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Prefacio 
----- ·------

""*"" 
O i1'abalho que se vae ler, no prúneiro capitulo 

deste liv1'o, sobre a reforrna do Codigo Penal Brazileiro, 
teve por thenw a sep;uinte proposição apresentada peLa 
Acadenúa Nacional de Medicina eLo Rio de janeiro, 
em 1923: 

«O pensamento medico=legal hodierno em 
face da projectada. reforma do Codigo Penal 
Brazileiro. 

Apreciando com. lllais larp;ueza os pontos do Projecto 
que me fJarecermn não estar de accôrdo com. os dictames 
da sciencia 1nedico-legal, pouco ou nada tinha que dizer 
sobre aquellas questões enz que considerei o Projecto 
conjo1'me os ensinamentos da Medicina F01'ense. Assim 
procedendo, julguei ter dado a minha dissertação o 
desenvolvimento correspondente ás exigencias da pro-
posição. Este trabalho foi apresentado â Academia 
Nacional de Medicina sob o pseudonymo de SGANARELLO. 

Bahia, Fevereiro de 1925 
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REFORMA DO CODIGO PENAL BRAZILEIBO 
-- - - ·- --· 

cO P ENS AM EXTO )IEDICO-LEGAL HO-

DIERNO EM FACE DA PROJECTADA 

REF O llM.\ DO COD IGO I'ENAL TIRAZ I-

LEIRO.• 

Seria talvez, se bem penetrámos o e~pirito da proposiçao 
acima, mais apropriada ao pensamento que nella se quiz expri-
mir, a inversão de seus termos, ass im representados:- A p1·o-
}ectada 1·e/orllla do Codi,!!,·o PenaL B rozileiro em lace 
do pensarne1lio m edico-legal hoçlierno. O que se pretendeu, 
ou parece que se pretende in dagar, é se a alludida reforma, 
em lenta e interminavel elaboração no Congresso Federal, está 
de accôrdo com os progressos e os acha'dos, com as doutrinas 
vigen tes da Medicina Legal. Considerada 0\.1 interpretada por 
esta maneira a proposição da Academia Nacional de Medicina, 
nos arriscaremos a tentar o desempenho da difficullosa tarefa, 
apreciando a reforma nas suas diversas partes que se relacionam 
com a Medicina Forense, e que precisam das luzes desta sciencia 
para a sua bôa organisação, que necessi · ecer dos 
peritos medicos para a exacta inter ~~ ~S>~Pe~~ · ões 
e preceitos, e firmam as suas lhe 1~ · s ~~rla's daq~ -
cias naturaes, entre as quaes s br~he a Medicina Le~ j 

F l.l 
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como sciencia de applicação, já como sciencia aulonoma, com 
processos e melbodos propri os de indagação e pesquiza, e com 
mdividualidade independente. 

Em 1899 foi approvada pela Camara dos Deputados a 
Redacção fina l do Projecto n. 176 de 1896 - Co digo Penal dos 
Estados Unidos do Brazil-e remettido ao Senado, onde devia 
ter o anda mento regular das leis, mas onde jaz sem que delle 
tivesse cuidado a casa superior do Congresso. Comprebende 
esse Projeclo duas partes: uma geral que trata c Dos crimes, 
contravenções e penas em geral" ; e outra especial que se 
occupa c Dos crimP-s e sua punição~. 

A primeira questão qne se relaciona com este nosso traba lho 
e chama a nossa attenção é a do Titulo 11 da P~imeira Parte, 
que tem por objecto <I Da responsabilidade criminal ~. Rompe 
o assumpto o 

«Art. 11. Constitue crime ou contravenção toda acçi'io 
ou omissão contraria á lei penall). 

Definido por este modo o c crime •, que o Projecto dis-
tingue de c contravenção », fica o facto reduzido a um pbeno-
meno legal. Fóra da qualificação do Codigo Penal não ha crime; 
esta é a dontrina 411iversa lmente estabeleóda; os actos re provados 
pela moral, conrrarios aos bons costumes, offensivos aos 
indivíduos, ou mesmo á sociedade, constitu irão a má conducta, 
pertencerão á classe dos vícios, serão peccados se contrarias a 
preceitos religiosos, e 'só passarão a ser crimes se o legislador 
assim o entender, e os fizer comprehendidos nas dispostções 
do Codigo. Já a Lei de 16 de Dezembro de 1830- Codigo 
Criminal do lm perio do Brazil -,em ~ua fórma impeccavel, dizia: 

c Art. 1. 0 • N ào h a ver .i cri me ou delicto {pala v r as 
synonimas neste Cocligo) sem utHa lei anterior que o 
qualifique, 

• Ar t. 2.0
• jnlgar-se-ha crime ou clelicto: 

1.0 Toda a ac. ão ou omissão contraria :ls leis 
penae ' », 
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A definição de crime nas legislações dos outros paizes é 
praticamente a mesma do Projecto. e como aqui o termo é 
comprehendido e empregado. HAr~SBURY define crime «um 
acto ou falta illegal que constitúe uma offensa contra o publico, 
e que torna o auctor do acto ou da falta sujeito á punição 
l ega l~. Sm ftTZ]AME:s, um dos maiores espíritos jurídicos da 
Inglaterra, seguindo AusTI:\. definiu crime ~ um acto ou omissão 
pu 11 ivel pela lei». De accôrdo com a natureza e a gravidade 
dos actos ou omissões puníveis pela lei faz o Projecto, como 
tambem já faz o Codigo Pe11al (Art. 8.0 ) a distincção entre 
crimes, que constituem actos ou omissões mais graves e de maior 
0ffensa á sociedade, e contravenções, consbtindo estas na vio-
lação ou falta de observancia das disposições preventivas das 
leis e dos regulamentos. 

Acompanhando o Projecto na ordem das materias nelle 
tratadas, passaremos ao exame do Titulo I I I - « Das causas que 
excluem ou alteram a responsabilidade. '' 

Reza o 

«Art. 24 (primeiro deste Titulo): Não são respcin-
saveis criminalmente os que. por defeito congenito ou 
adquericlo do cerebro, ou perturbação funccional respec-
tiva, não tiverem a livre determinaçào ele seus actos ». 

Paragrapho unico. Na disposição deste artigo não 
estão compreheudidos os surdos-mudos que tiverem 
recebido educação idonea , nem os que houverem com-
mettido o facto em esfado de embriaguez, se esta não 
foi procurada coni o fim de au imalcos á pratica do 
crime». 

A redacção deste artigo foi combalida por occasião da discus-
são do Projecto, na Camar-a dos Deputados e no terceirotermo, 
pelo deputado RoDRIGUES DoRIA, que apresentára uma emenda 
.substitutiva. a qual não fôra acceita pela Commissão do Codigo, 
nem aprovácta pela Camara. Por nossa vez tambem combate-
remos a mesma 'redacção por não estar de accôrdo com os dados 
da Physiologia, da Pathologia, com as observações da Clinica 
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e os ensinámentos da Medicina Legal. Em nossa critica teremos 
algumas vezes de nos soccorrer dos argumentos do referido 
deputado. 

Não é po~sivel saber-se, nem determinar pelo exame de um 
criminoso, se elle tem algum defeito no cerebro, seja este con-
genito ou adquirido. Somente os casos de defeito na conformação 
da caixa craneana, como nos idiotas micro ou macrocephalos, 
ou defeitos outros, poderão deixar presumir um defeito corres-
pondente do cerebro i e ainda assim não se poderá saber em 
que consiste esse defeito, e se existe. O cerebro de 0.-\~IBr,·JTA 

se approximava em pêso ao de um idiota microcephalo. Tambem 
se não pode adivinhar se em uma caixa craneana de conformação 
regular esteja alojado um cerebro defeituoso, como no caso do 
cerebro de BJCHAT, de talento genial, e com um hemispherio 
atrophiado. Demais o que se denomina defeito, e consiste em 
perturbações no desenvolvimento do orgão, não comprehende 
lesões pathologicas, como o espessamento das meninges, alterações 
nas paredes vasculares, e por conseguinte funcção compromettida, 
degenerescencia da cellula ou da fibra nervosa, in flammação 
chronica do 1ecido, etc. Só na paralysia geral dos alienados, ou 
esclerose diffüsa, se tem podido determinar as lesões correspon-
dentes. O cerebro, diz bem CHARLES MERClER, é um orgão 
otculto a nossa vista, e accrescenta que nem mesmo nas expe-
riencias sobre animaes se póde verificar suas intimas modificações 
moleculares, ne~ tambem no homem, quando accidentalmente 
nas lesões da ca

1
beça ou em operações cirurgicas o cerebro fica 

a descoberto. O mais que pode.mos observar é a quantidade de 
sangue nos vasos da parte e os effeitos da lesão na fórma da 
paralysia, ou de outra perturbação ou incapacidade. No exame 
do cerebro depois da morte podemos, com effeito, observar uma 
complexidade extraordinaria e delicadeza de estructura, e muita 
vez distinguir mudanças nessa estructura, que sabemos, ou 
racionalmente inferimos ser o resultado da doença. Aqui termina 
nossa observação. O que podemos inferir é que uma cellula 
nervosa retrahida, ou uma fibra nervosa alterada, encarqui lhada, 
tumefeita ou desintegrada, deve durante a vida, ou não ter 
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absolutamente exercido sua funcção, ou tel-a executado mal. 
Somos reduzidos a suppor que um paciente que tem uma delusão 
de perseguição por um agente invi~ivel, ou incomprehensivel, 
tem uma mudança de estructura em uma parte de seu cerebro; 
aquelle que tem a delusão de que o mundo inteiro é sua 
propriedade tem uma alteração de caracter diverso em differente 
parte do cerebro. Nossos conhecimentos não nos autorisam a 
associar qualquer natureza especifica da alteração a qualquer 
natureza especifica da delusão, nem podemos dizer que qualquer 
modificação particular de estructura é necessariamente associada 
á delusão de qualquer sorte, nem recip)rocamente que a delusão 
seja associada a qualquer mudança particular de estructura 1 nem 
com qualquer modificação estructural discernivel. Não podendo, 
pois, a scienc-ia determinar se o cerebro na grande maioria dos 
casos tem qualquer perturbação no seu desenvolvimento, ou 
qualquer defeito congenito ou adquirido, e qual elle seja ou em 
que consiste, ou se o orgão central do systema nervoso, pelo 
qual se manifestam as faculdades do espírito, é séde de um 
processo morbido, a não ser o da esclerose diffusa, não deve . 
figurar no Codigo Penal condendi a disposição indeterminada,. 
vaga e incerta do .c defeito congenito ou adquerido do cerebro ~. 

