defeza? 
Descubram-se. Houve um equivoco? Sane-se. 
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Por estas razões, muito desejaríamos vêr 
que os recursos eram definitivamente introdu
zidos na prática. 

Estes, em nossa opinião, devem ser pro
cessados depois de ouvidos os respectivos pe
ritos, para que estes possam sustentar as suas 
opiniões, ou possivelmente modifical-as, por 
mais acertadas reflexões, podendo até dar-se 
o caso da reparação do aggravo. Seguir-se-ia 
d'esté modo, um methodo inteiramente análo
go ao adoptado nos recursos de causa jurídica 
propriamente dita. 

Os peritos officiaes viriam, a nosso vêr, 
dar o verdadeiro impulso á prática dos recur
sos que, repetimos, devem ser facultados gra
tuitamente desde já, ás partes que o reclamem 
em casos crimes a que correspondam penas 
graves. 

Aliviados os conselhos medico-legaes d'al-
guns serviços como ha pouco deixamos dito, 
podiam occupar-se então da materia de recur
sos em toda a sua latitude, mostrando a utili
dade real da sua existência. 

A'cerca d'esses conselhos e das morgues 
nada mais nos cumpre dizer. Lamentamos so
mente que estas não sejam suficientemente 
dotadas de recursos de forma a constituírem 



70 

verdadeiros institutos medico-legaes. Muito de
sejaríamos que nos seus gabinetes e laborató
rios se podesse fazer a demonstração pratica 
de todas as questões de medicina legal tanto 
descriptivas como operatórias, ou d'ordem to
xicológica ou micrographica, e finalmente onde 

. s e apresentassem perante alumnos e medicos, 
os mais interessantes casos de alienados crimi
nosos, e se tratasse a questão tão importante 
da jurisprudência medica. 

* 
* * 

Pelo que respeita aos melhoramentos dos 
serviços medico-legaes nas comarcas fora de 
Lisboa e Porto, pouco mais precisamos por ora 
do que a garantia do honorário do perito. 

A Carta de Lei de 17 d'Agosto por não at-
tender a esta circumstancia não logrou tirar 
proveito algum, se exceptuarmos a caixa de 
autopsias que de resto havia já em muitas 
partes, e a criação da morgue em Coimbra. 

Ouçamos mais uma vez a opinião do Snr. 
Dr. Ferreira Augusto que tanto se tem inte
ressado pela questão medico-legal. 

«Os medicos encarregados de assistirem 
aos corpos de delicto, sem remuneração algu
ma, obrigados especialmente a responderem 
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ao actual questionário official que é complica
do e embaraçoso, procurarão todos os meios 
para se subtrahirem a estes trabalhos, espe
cialmente ao das autopsias, arriscados e melin
drosos». (') 

De facto os serviços correm tão mal como 
antes da citada lei chamada organisadora, ou 
talvez ainda peior, porque o medico evita mais 
ainda, actualmente, o mandado judicial. 

Antes como depois a velha prática conti
nua. 

O official de deligencias conduz o offen-
dido a casa do medico, para lhe ser feito o 
exame, e leva depois para o cartório a minuta 
do exame. 

No entanto, o auto de corpo de delicto di
recto, continua a affirmar que o exame foi fei
to no tribunal, na presença do juiz, do agente 
do ministério publico e de testemunhas. 

Este é o caso d'expediente mais fácil e 
quando o medico está visivel. 

Nos casos porém em que se tenha de sahir 
da sede da comarca, as difficuldades são sem
pre grandes. 

Ninguém ignora que ha comarcas no Alem-

(l) Obra cit. pag. 25. 
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tejo e Traz dos Montes cora dez e mais léguas 
de diâmetro. Uma deligencia judicial em qual
quer dos seus extremos, deve ser para o me
dico um grande pezadello, e por isso tratará 
de a evitar. 

O juiz de direito, n'aquelles casos officia, 
em geral ao juiz de paz. Então é que as coi
sas se complicam. 

Esta auctoridade, escuza de perder tempo 
na procura de medicos, se os não tem visinhos, 
porque os não encontra; e o resultado é íazer-
se o exame pericial sob esta disposição salva
dora da N. E. Judiciaria: 

Art. 903. § 3. Se no logar, em que houver de se fa
zer o exame, ou três léguas em redor, não houver nenhum 
perito, o iuiz escolherá os dois indivíduos, que tiverem 
melhores conhecimentos da sciencia ou arte; e estes ser
virão de peritos no exame, etc. 

Ora sabendo todos nós, a illustração que 
vae por essas aldeias fora, facilmente se cal
culará a perniciosa consequência de similhan-
te prática. 

Vejamos como era fácil régularisai" os ser
viços medico-legaes nas províncias, sem crear 
encargos muito apreciáveis para o thezouro 
publico. 

A primeira coisa que ha a fazez, é reduzir 
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o emolumento actual do perito a metade, con-
servando-se em todo o caso o abono hoje con
cedido pelo serviço de autopsias; e que estes 
honorários sejam garantidos pelo estado, fazen-
do-se o pagamento mediante apresentação de 
guia ou mandado especial passado pelo escri
vão e visto pelo juiz e agente do ministério pu
blico, arrecadando o estado, em compensação 
os diários contados no processo a favor do pe
rito. - -

Os peritos de cada comarca deviam ser 
propostos pelas jurísdicções respectivas, e esta 
proposta ser apreciada pelas Procuradorias Ré
gias ou Relações, ou pelo Ministério da Justiça. 
,-; Desde que o medico aeceitasse a indicação 

do seu nome, incorreria na obrigação de pres
tar a precisa assistência aos actos judiciaes 
que carecessem d'ella, e ipso facto, seria obri
gado a seguir á risca o questionário official.. 