Por igual -modo não deve estar comprehendida no artigo . 
do Projecto que estamos ana lysando a expressão- «perturbação 
funccional respectivaP, desde que, pelo que · acima foi dito, não 
se póde determinar. o defeito do cerebro, nem tambem qual a 
perturbação que a elle corresponde. 

Releva ainda notar que sendo a perturbação funcc ional do 
cerebro a determinante da conducta, e que ella se dá tanto nos 
defeitos quanto nas lesões patho!ogicas ou traumaticas, deviam 
tambem estas figurar no artigo, o que seria despropositado. 

Assim, pois, o artigo deve ser modificado, comprehendenda 
somente os elementos da responsabilidade, como adiante se verá. 

Neste mesmo artigo 24 do Projecto quiz o legislador com-
prehende os surdos-mudos que não tiveram educação, repro-
duzindo com menos propriedade a doutrina do Codigo Pena1i 
a respeito: 



< Paragrapho Hnieo ~ Na disposiçã·o ·deste· :1rtfg 
não estão cGmpi•ehen-didos os sttrrlos-mnclos, qne ti•e-
l·em .reeelJ.ido· educaçãG iclooea r Netll os eyme tiverem 
e-om.meHiclo o fact& em· esta!to cJ.e emhriagwez, si esta· 
não foi. p.J:ocurat1a com o :lün~, c1e au:Xiiba.l-os á pratica 
~lo cri.me·.> 

Sobre a: questão da s~xrd.i- mlllldez: o Codig<f P'enar dis.põe do• 
modo seguinte ; 

« Art. Nã0' são cr imínosos ~ 
§ 7.0 Os surdos-mudos de na:sciment0·, qrre n·ãv-

tiverem recebülo erhteaçãor nem i·nstructçãO<, S<Ü\'0 pro-
vando-se que Gbraram com di~s~ern.irn€J11tO.» 

O surdo-mudo, de ceno, não p-ode ser iguafado <m indi-
viduo são. WALDT ScHllVHJ)If , Zm-;.o-, e outros sito de poa recer que 
os surdos-mudos de nascença teem sempre um defeito cerebraL 
Aquelles que nascem privados do sentido da atrdiç~o, e por isso· 
não comeguem ap-render a faflô.r, vivendo em l!llm mt.mdo de 
silencio, os sons 1 não desp·erta:ndo edros de resposta em sua: 
alma, desprovidos dos dois prindpaes· meios de rttfações, como· 
s~o a palavra e q ouvido, sendo este o sentido por onde pene·-
tram em nosso espirito as icteias _aostractas de moral', de d ireito , 
de justiça, do b~m e do maF, não podem ser colfocados no 
mesmo nivd meptal dos q~e. nasce~ sem es-s·e defei~o •.. N~o· 
pouc.og suràos-mcrdos tocam a rmbectl'Idade, ·ou quas-1. a tdtot1a. 
Não obstante muitps são dotados de aguçada intelligencia, cap·azes. 
de aJJ'render linguas e scierrcias, de se apoderarem das no·ções 
da morat, e de pp.utarem sua corrducta de accôrdo com a cor-
rente gerat da sociedade. Estes. sã: o responsa veis, estão todos , 
no me:>mo pensamento; mas arnda assim somos de opinião que 
essa responsab-i!'idade devia ser attenuada. O ponto de partida 
p:t. ra a distinccão entre o rr~tellecto humano e os instinctos ani-
m.aes est.4.-nb. ei~J:Írego qe_ signaes para design<tr pessoas, objectos,. 
hlg"aíeS., quaJJdade.s''"é ·,GJ.,cçqes. Para a criança que ouve, esses 

; s ~.naes são muito cêd~ \uppridos pelas palavras fa lladas, con-
. I ' ~ , stantemente· soando aos seus ouvidos. Para o· surdo-mudo esses 
~"o ' , , ',I ... ' 

''4 • 1..._'"• i.. ··:~ .. ~.::::·~,.' 
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sig tiaes ·só devem ser wisiveis. Quando os súrdos-mudbs; mesme> 
q ue não recebam it~stn1cçãd, são cri!'ldos em um meio educado, 
partecipando dessa educação, não ha porque não lhes attribuir 
u m certo . grá11 de re:sposabilidacle, proporcional ao seu desen-
volvimento intel~ ectt!la·l . e morat E', nem mais nem menos a 
questão do dis-cernimento do Codigo Pet,aL No caso de 'extrem e> 
descuido na cria ção do surdo-murdo, fica este apenas acima dGI 
\i diota, na ·casa d.a imbeci'lidad.e, se bem que neHe permaneça a 
capacidade do · de:senvolvi:rnento, muita vez até quasi o ultimo 
período da vida, apesar de que as faculdades, deixadas em 
completá ina•cção , se to r·lílam mais Oli menos torpídas com o 
avançar da idade. 

O Codigo i ta1iano, q ue taxa a idade de nove annc;s para a 
terminação da irresponsabi1idade em geral, reconhece o surd(}-
mudo irresponsave1 até .aos cql!la•tor.ze annos. Diz esse Codig13 
no Artig·o 50: 

"Não se p~·oce ('lP.r ii contra '(I) sm·du-mudo -quB no 
mo•ment:o em que oo tnmette.u -0 crime não tinha -comple-
tado Oii quat0r:z.e a rwos, podendo ser n~andado para 
m u inst.itut'O de correcçã.o até a iG.aüle de vmte e qua_tro». 
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O crime praticado durante 'a. excitação ou o delit'io alcoolico, 
em these, está isento de responsabilidade, pois ao seu auctor 
faltam as condições da imputabilidade. Essa imputabilidade, 
porem, não póde ser admittida quando o individuo, para srt 
encorajar na pratica do crime, como em um caso bem caracte-
rístico de que temos noticia, procura essa excitação, cujos effeitos 
podem ser extremos, de accôrdo com o temper<1mento e irrita-
bilidade nervosa do intoxicado. Por isso andou bem o Projecto, 
como já faz a legislação vigente, e fazia o Codigo Criminal, 
responsabilisando os crimes praticados durante a embriaguez 
procurada. A intenção delicluosa estava estabelecida antes da 
ingestão do alcool. 

Não deve ser ainda despido de toda a responsabilidade o 
crime commettido durante a embriaguez voluntaria, ou habitual. 
O delicto seria evitacjo se não fôra o vicio, que já é um mal, e 
por si só merecedor .de punição. Os ca~os de dipsomania devem 
ser recolhidos a um hospício. Somente na embriaguez accidental 
deve ser admittida a irresponsabilidade. 

No mesmq caso dos embriagados pelo alcool estão os 
intoxicados por outras substancias embriagantes, como a cocaína, 
a maconha, etc. 

O crime, como todos os actos, ou omissões, consta de duas 
partes : uma externa, a qual tem sido apreciada por todos os 
modos ~ e outra interna ou psychica, de muito difficil analyse. 
E' portanto tam~em . um problema de psychologta. E qua:_s são 
os elementos psychtcos do cnme? Ou antes : Quaes sao as 
condições ou os elementos psychicos para que o individuo se 
torne responsavel por um acto crimit~oso? Duas são as condições 
ca pitaes necessarias : 1.a o conhecimento da natureza do acto e 
e de · suas conse~uencias- a consciencia; 2.3 se'r o acto querido, 
isto é, ter o seu auctor a liberdade ou a livre determinação de 
o praticar. 