A recuza d'um ou d'outro seria-facilmente 
remediada, e o paiz, estamos certos, ficava do
tado de verdadeiros peritos officiaes. 

Os medicos procurariam então ser solíci
tos e cuidadosos, mesmo por merecerem a 
honra de figurarem na lista de peritos. 

Esta organisação trazia ainda o proveito 
de se estimularem os alumnos das escolas de 

7 
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medicina, de forma a procurarem illustrarse 
com a prática dos serviços que as morgues 
hãode vir a prestar. Fazendo mesmo uma fre

quência voluntária, mas que seria tomada em 
nota especial, e attestada pelo director da mor

gue, ou mencionada na informação final. 
• C r e m o s que assim ficava garantida, em

bora modestamente, a assistência de peritos 
competentes no foro judicial. '....'. 

Emquanto isto se não fizer, os serviços 
medicolegaes continuarão a correr pessima

mente. O regulamento actual não conseguiu 
senão vexar mais ainda o perito. 

Impõelhe novos deveres, e não lhe dá a 
menor compensação. 
. Perdão, trouxenos a exotica disposição de 

poder ser o perito reclamado pelo telegrapho! 
,,i E, lá vae o pobre perito, léguas e léguas 

d'uma comarca á outra, fazer uma autopsia, 
ou outro exame qualquer, dandoselhe no fim 
a recompensa de poder vir a receber um certo 
honorário, se. houver condemnação, e o reu te

nha .recursos', para pagar as custas do processo, 
o que. succède somente na proporção de um 
para vinte casos! ..... ■...■:•„_ 

Acabese de vez com este regimen que é 
quasi uma escravidão para a classe medica. 
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Todos teem o direito de reclamar do esta
do a valorisação legal do trabalho. 

> E como não confiamos o progresso da me
dicina legal nem o do seu exercido, senão aos 
próprios medicos, em nome d'esse progresso e 
da equidade, pedimos a justa recompensa 
para quem promove esses progressos. 

Legisladores, ouvi este conselho; homens 
d'estado attendei: Não é com exhibições faus-
tuozas, nem com arremettidas de brigão que 
os povos d'hoje se recommendam á considera
ção do mundo civilisado. 

A verdadeira soberania está na cultura in
tellectual. Prestai-lhe auxilio; não negueis o 
vosso concurso a esta anciã de civilisação que 
caractérisa a sociedade d'hoje. 

E quando virdes que para esse fim é pre
ciso o sacrificio da economia, não hesiteis. Sup-
primi o mais inutil; dispensae o fausto das em
baixadas, mas não recuseis protecção a quaes-
quer instituições que como as da Justiça e da 
Medicina Legal implicam poderosamente na fe
licidade, na honra, na liberdade e na propria 
vida dos cidadãos. 



CONCLUSÕES 

1.° Nos tribunaes crirainaes de Lisboa e 
Porto deve criar-se um gabinete especial com 
os utensílios necessários aos exames periciaes 
de prática corrente. 

2.° O governo nomeará dois medicos le
gistas para o Porto e três para Lisboa, com 
um vencimento fixo, não recebendo emolu
mento algum das partes queixosas ou arguidas. 

3.° Deve garantir-se em todo o reino, o 
honorário do perito por meio de guias ou man
dados de pagamento, constituindo receita do 
estado os salários que lhe competem pela 
tabeliã actual modificada. 

4.° Os peritos nas comarcas fora de Lis
boa e Porto devem ser propostos pelas juris-
dicções respectivas e esta proposta ser aprecia
da definitivamente pelas Kelações do Eeino, 
Procuradorias Régias ou pelo Ministério da 
Justiça. 
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5.° Tem de se ampliar o direito das con
sultas e recursos medico-legaes. 

6.° Deve-se augmentar a dotação das 
morgues, afim'_ (Testas sè poderem encarregar 
dos serviços toxicológicos e micrographicos, e 
bem assim dar-se o devido desenvolvimento 
ao ensino prático da medicina legal. 

7.° E' urgente a revisão da lei penal, e 
uma reforma da actual prática forense, princi
palmente pelo que respeita a relatórios medi
co-legaes, e ás suas relações com a medicina 
legal. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—A membrana hymen não tem 
morphologia propria. 

Physiologia—Os ruidos do coração formam 
os dois tempos exactos d'um compasso ter
nário. 

Anatomia pathologica —Os processos anato-
mo-pathologicos tem analogias na evolução 
normal dos tecidos. 

Materia Medica—A lenticula por trituração 
deve ser preferida a qualquer outra prepara
ção pharmacologica. 

Pathologia geral—Não ha therapeutica scien-
tifica. 

Pathologia externa—Nos casos de mastoi-
dites intensas, voto pela trepanação da apo
physe. 

Pathologia interna—O phenomeno do pulso 
é o symptoma mais importante da febre ty
phoïde. 

Operações—Prefiro o galvano-cauterio na 
operação da phymosis. 

Partos—Nos casos de respiração intra-ute-
rina deve intervir-se sempre. 

Medicina legal—E' indispensável uma cli
nica medico-legal. 

Visto I Pôde impriurir-se 
Pinto d'Aguiar Moraes Caldas 
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