Não é aqui lugar para a interminavel discussão acerca do 
livre arbítrio, o\1 do determinismo. Adaptamos e aceitamos a 
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expressão -livre determinação, como a considera BoRRI- um 
fr ucto da educação e do reforçame nto dos poderes de inhibição, 
os quaes po r este aperfeiçoamento funccional, pezarão poderosa 
e promptamenle sobre a balança dos motivos e dos contramotivos 
da acção, oppondo viva resistencia áquellas reacções psychicas 
que conduziriam a actos damnosos ao in d ivi duo e á sociedade. 
Ninguem fará resp0nsavel a criança de cinco annos que, brin-
cando com a chamma de uma véla, causa um incendio; ella não 
tem a intelligencia desenvolvida a ponto de lhe fornecer o 
conhecimento do perigo que semelhante brinquêdo é capaz de 
motivar. Igual raciocínio se fa rá a respeito dos idiotas, tão 
amantes do espectaculo produzido reJas chammas. Elles não 
teem a consciencia do mal, e o poder de inhibi ção para conter 
o desejo e os impulsos, e evitar· de praticai-o. Antonio empurra 
violentamente João contra Pedro, que em consequencia do choque 
é atirado de uma p011te aba ixo, ou em um precipício. Ninguem 
responsabilisaria João pelos fe rim entos cau:>ados em Pedro, ou 
mesmo a morte, se bem que não faltasse a João o conhecimento 
do mal resultante de tal quéda . faltou, porem, a este a vontade 
de offender, a livre determinação de praticar o mai. O lo'uco, 
prêsa de uma delusão de perseguição1 recorre muita vez ao 
suicídio, ou attenta contra a existencia daquelle que elle considéra 
seu perseguidor. O automatismo post-epileptico póde ser causa 
de actos offensivos de extrema gravidade, fa ltando ao seu auctor 
a consciencia e a vontade ou a liberdade de praticai-os. No 
delírio da embriaguez ou de um estado febril a percepção 
perturbada póde levar ás mesmas co nsequencias. Sendo assim, 
sendo a consciencia e a liberd::tde os elementos psychicos da 
responsa bilidade, applicaveis a todos os casos de perturbação do 
es tado mental, tomada esta expressão no sentido lato do conjuncto 

. das faculdades do espírito, ficaria bem cabida, na determinação 
da irresponsabilidade por esta causa, a seguinte redacção do 
artigo, mais conforme o estado ac.tual da sciencia e as necessi· 
dades da pratica : 

FI. 2 

« Artigo. Não são responsaveis criminalmente os 
que por defeito ou perturbação mental, não tiverem 
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a consciencia e a livre determinação de seus actos, no 
momento de commetter o crime.» 

Consideramos de necessidade a contemplação do «momento 
. do crime », co11dição esta expressa em outros Codigos, como 
o Italiano, pois que na epilepsia, por exemplo, estão compre-
hendidos entre os actos offensivos sem r·~s ponsabilida<ie aquelles 
praticados pouco antes ou depois do ataque do mal sagrado, e 
fóra disso o autor pode ser responsavel pelo crime commetlido. 

Somos parlidarios da responsabilidade parcial de Br::LLOC, 
ou proporcional de LEGliAND DO SAuLLE, condicional de MJCHEA , 
ou semi responsabilidade de ÜJ~ASSET: a Medicina Leg:l.l não a 
repelle, antes a confirma, e os Codigos a consignam, se não 
em relação aos loucos, na tabella das circumstancias attenuantes 
e aggravantes. Que são essas circumstancias senão a responsabi-
lidade em graus diversos? Quando os Codigos estabelecem 
uma edade, de:-~tro da qual não ha responsabilidade, outra em 
que a responsabilidape depende do reconhecimento da faculdade 
de discernir, antes de chegar á responsabilidade plena, não 
fazem mais do que estabelecer essa responsabilidade proporcinal, 
applicada tambem aos surdos-mudos, educados ou não educados. 
Para esses responsav1=is em graus diversos é justo que se estabeleça 
uma tarifa penal; nc1 phrase do prof. Z[[NO. A natureza não da 
saltos, quer no terreno physiologico, quer no pathologico. Assim 
como ha fórmas leves de loucura, interes~ando ligeiramente esta 
ou aquellá faculdade do espirito, não alterando mesmo a 
conducta do individuo, a ponto de poder este viver em calma 
e bôa harmonia cor,n os outros associados, adaptando-se bem 
aos preceitos legaes, não ficando, por isso mesmo, privaào do 
exercício dos direitos c1vis, com capacidade reconhecida para 
gerir seus bens e fortuna, fazer c0ntractos, etc; ha fórmas graves 
em que a perturbaqão é gera l, t11multuosa, o delirio é. genera-
lisado a todas as faculdades, e a conducta é inteiramente 
desregrada. Entre estes dois extremos os degráus da escala são-
em numero, póde-se dizer, indefinido, e não ha porque, consi 
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derando-se os ultimas totalm~nte irresponsaveis. se deva negar 
aos primeiros, ou aos gráus mais leves da doe nça, quando os 
seus portadores revelem certo discernimento, uma responsabili-
dade relativa, mórmente se o acto offensivo não se relaciona 
com as suas perturbações parciaes. Nos hospícios de alienados 
se verifica a influencia salutar da disciplina sobre os enfermos 
o temor do castigo modificando o modo de proceder, assim 
como a esperança de premias, ou melhor tratamento. No livro 
de ÜRAssET- -<ÜS semi·-loucos e semi-responsaveis»-lê-se que a 
responsabilidade é a funcção da normalidade dos neuronos 
Dsychicos: os centros psychicos corticaes são eminentemente 
complexos e divisíveis. Em certos casos são todos normaes; 
em outros, todos profundamente alterados; em um terceiro grupo 
são parcialmente, ou incomoletamente alterados. Por conse-
guinte, ao lado dos responsaveis e dos irresponsaveis ha os semi-
responsaveis, ou aquelles cuja responsabilidade é diminuída, atte-
nuada. Póde-se ainda acrescentar que os neuronos psychicos 
não são iguaes diante da responsabilidade. A alteração dos 
neuronos do psychismo superior (molestia mental) acarreta a 
irresponsabilidade; a alteração dos neUI·onos do psychismo infe-
rior (moi estia psychica) não perturba senão parcialmente; atte-
núa simplesmente a responsabilidade. Os hypnotisados, cujos 
centros superiores não funccionam, que obedecem passivamente 
ao hypnotisador, são irresponsaveis pelos actos praticados na 
hypnose . O psychastenico, cujos centros superiores, sem estarem 
anniquilados no momento do acto criminoso, são fracos, deixam-
se facilmente distrahir e desagregar de seus centros inferiores, 
não é irresponsavel, nem responsavel. Não está arm1do deante 
da tentação do crime como o normal, e poderia, entretanto, em 
certo limite, evitar de commetter o crime. É um semi· responsa vel. 
C itando BARBOUX, chefe de um instituto de advogados, diz 
haver uma classe de criminosos especiaes, bastante loucos para 
não irem nunca á prisão, e bastante ajuizados para não serem 
nunca collocados no asylo. ,, A responsabilidade attenuada 
exis te ». Esta phrase é citada por HENRI RoBERT, advogado 
nos Tribunaes de Paris. Entre as oito conclusões formuladas 
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por ÜHASSET figuram a de n.0 1, assim concebida: « Entre o 
blóco dos dotados de razão, respons'lveis, e o blóco dos loucos 
irresponsaveis, ha o grupo dos semi-loucos de responsabilidade 
attcnúada >l; e a de n. 0 7: «Quando um semi-louco commetLeu 
um delicto ou um crime deve-se ao mesmo tempo, punil-o e 
tratai-o ~ . 

O Codigo Italiano contemplou a responsabilidade proporci-
onal no artigo 47, redigido do seguinte modo: 

« Quando o estado mental indicado no artigo ante-
cedente seja tal que dimiuúa a llllpu tabi lidade, sem 
excluil-a, as penas estabeleci das para o crime commeuido 
são discrinünadas ~egundo as normas seguintes, ttc. 

Pensamos, portanto, que o Projeclo do Codigo Penal Brazi-
leiro deve ter um artigo, consignándo a responsabi lid3.de atte-
nuada, em relação aos estados mentaes perturbados na esphera 
psychica inferior, sem anniquilar a consciencia e a vontade, 
podendo agir os poderes inhibitorios. Sãc de CM?l~r\RA as 
seguintes palavras: o: Não é que imaginemos o homem impu-
tavel pelo terço e pelo qt..arto; dada a imputabilidade do agente, 
o facto se lhe impt:~ta todo, mas tal qual é. Ora, como o facto 
jurídico delicto, quando é diminuída a sua força moral sugges-
tiva que · é um dos elementos constitutivos seus, apresenta um 
menos, assim a justiça quer que se impute como menos ao seu 
auctor ». 

O Artigo 26 do Projeclo isenta de responsabilidade criminal : 

«L Os menores de nove annos, contra os quaes não 
se poclerá proceder. 

II. Os maiores de nove annos e os menores de 
quatorze, se tiverem agido sem discernimento. 

No caso contrario serão recolhidos a um estabeleci-
mento penal pelo tempo que ao juiz parecer necessario, 
com tanro que o recolhimento não exceda a idade ele 
18 annos, e jamais ao medio da pena imposta no artigo 
em que tiverem incorrido. 

Paragrapho unico. Aos maiores de 14 e menores 
ele 18 annos applicar-se-ha a pena ele cumplicidade. 



Todas -as p·enas applicadas -aos menores de 1 S annoi 
'Serão cumpridas em ~stabelecimentos especiaes e, na 
fa lta destes, -e m lug-ares -em que fiquem BU.es s-eparados 

tios P~'es-os maiores.» 

Opinamos contra a taxação de nove annos para a termina<,;ão 
da irresponsabilidade dos menores: elevariamQs essa idade para 
doze annos. E' deveras lastimavel a condemnação de um menino 
de dez an nos, ou de nove annos e um di3.. A edade em ,que 
termin a a irresponsabilidade criminal varia com os Codigos: o 
da Inglaterra fixou-a em set-e annos, e a11i se V'ê o horroroso 
espectaculo de meninos de oito e nove annos condemnados á -
pena ultima. E' certo que se tem vist-o crianças de precoce e 
extraordinariQ deserivoivimento de intelligencia, com pasmosa 
tendencia para o crime, como por exemplo o caso citado por 
NJcoum de uma menina -de nove annQS1 muito viva, bonita, 
astuta e maliciosa, a ponto de ser o orgão principaq de uma 
companh ia de -ladrões. 'Insinuante, introduzia-se nas casas prin-
cipaes da cidade, com um pretexto qualquer, com0 o de ser 
filha da. tavadeira, e era acolhida e acariciada pe1as donas das 
casas em que penetrava, para examinar as disposições internas 
e os commodos, nos quaes em momento de desn;ido guiava os 
do bando, qu,e roubavam francament-e. «As individualidades 
psychicas são em geral muito mais variadas», diz fmEOREICI{, 
citado por TomAs BARRETo, ~do que as individualidades soma-
t icas, e não se deixam prender a uma norma determinada. 
Quem quer que pretenda julgar da madureza do entendimento., 
d'a força do livre arbitrio,•segundo o numero dos annQS de idade, 
illudir-se-ha constantemente... A experiencia diaria nos ens.ina 
que o desenvolvimento psychico apparece em um individuo mai~ 
cêdo, em outro mais tarde. Pelo que a determinação de uma 
ida-de legal para todos os indivíduos, quando é tão desigual o 
desenvolvimento -de cada um, n3.o póde oHerecer uma segura 
medida de culpabilidade e do gráu de pena merecida.>> Seria, 
pmtanto, necessario avaliar ou julgar cada caso de per si; a 
pratica, porem, exige como de melhor effeito a fixação de um 
termo para o começo da responsabi lidade nos rnenores, e sendGJ 
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assfm, mais juslo é tomar o termo de maior ereva·ÇãO', attenderrdo-se . 
a que é feito o Codigo para um vasto paiz, com climas· differentes, 
nos quaes o Eies-errvofvi'rnento physico e mental não é o mesmo, 
e com e~tensos sertões despovoados, e um anaTphab'etismo espan -
toso. O Cüdig.o AMemão, q.Ne To&~As BAtmEJO· cons-idet'a a obra 
mais· p~rf.e i ta no· g,enero· das codificações pe.naes, consagra a 
rmmunidad.e criminal' da p\\lerida até aos doze annos, e de doze 
a dezoitc será relevado o crim~·, se o· accusado não possuir 
co·nhecimento preciso de sua criminafidade- «Aos deaasei.s annos ", 
diz LEGlMNID• L)(i} SAlJLLE, «as· facr!!l'dades men.taes são de uma 
idade inex.peri~nte; a razão não está: basta fite madura·, a imagi-
nação cem senhora de si m(tsma, e o espírito bem pet1elranle 
para abraçar a extensão, a gravidade, os perigos, as conseql!lem:ias 
de uma ac·ção cdminal.» O Codigo Italia'no fixa em dez annos 
a idade da irresponsabilidade. O Codigo Criminal: do f.mper io·, 
no artigo 1 O r;ão considerava criminosos os menores de quatorze 
annos. Seria. pois, tuma razoaver transacção taxar a tdade da 
trresponsabifid<td~ crimina~ p·ara o Brazili aos doze annos wm-
pletos. 

A criminafidade juveniT tem crescido na Europa: de um . 
. modo assl!lstador. Na Ingfaterra as es·tatrsticas conhrmarn esse 
augmento notavel da criminahdade dos menores, mas muito 
pouco abaixo de doze armos. ·segundo Mot<RlSON, 'nas p·risões 
lnglezas os menores abai~o de doze annos figuram, em relação 
á totalidade dos (:fiminosos, na raZ:ão de I para 1,000 ;. de 12 
a 15 annos na rrazão de 28· para 1.000:~ de ló até 21 annos 
de 161 para 1,000 ~ de 21 a 30 íJ.nnos de 302 para 1,000.. 
Examinando-se a natureza dos cr imes commettidos pos. esses 
menores, nota-se que são em geral leves, !Xincipalmente a 
vaga bundagem. 

A instrucção não parece ter diminuído a cdminaFidade 
juveni l ; mas o 111enino não precisa somente de instmcção, e 
principalmente de educação. Em grande parte dos crimes 
juven is a Sociedade é a maior responsavel. Na Inglaterra, onde 
no princtplo do seculo passado a criminafi dade juvenil aterrava 
os estadistas, com a criação dos Refor matorios e Escolas lndus-



rs 

'trla-es- Industrial and Truant Schools, a criminalidade dos 
menores tem decrescido muifo, o que e confirmaclo por juristas 
·e medkos. E' pri ncipa~mente, entre menores de ·clistrictos indus-
tr iaes, cttjas mães, occupadas. nas fabricas, deixam os peqttenos 
sem set1s cuidados mora1isadores, que f:Jrevalece o crime. 

No caso de ser modificada a idade ·da responsabi'lidade 
w. o sentido stlg·geride>, 0 .n. JI do Antigo deveria ser mocii:íicad0 
-do modo segtdn!:e: 

« 'Üs nlaiores -de ·cl<~:re ·e men·ores rle clezas-eis :aFmos 
se ctiverem agido -com d-iscernimento.» 

Do mesmo modo o Paragrap'ho Unico devia dizer : 

«Aos· mai-ores de dezas-eis -e mene>res de dez0ite 
amws <ipphcar-s-e-.ha a .pena ·de -oUtmp:licidade. » 

Louvamos ·a -disposição do § 2:€1 do Artigo '24 do P.rojecto., 
'Considerando circumstancia attenuante dos crimes ser o i-ndividuo, 
maior de setenta anfJOS. A vell~ioe não cleve ·constitu'ir uma 
·escusa da .criminalidade, mas o valor mental, a energia da von-
ta de, vãe decrescendo com o vigor physico. E' justa esta atte-
r.JUante. IJ)izia !f A<RINACCID: Se1rws su1:zl dimi1.1.uti sensu et 
· i.ntelleot.u . 

São por demais senciveis as differenç:tS de 'Organisaçã0 
entre o homem· e a mu~her, assim diversas .as suas aptid&es e 
destino~ as d i ffere~ç;:1s mentaes ·entr€ ambos autorisam ·a fa:zer 
do sexo feminino uma att'enuani'e dos crimes. Na esphera ·do 
di reito civi·J a mulher n'ão goza de tomp1eta igualdade :ao seu 
companheiro de perigr in ação terrestre ·; justo é que em direit0 
penal se lhe reco nheçam as condições pala uma pena'lidade 
menor. ·sem superi·oridade de um e infer ioridade da outra., sã0 
no en tretanto differentes no corpn, nas funcções e no espíri to. 
Isto nos informam os ensinamentos da anatomia, da physiologia, 
.ma pathologia, da anthrop>Oiogia e da p~yc Jqo J o,g i a . D i.z MAN~ 
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1!EGAZZA que rro organismo da mulher em cada osso, em c.:rd2.1 
rugosidade, em cada dej)ressão se encontra a distincção entre 
ella e o homen1. A funcção da reproducção colVoc-ou no orga-
mismo do homem e da mqlher orgãos inteiramente differentes 
e diversos no seu papeL Nos primeire>s tempos do embryão 
não se dis-tingue dilferença de sexo; em c-ada organismo se· 
encontram os elementos que pódem formar ··o sexo mascolino 
eu o feminino. Depois da sexta semana da vida intra.-uterina 
o sexo· se des.enha e se fôrma em cada ser. Na in~ancia a 
differença dos sexos, pôde-se dizer, reside nos orgãos sexuaes ; 
no resto do corpo as semeHl'anças são completas. Com a puber-
dade se acc-entúam as differenc-iaçõ'es, fic-ando sempre a mulher 
mais parecida com o menino do que o homem, o que fez 5PtNcFR 
~hamal-a «Um homem.não· desenvolvido» (undevelopped man) •. 
A ovulação determina o fluxo menslruaf, cuja perturbação é 
(Zheia de perigos para a; mulher; se não é um estado pathotogico , 
como tambem não o são a prenhez, o ]Joarto, o puerperio ; 
eonstilúem estade>j> intermediarias, ou, na plrrase de BAU.ANTYNE, 
«Um estado physiotogico em aFta tensão». Tudo isto não póde 
deixar de inHuir sobre as faculdades ~entaes, cu}a inferiori -
dade em relação fiO homem procurou demonstrar o professor 
MoEmos. Se a intelligencia da mulher, em geral. não tem o 
vigor da do h_omem, por outro lado são mais desenvolvidas as 
iaculdades affectivas, a dedicação, o amor, os sentimentos desi n-
teressados e ahruistas. A intefligencia e o coração tambem tem 
sexo, diz DANIEL 5-maN. «As mulheres"' são ainda palavras 
deste escriptor, « rão meditam bastante; pensar, para eltas, é um 
accidenle fePiz, e não um iacto permanente. Elhs se contentam 
de entrever suas ideias sob a fórma mais Huctuante e indecisa. 
Nada se accusa, nada se fixa na bruma dairada de sua fantasia.» 
Segundo SPENCER a mulher tem mais respeiro ao poder, mais 
sympathia para com os agentes repressivos, e um sentimento 

' menos forte da liberdade.> Quando as mulheres entram na 
carrei ra do crime é sempre em uma idade mais elevada do que 
o homem, e tambem mais cêdo nellas decrescem as tendencias 
·;:raninosas, 
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Pelas razões expostas, e ainda pelo instincto da maternidade, 
transmittido por herança,~ que lhes modifica grandemente para 
o bem as tendencias e instinctos, os sentimentos e a vontade, 
pensamos que seria justo, e uma inovação applaudida, a condição 
do sexo feminino como attenuante dos crimes. CAr~MIGNANI , 

penalista moderno, diz: «E' certo, segundo as observações dos 
pbysiologistas, que os orgãos da geração tem muita influencia 
sobre o intellecto. Na mulher a medulla espinhal (ou como 
emenda Z11NO- o systema nervoso encephalo-rachidiano) é mais 
debil, mais delicada do que no homem, e por isso ellas teem mais 
debeis as forças do espírito e mais tenros os meios de adquirir 
as ideias. Isto pôsto, o sexo feminino é uma causa para que 
o delicto seja menos imputado ao agente , . 

Na Inglaterra os sentenciados ás penas de cinco annos para 
mais soffrem a prisão com trabalbo-tJenal servitude. A 
sentença é dividida em tres períodos: 1.0 de prisão cellular 
por nove mezes; 2.0 com permissão de trabalhar com os outros 
presos; 3.0 o sentenciado é condicionalmente sôlto. Se se conduz 
bem terá a. liberdade no fim de tres quartas partes da sentença. 
Em relação á mulher essas disposições são modificadas e miti-
gadas. A ellas o isolamento não é applicado com tanto rigor; 
pó de obter a liberdade no fim de do is terços de sua sentença. 
lia ainda para ellas uma classe de refugio--refuge cz'ass. 
As bem comportadas, no fim do primeiro período de prisão, são 
collocadas nessa classe, e nove mezes antes da data em que 
expiram os dois terços da sentença, são tiradas da prisão, e 
postas em alguma casa para mulheres-honu [01' females.-
0 tempo abi passado serve de preparo para a reentrada na vida 
ordinaria, habilttando-as, por pequenos e imperceptíveis degraus, 
a começar vida nova sob condições esperançosas e salutares 
( MorrmsoN ). 

Em circumstancias iguaes deve a imputação ser menor no 
sexo feminino do que no masculino, maximé nos delictos por 
excesso de amor, ciume, e semelhantes. Póde mesmo a responsabi-
lidade desapparecer se a acção fôr perpetrada no estado de .crise 
que precede, acompanha ou segue a menstruação, a gravidez, o puer-

FI. 3 1 
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perio e.o aleitamento. em virtude da impressionabilidade e reacção 
no soffrer se lhe deve conceder o beneficio loenioris poeuae. 

A cegueira de nascença lambem deve ser motivo para 
minoração das penas nos crimes. A acção da vista no desen-
volvimento da intelligencia é inegavel, e por isso a sua falta, 
desde os primeiros tempos, causa um att'azo bem sensível. O 
effeito da cegueira sobre o animo é recOitbecido. Os Roma11os 
já diziam: Coecus quoque 71enzan'l 1·nereri debet. 

Explicitamente declarada, ou não, nas definições de crime, 
a ideia de punição ou de pena está visceralmente a elle ligada. 
Comparado á molestia, ou considerado como uma doença da 
Sociedade, a pena representa a sua therapeutica. O crime não 
é identico á molestia; pois assim sendo dar-se-hia o facto extranho 
de ser molestia em um paiz e não E>m outro, doença em uma 
épocha e vigor e lileroismo em outra. A semelhança do crime 
com a molestia está em que um e outra só poderão. ser desar-
raigadas quando forem bem conhecidas as suas causas. O crime, 
como bem diz Wr~;Es, é uma quantidade variavel: actos consi-
derados em uma épocha como condemnaveis, pódem tornar-se 
virtudes em outras. Como quer que seja, não se pódem dispensar 
as penas, como uma satisfação á consciencia social offendida. 
pelo menos, pois r.stá em nO?SO espírito a exigencia de que 
quem fez o mal d~ve softrer, alem de outros intuitos que a 
penologia tem em mira quando applica o castigo. Não cabe 
aqui a analyse ou discussão sobre os intuitos da pena nos estreitos 
limites de um trabalho, cuja natu~eza fórça a não nos alongarmos 
muito sobre cada assumpto. Como na medicina o mais proveitoso 
dos tratamentos é o prophylatico, impedir a pratica do crime, 
eis o problema. Uma vez praticado o acto offensivo, a reclusão 
é o meio mais ad\~quado para a punição do crime, e como 
recurso para afastaf o elemento máu da sociedade, que tem o 
dever de se garaniir. 

É este assu mpto mais da esphera jurídica do que medico-legal. 
Passaremos agora á parte especial. 



PARTE ESPECIAL 

Inviolabilidade dos segrêdos 

A magna questão do segrêdo profissional é tratada no 
CaJ)itulo III do Tiiulo IIl desta parte do Projecto, onde o assumpto 
é encarado sob uma nova face, differente do modo estabelecido 
no Codigo Penal, pódendo em certos casos ser o segrêdo 
revelado sem incorrer o profissional nas penalidades da lei : 
Pe la leg i~la ção actual fica o medico na contingencia, ou de 
revelar o segredo e ser castigado pelo Codigo, que não abriu 
excepção, ou de não revelar e ser punido pelos regulamentos 
da Iiygiene Publica. A disposição do Projecto é a seguinte: 

«Artigo 170. Hevelar, sem jnsto motivo, segrêdo 
confiado ou descoberto em razão de officio, profissão 
ou arte, de modo que possa cansar algum prejuízo e 

Pena: multa ele quinhentos mil reis a um conto : 
quinhentos mil reis''· 

Si o prejuízo effectuar-se, ou si da revelaç~o do segrêdo 
resultar para alguem deshoora ou grave injuria. 

Pena: prisão com trabalho por seis a dezoito mezes. 

O segrêdo medico constitúe, de facto, uma das mais bellas 
acquisições da profissão medica, vigoroso esteio de sua honora-
bilidade, g·arantia de respeito e estima ; não póde, porém, ser 
absoluto1 e bastam as exigencias da Hygiene Publica, em nome 
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do bem commum para estabelecer excepções a sua inviolabili-
dade. A respeito de um caso importante disse Lorm MAN -
F lf.LD: •Se um medico voluntariamente revelar estes seg rêdos 
é cul pado de uma quebra de honra e de grande indiscripção; 
mas dar a informação a que é fo rçado pela lei do paiz nu nca 
lhe será im pu tada qualquer indiscripção». }oH ~ J. ELWE J.L, 
tratando da «Evidencia Medica », cita a disposi ção a res peito do 
segrêdo profissional, que é cornmum a legislação Jng leza e ás 
legislações de varias Estados da America do Nane, nas quaes 
é consignado o dever de guardar o segrêdo, ou informação 
obtida na pratica medica, em um caracter profissional, e accres-
centa : «Um medico consultado pela defesa em uma acção no 
caso de seducção, como sobre os meios de produzir abôrto, não 
deve ter o privilegio de não dar o seu tes ti munh o.:. A regra 
deve ser o segrêdo ; as excepções, alem daqu ellas que se fun da m 
na suprema _lei da salus populi, dependerão do cri te ri o do 
medico pruden te e honrado, pesando as circumstancias em que 
póde fazel-as, de modo a não pôr em jôgo sua honra, e não 
se tornar particeps c rim in is. Incontestavelmente a honrl 
da profissão se acha com promettida, se o medico revela factos 
de que teve conhecimento, ou sorprehendeu no exercício da 
profissão; não deve, porem, a regra ir ao ponto de produzir 
mais mal do que bem. Assim pensando, aceitamos como bôa 
a disposição do Projecto. 

C r imes co ntra a saúde p ublica. 

Estes crimes são tratados no Capitulo JII do Titulo V, onde 
se acha, entre outras, a exquisita disposi ção do 

«Arti go 224 : Expôr á venda, fornecer ou subministrar 
substan cia nociva á. saúde, calando es ta circum stancia: 

Pena: P risão com trabalho por oito a vinte e quatro 
mezes. > 
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Estaria por ventura no espírito do legislador consentir na 
venda de substancia nociva a saúde, com tanta que esta circums-
tancia fosse declarada? O envenenamento da população deixa 
de ser crime por isto? Pensaria o legislador que a população 
recusar-se-ia á compra dessas substancias pelo simples facto de ser 
feita a declaração exigida? O que é direito é a prohibição formai 
da 'venda e subministração de substancias nocivas á saude, e a 
punição daquelles que o fizerem; naturalmente este dispositivo será 
emendado no sentido de ser supprimida tão extranha circumstanda. 

Dos crimes contra os bons costumes e a 
ordem na familia 

'E' este o .assumpto do Titulo VIII. O Capitulo I occu~1a-se da 

Violencia carn,al e offeusas a.o pudor 

«Artigo 272. Violar mulher, constrangendo-a por 
meio da fôrça ou ameaça .i conj uncção carnal~ 

Pena: Prisão com trabalho por tres a nove annos. 

O termo violar, segundo os diccionarios, significa offender 
o pudor de uma mulher por meio de violencia ; port<J.nto des· , 
necessaria se torna a circumstancia acrescenta da do « constran· 
gi mento por meio d-e força ou ameaça~. 

Não sabemos porque ·foi abandonada a distincção entre o 
defloramento ou a copula consentida com mulher virgem, e o . 
estupro ou a copula por meio de vio!encia. O Codigo Criminal 
denominava Estupro ao Capítulo dos crimes contra a honra, e 
comprehendía o defloramento da virgem menor de dez:asete annos; 
a copula por meio d~ violencia com mulher honesta; a offensa 
pessoal para fim libidinoso, causando dôr, ou algum mal corporeo, 
sem que se verificasse a copula ; a seducção de mulher honesta 



22 

menor de dezasete annos. Predominou a ideia -de violencia; e 
no primeiro caso, considerada a baixa idade da mulher, foi o 
defloramento equip-arado ao estupro; se não houve violencia 
physica, houve moral. 

No Terceiro Congresso Brazileiro de Medicina e Cit:urgia, 
reunido na Bahia, antes da promulgação do Codigo Penal,. o 
então adjuncto da faculdade de Medicina da Bahia, Dr. RoDr?JGUES 
DoRJA, apresentou uma Memor ia, publicada na 1<0azêta Medica» 
da mesma cidade, e ultimamente reproduzida na <Revista J uridica > 

do Rio de Janeiro, sobre a necessidade da reforma do Codigo 
Cr iminal, na qwd se lê: • O Co digo não puniu o def loramento 
consentido na mulher maior de dezasete annos; e, considerando 
a frag ilidade da menor da mesma idade comprehendeu como 
estupro o defloramento desta ul tima; as penas, porem com que 
a lei pune a ho nra ultrajada em quem, não tendo atting ido todo 
o desenvolvimento physico e mental, e não é capaz de uma 
resistencia séria e efficaz aos recursos da seducção, parecem 
ri dículas e improfíq1as, collocando a virgem menor de dezasete 
annos no mesmo plano que a menor simplesmente honesta, 
quando violentada, e em plano inferior ao da mulher honesta 
maior de dezoito a 1nos, ainda mesmo levá das em conta as -
ameaças e vio!encias. Por equidade, para garantia da família e 
diminuição da prostifuição, deve o futuro Codigo Criminal elevar 
de dezasete a vinte e um annos a idade até a qual considera 
puni vel o defloramepto consentido, augmentando paral lelamen te 
as penas do crime.» 

O C'Jdigo Penal, nos Ar ts. 266 a 269, denominou estes 
cr imes de- <<Violencia Carnal,>. Pune os altentados ao pudor, 
por meio de violencia ou ameaças, com pessôas de um ou outro 
sexo para saciar pail~ão lascivas ou por depravação moral ; dis-
tingue o defloramenfO, ou a copula consentida, ou conseguida 
por meio de seducçüo, engano ou fraude com mulher virgem 
do estupro, ou copula por meio de violencia com mulher 
virgem ou não; considera como violencia o emprego do hypno-
tismo ou de substançia anesthesica ou narcoticar que ponha a 
mulher na im possibilldade de defender-se ou resist ir; pune o 
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defloramento da mulher de menor idade; otme o estupro da 
mulher prostituta; e por fim aggrava a pena do crime prati-
cado com o concur:;o de duas ou mais pessôas. 

Melhorado sob re o Codigo Criminal, o Codigo Penal 
elevou a id'lde do defloramento criminoso; igualou no entretanto 
:as penas do estupro em mulher virgem e em mulher apenas 
honesta. A copula com mulher virg?m deixa lesões irremedia-
veis, e sate-se o valor da hymen para o effeito do casamento. 
A igualdade não nos parece justa. 

O Projecto pune a violação da mulher (estupro); comG 
tal considera o facto praticado com mulher prêsa ou condem-
nada, pela pessôa que a tiver sob sua guarda; com mulher 
impossibilitada de reagir por molestia, ou outra causa, ou por 
meio fraudulen ~o ; com mnlher não tendo completado dezoito 
a nnos; ou quando tenha havido abuso de autoridade. Pune 
ain da o defloramento da mulher menor de dezoito annos, e a 
seducção da mulher honesta, da mesma idade, havendo con-
juncção carnal. São aggravadas as penalidades do crime, quando 
praticado por ascendente da menor, ou a tiver sob sua guarda 
para tratamento, , educação, instrucção, vigilancia. 

Estivesse em nossas mãos a reforma, conservaríamos a 
d isti ncção entre defloramento e e<;tupro, como no Codigo Penal, 
sendo em todos os casos aggravadas .as penas deste; puniríamos 
o defloramento da mulher virgem menor de vinte e um annos; 
aggravariamos as penas no caso de ser ella menor de dezaseis 
<t.nnos , ou menor de vinte um, praticado o acto por ascendente, 
irmão, tutor, precetor, amo, ou pessôa com autoridade sobre a 
pacten te ; aggra variamos tambem as penas do estupro da meno• 
de dezaseis annos praticado pelas pessôas mencionadas; augmen-
tariamos as penas do e3tupro da mulher de maioridade, sendo 
virgem; puniríamos os actos de libidinagem com um e outn> 
sexo, e aggravadas seriam todas as penas, quando o acto fosse 
praticado -com ·O concurso de duas ou mais pessôas. 
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Homicidio 

Os artigos 293 a 29& do Projedo (Titulo IX, Capítulo I) 
tratam do homicídio. Estamos de ac<>:ôrdo com a doutrina 
adoptada. 

Está nesse Cap·itufo (§ 3.() do Art. 293) comprehendido 
o' crime de iníantiódio para occultar deshonra, commettido 
sobre filho il'tegitimo. Alguns Codigos assim proced,~m, mas 
preferiam):; qu:: o Projecto mantivesse a figura especial de~ 
dnfanticidio ~ , e por isso faremos adiante um Capitulo especiai 
sobre este assumpto. 

E' bôa a doutrina das concausas, e no n. Il 'do mesmo 
Art. 293 aggrava, muito justamente, a morte por meio de incendio, 
venen o, substancia narcotica, ou outro quarquer de emprego 
semelhante. Estes meios de matar revelam, de certo, maior 
perversidade, premeditação, e nos seus ap-restos e dispositivos 
pôde aHingir outrc1s pessôas além daquefla que se tencionava 
elim~nar. O Projecto andou bem não deíinindo o que era 
veneno, differentemente dv Codigo Pena1, e deixando ao perito 
a determinação do flUe tal seja. 

Diz o CodFgo fena l ; 

« Art. 2Ç)6. E' quaiificad<J crime de envenenamento 
todo attentado contra a vida de alguma pessõa por 
meio de venelilo, qualquer que seja o processo ou o 
methodo ue sua prOl}inação, e sejam ques forem seus 
effeitos definitivos. 

Paragrap·ho uni co. Veneno é toda ~u]}stanei a . mine-
Falou organica, q.ue ingerida no organismo ou applicada 
ao seu exterior, sendo obso rvicla, determine a morte , 
ponha a vicl.a em perigo, ou altere profundamen-te a 
saneie. 

Da deftnição do Codigo Penal se vê a questão da absorpção 
posta !=n1 .r.cl~VQ1_ e portanto seja o veneno uma substancia 

• o1rr~~(o.u.:· qüe".t~t)€,~;t~;ne. Que diff.erença ha, porem, quanto 
. ..-. .~!:.. '"_perv.ers·i·da·de e -~ '· t<r~\ção entr€ a. propina ção de sublimado 

. ~, t 
( : A 
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corrosivo , ou vidro pilado , ou gêsso ? A expressão do Projecto 
-veneno, substancia narcotica ou qualquer outra de emprego 
semelhante dá ensanchas para considerar na classe dos venenos 
substancias que, em rigor, não o são sob o ponto de vista 
physiologico, mas que o devem ser sob o ponto qe vista 
medko-legal. A noção puramente medica de veneno está contida 
na definição de VuLPI AN :- • Veneno~ são substancias que 
introduzidas no orga:-~ismo por absorpção determinam alte-
rações estructuraes ou perturbações funccionaes, mais ou menos 
g raves, e podendo até, quando sua acção attinge um alto g ráu 
de intensidade, determinq.r a IJip r.t,e, pu ao menos pôr a vida em 
perigo.» Este ponto de vista não satisfaz á justiça e por isso á 
Medicina Legal. Alguns medicos-Iegistas, como SouzA LIMA , 
ÜLAISTER e outros crearam nas st,~as classificações o gn.tP..Q dos 
ventN:Jos mecha11icos, onde s~o collocados o vidro piJ;;ld,o, q 
g esso, as pontas de agvlha.s. 

Lesões pessoaes. 

O Capitulo II d.o Titulo IX do Projecto preenche as exigen-
cias medico-legaes sobre o assumpto. A denomi.Qação de lesões 
pessoaes, en~ vez de !esÇies corporaes do Codigo Penal, tem a 
vantagem de poderem nella ser comprehendidas as lesões que 
attingern a pessôa moral ou a mente, como acontece no choque 
psychico ou traumatismo moral, no qual não se encontra lesão 
do cor.po, da materia pa:lpavel e visível, do corpo physico, emfim 
mas que é capaz de causar grave damno ao espírito, como 
neV;roses, a loucura, ou uma perturbaç-ão da saúde, e até mesmo a 
morte. Não precisamos aqui dar exemplos. 

No Artigo 297 cçmtemplou o Projecto a offensa no corpo, 
n;a saúde e na me11te. 

Andou bem o Projecto disting uin . ~ ~~aq~f~tRI:fw ~~ 
p,~ragraphos di fferentes ~a incapacidade tio 'bffendido êie s.e occu:!'Od' 

FI. 4 
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par do seu trabalho ordinario,, e a in habilitaÇão de trabalho 
por mais de trinta dias, e inhabilifação permanente de trab~lho. 

A letra f do Paragrapho 2.0 do Artigo 299 nos parece impro-
pria - -" cicatriz temporaria no rôsto » . A cicatriz por sua 
natureza ·é permanente. Póde ser superficial; e depois de algum 
tempo adquerir a. côr da pelle ·circ:umvisinha. Sempre se péde 
faze l-a apparecer por uma fricção çla pe lle. 

Infanticídio 

O ·rrojecto de Codigo Penal não contemplou o crime de 
infanticídio como uma figura especia l, distincta do ' homicídio, 
como vinha sendo contemplado desde a legislação do Imperio, 
com penalidade menor do que a deste ultimo crime. No § 3.0 

do Artigo 293, qua'ndo o Projecto trata do « Homicídio ", que 
é punido com seis a dezoito annos de prisão com trabalho, a 
pena é attenúada, referindo-se ao homicídio de recem-nascido, 
do modo seguinte: 

" § 3.0 A pena será de dois a seis <Lnnos de prisão 
com trabalho, SI a morte tiver sido com metticla. contra 
filho . illegiciniO pela propria mãe duraute o parto, ou 
· immediatjllt1en te depois para occultar sua deshonrll»'. 

O Projecto neste paragrapho rejeitou, e com bons funda-
mentos, a .doutrina do Codigo Penal. qut: considera infanticídio 
o assassinato do recem-nascido nos sete primeiros dias do seu 
nascimento, quer empregando meios activos, quer recusando -á 
victima os cuidados necessarios á manutenção da vida e a 
impedir a morte. 

E' muito incerto provar se a criança ou o recem ·nascido 
tem sete, seis, ou oito dias de nascido. Mais facil é reconhecer 
que · 11 ão tem mais de 24 horas, ou que não gozou mais do que 
este prazo de vida extra-uterina . . O - Codigo Criminal não 
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determinava tempo para caracterizat: o crime de infanflcidio'; 
que considerava simplesme·nte a morte do recem-nascido. ' O DR. 
Sotn Al\ O DE SouzA defi 'niu infanticídio « a morte voluntarià. de 
uma criança logo depois de · nascida · ou no a:cto de · nascer. ~ 

R."'lrl'l<:R ·exprime-se do modo · seguinte: « O tempo ·depois do 
qual o .infante · d·eixa de set" recP-m-na.scido depende de ci~cum
slattcias, sem que todavia possa exceder a vinte e quiltro horas; 
e deste modo aquelle que recebeu os soccorros ordinarios que 
costumam prestar aos infantes que nascem , não é mais um recem-
nélscido ún'da que não tivesse mais de uma hora de vida. o cara-
cter" de: recem-nascido ' depende da circumstancia de não haver. 
ainda · o infante entrado na existencia indepetldente, que fazendo 
cessar a relação em virtude da qual até então foi considerado 
como uma porção de sua mãe, faz que 1·elle comece uma vida 
separada.~ E' isto· que eis antigos .Romanos consideranm· infan-
ticídio, ou a morte do recem-nascido que não recebeu cuidéld0ls; 
a criança ainda suja de sangue ._: infcms sanf!;uindlentus. 
E' deste modo que encar-1mos este crime~ 

O Projecto do Codigo Penal, submettido a uma Commissão 
da fac1.1 ldade de Direito de S. Paulo, da . q~al foi relator o dr. 
joAo. MoNTErRÓ, te~e combatida a cd~ção de um titulo 'especial 
para e~te crime, qt~e eÜa . c~n~idera .u~ membro da f~milia do 
homiCídio, punido .com penas menores por ser menor a sua 
quantidade política. Acha a Commissão que i1a causa occidendi 
é que devemos achar a espec ialidade do delicto, sendo essa 
causa a necessidade de oc·cultar a deshonra. Considerando 
gue esta degradação só é encontrada na propria mãe, autora ,do 
infanticídio, e portanto só póde recahir sobre filho illegitimo, 
definindo infantic·idio ·,,a morte de um infante illegitimo, com-
mettido pela propria mãe para occu ltar a' sua deshonra,. Esta, 
como S\= vê, é a dontrina do Projecto. A occultação da deshonra 
é motivo p.oderoso para a attcnuação das penas no infanticídio; 
mas não é esta só. "O infanticídio » 1 dii HAVELOCK ELLIS, 
«é quasi ·sempre ligado ao fae:tor social; e o estudo das varias 
influencias sociaes que promovem ou idteressam o infanticídio 
é e,xtremamente instructivo ». Pensamos que o infanticídio póde ' . . 
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bem figurar como um crime á parte, e no estado da mulher 
se encontram condições especiaes de perturbação nervosa que 
justificam a attenuação das penas. Affirma THULIÉ que a 
maioria das victimas deste crime são filhos naturaes. Na França, 
onde cresce espantosamente o crime de infanticídio, a proporção 
da mortartdad_e dos filhos legítimos não só eleva a 60 °/0 • Para 
que as mulheres se rebellem contra o ins·tinctb e as leis da 
maternidade é preciso que um accumulo de causas tenha agido 
sobre essas almas torturadas, destruindo as tendencias psycho-
physiologicas do organismo feminino; é de crer que este crime 
seja perpetrado em estado muito anormal e incom prehensivel 
de animo. Diz HoFMANN que o parto pôde ainda exercer 
influencia sobre os actos da parturiente, produzilldo um estado 
de excita,ção, muitas horas depois do nascimerto da · criança. 
Ess'a excitação, rara. é verdade, nas mulheres - ca·sad~s para chegar 
ao crime, p&'de-se dar; é o ccrso frequente nas que dão a luz 
clandestinamente. São de THULIÉ as seguintes pálavra5 que não 
posso deixar de transcrevel-as como encêrro deste capitulo : 

•Emfim o injànticidio . 
De 18'26 a Í880 o nume1·o de&te• c1·imes m aü que duplicou, (na 

F rança) címlo 109 estão pm·a ~19 . .A mai01·ia das victimaa são filhos 
natu1·aci. A p1·oporção de '?II01'talidade ·dos filhos legítimos não se 
ela'VCI, nesta eotátütica, seni'.io á cifra de 6· JJ· lOO. 

E só se conlwce o mínimo do8 ?jufanJici'dios commettido.! . .A& 1·aparigas 
, ?tte se ~esernlHf:'t!'a?n de sej.M fillw.l 11eta violencia não teern aindct co 
expm·ienéia ilo mal. .As o~tl? 'aR, rnai8 habeis, e · rnaio cynicamente 
crirri-trwoa8' j'tcitm 't'?hJnl11.e8 . 

.As injét·izeo que •e juigam e se wm,iemnam ~ãv ce-rtamente as menos 
1;ttlpadus ~ as ·menos in&en.·iveis. Se>~ crime não vem m·d-ina1·ü~mmtie 
senão do ao{Jffldono de que ellas 8ão oictimas, e do te1·ro1· do futu?'O. 

U'ffl.a moça entra Jla?·n o trabalho. Se é jovem e bonita, ella é alvo 
ele déclarações, ele persigttições, de tentativa de toda a sorte. Honesta, 
elta resiste, ly,ctct 11lltitr1.1 i~tzea contra os desejos bem naturaes, pois 
que são phy.,iologicos e todo o sér vivo os sojf1·e. Mas a pe1·bi:Jtenaia. 
a habilidade, al,quns aeg•tmdos de fraqueza afazem succumbir. Dernnis 
11romette7'(tm-lhe -wma npa?·ação, é urna antecipação sob1·e o ca8wmento, 
ellct ama, tem confiança. DeJJOis, declarada a )J?'enltee, aquelte que r.~ 

perseg~tia, ct to7'rnentou, aquclle q·ue tudo prometteu, e em quem ella 
ac1·eàitou, ren~ga ~ua palavra, deaappa?·ece. É ·u,ma oataatroplte tanto 



mwior quanto mrn.• tena:z foi a rresistencia, é !tma {lÚT tanto mn;is 
.profunda quanto mai<Yr é a ii!,eiague ella tem de s.ua lwnra de m.ulher. 

O ·t'empo ma1•clta e, á medida 'fJ?M a p1·e,niltez evolú-e1 cresae o espanto, 
•os l!O'l·roreb dtt t~ivaaÇão se 11t1.iltipUcam e se e:uar;eram. São {}8 -cuidados 
·vonstantes p!t7'(t dtürsimuiJar 6/!~t -estadAJ1 . t7anses PB7'Pet~ws para que e;te 
.não seja d.e8ooburto , .e o(} _fim ~necessarrw· f?e.fiotict.q. ·e.!t<ts '1ef!Jewes lamenttWei.~, 
·a se1·ie de ,t!Jdas ·as suas ·&ises .de lafJ'T'imaR é '8Sittl, .·questão., .esta 
· lmcieda4e.7~g~te 'tlerá àe mirn} Sua j'am·~lüt saberá t.uào, sws patrões 
•tt despeíl,i7'âv ·c0111. c!Jesp1·ezo , as Jie6'8oas ·g~te ·a conlteeem lhe voltwrão o 
rosto, -eUa f-iclwá ·SÓ r.t~brpuJJonada, mr~ldita, ofJOn demnada !ÍjfO'ln/!1 -e -o que 
•tt apavora , nwi1-1J 1111inda 1 >a verr;.o.nka. 

fJom --a..rJ,f!{J1U:tvaçi'w ,de •.tJeu esto:do -doen'fiio ·e.!se 1ie·rr.o·r q·uasi àe1iilrf1fl<k-
·augn?;en,ta . Revelar .•eu -eotado! .. . ma.• .é 111' adiante du des.konra ;· 
·demiUlriann-'na , 9"Ífr-se-iturn della, seus pae.~ -a . an.u,idiçoatl'iam. E 
·entre-tanto o de.ifecke é iinevitatVelJ Bllla queria mo1'7-:er, mas não tem 
·cor.agem•de ·'Se matarr. JlJ vae, Ide mai·s -em moti6 dese~pet·adJa, ·entrefj@Uio-se 
·ao t1·abalho·com excesso; sobrfJCO!T'T'e[Janào-'lle •tl1.1.'1'1.mt1 ·(J dJÍa, ·e âesotando-s~ 
·<Í noite, -eSJ!tnuurulo 'Va/gwt711ffl!te '{)'!le >um -u.er;idente .i;mpv(fl)i;sto <Vifrá saltVal-a, 
·ou que ·a >nwrte ·a ·(fltl!i,ngrká ·a ternpo . 

·Começa o tn·abaklw •tla matweza.!. . . tmdo •etr6á pe1·tf.ido'! .. • ·JiJUlt ?'eteu~ 

-~eus :gemidos., mwt~e ·e ltelipedaga .seu~ ·labios pa1•a não •I!PakiJr ·a àór. 
13e· ·a ··oolvitlse1n! 

JJJm!fim <:lle vem rtlo "'nt~mdo. ;7JJ(i 'ltm "Va'f}ido.? 
Jl/<11/h!N'es ·que ·1!06 t01·n:aeo miJ..es -no meio .dos 1J0'1180í!.,· ~er.Gadas Mf! 

·.mtübtui<;s -e "llo ·Or111:0r ·de· toâos, q1.Zio poc~treis sa-bfJ'l'. o que .. o tuagi1.bo q~;e 

'VOB tlá wna ·aleg,ia 6ão projanda pód,e cau8arr de pa'/J0'/'7 ·àe desvario, 
<iÍ ín.fel!iz r:cbaooonada.! É J laJ'<l ·elin -a matddgão1 '(1. 1nia1J'T'ia implacavet. 
,É p1·eeis0' que 1!/!ses :[J''itos :lbíio -s~jam ·O'WIYidós; ·eUa -applica suas tnão.~ 
'Riib:re •&. ··boca. -dtk ' ctriatnga· ettjo; vwr;idos·!f'edob1'arrn ,· é .}'0'1'1}080 !}'lte -ell!M 
-se- cálem.! e então . está:.perrà·ida ·a · 'P®ão ! ... 

.E .é eon.'fumaào ·O ·acto.! Ella ·é -'Uma arimino&Q,.! .... 

Abôrro 

A legísla~ão .sobre abôrto fa.z ]Ja-rte do rcapitulo UV d(') 
T itulo IX <!lo ['>ro.jeNo. Nel!Ie sã0· estabeleciG!as ]Jenas de prisão 
-com ·tra: balho . p0;r um a· t'l"es ar.m0s p>a!fa a exptt lsão pmvocada 
do producto cle c0ncepção antes do teTmo. As penas serãC} 
dobradas se Gio~ meios ernpregad0s para 0 abôrt0 resuJta.r .a 



morte da · 1i1ul'her. São lambem dobradas as p·enas no caso· cfe 
provocação do a:bôrto sem cons-entimento- da mulher. ·Se nesse-
caso 6 abôrto. se relisar·, ~inda serão a.ggravada-s as penas i se-
J=esullar a morte G!a· mulher as 1~enas· s·erã:o as do· rmmicidio . 
Quando o- culpado de abôrto fôr pro-fissiona~·, medico, parteiré\1 
as -penas serão· o:ugmentada·s de um sexto. O Project~· attenÚét 
as pe11étS se· o- ab61"to foi provocado para , sa f v ar a l7011ra da; 
mulher, de descendente-, irnaã, e· fiTha a.dopliva. 

' P."s dispvsiç6es do P'ro-jecto· preferimos os- já con-signados. 
~1o Co-digo Pena·!. O Pl·ojecto· calou o· caso do abôrto· l'egal,. 
l~eces-sario mttita- vez para satvar a vida' da> gestante, eque não-
pôde co·nsüturr ·crime, e. antes é dever · profissionaL · Poderi;a. 
neste e-aso exigir g.arantias para a safvaguarda do medi-co, eomo 
consurta a. um ou dois outros. profissiona.es. 

Não podemos encerrar este asst1mpto sem nos refeiirmos 
á questão do abôrto criminoso, levantada no seto da Academiw 
Nacion·al de Iv\edrcina, em HJ'i &, pdo professor de Medicina; 
Legal da faculdade do Rio de Jarre-iro. Urna Commissã'o dél' 
mesma Academia, cpmposta de cin(w membros formu lou, umat 
seri€ de Hove pro;Josições que foram remettidas ao Co·ngresso 
Nacion<l'l, ao qual sF pedra a adop·çãu da!? medi·das Tem!Jradas, 
na nossa l·egislação pené!l'. Muito Touvaveis e . ho·ne~tqs foram 
os sentimentos ,qúe fizeram levar a qrLJtestão ao exam·e da Academia . 
O ,vulto q.ue tem tomado este crime no Rio, segt!lndo affirmon 
o profes-sor mencionado, aba~ou o· seu espiri'to, e j,ulgou poder 
assim pôr um termo ou paradeiro a ess·e· mal. 

Não acreditamos que as medidas. propostas res0<fver.iam 
a questão e deteriam os a.bõnos provocados criminosamente, e 
que vão causando, pela multiplicação, pavor á gente honesta, 
especialmente no Rio de Janeiro, onde são agentes do uime 
pessôas ignorantes, p·arldras, e mesmo profissionaes pouco dignos. 
de sua devada missão, S.abe-se que na cap·ital da: repttbtiea este 
crime não é só praticado nas classes pobres, por economia; é 
b mbem commettido nas classes mais abastadas para não embaraçar 
uma vida de gôzo e ociosidade, ou J)ara occultar trai·ções. E:ntre 
?.s prostitutas que engravidam é treqnenk, porque nestas a. gHtvidez: 



e ~ paTio lhes perturbam ·forternente .a receita, e por co:nsegüi·ni:e 
a vida . 

A primeira proposição form1.1lada pda Gommissã-o da Aca-
-demia pede ~a prohibição :e ·repressão de roda e qu.alquet 
propa.ganda ·neo-malthusqana .. , e a segLmda «a prohibição de 
annuncios e quaesquer !)Ublicações e aclos favorecendo a -pratica 
do abOrto.~> As medidas a1~te-concepcionaes ··fazem parte da 
doutri.na neo-mallhusiar.a, ·e a propagam publicis'tas e medicas. 
de vari as paizes. O anno passado ·o n:O 661 do importante 
jorna·I medi-co- The ,Pmdion-er-do me!l de julho ( :J.923) foi 
espeóalmoote •consagrado. á questão da ·contra-concepção, dos pro-
cessos para isso -empregados, dos inconvenientes l'ara ~·0 ·~<~omem e 
principalmente para a mu~her1 e para a economia social. O que 
dev·ia, de facto, ser rigorosamente prohibido :era ·os annu'lcios 
àesfarçados, de que os ~orna e:> teem abundancia na quarta 
pagina.: são parteiras, com ' Pr:&tica em serviços da Europa que 
fazem .cessar as s.usp~ns&es 1a~enstmaes « p.or ni!eios seguros e 
sem per ig-o.» 

A 3.a ,proposi-ção pede "a 1.1igilancia ·adiva e effectiva das 
casas de part·o. ' Não conhecemos ent1'.e nós esses estabelecimentos, 
'llOS q.tJ~es a ,vi.gi·lancia sanitaria deve ser ef,fe.ctiva 'e -comp1eta. 
Devendo esses esrab·~lecime·ntos ser dirigidos por.pessôas idoneas:, 
não ha porqne seja permitkido., a berr. de ·st1a propria morali-dade, 
que nelles s-e r~ratiquem a-ct·os condemnados e crim1n-osos. A 
vigi-lancia sanitari.a, .ás vezes {ã:c falha entife nós, deve completar-
o serviço, e essa vig"ilancia não e:.tá a i11da ad~mcta ao segrêdo 
profissional. O ablõrto aG lado dO' in.fanticidio, é um dos- crimes 
de qble a s0ciedade é bem culpada. 

A 4.a prorwsição pede •a notificação c-omp1.1lsor ia d0s casos 
de morlinatalidade e de abôrto~ . Esta medida, fadl t11lve.z de 
executar er.n rel <~ção a mortinatal idade, qu·ant'O ao abG!rto é um 
sério veixame, sendo @.tle no come9o da prenhez póde ser @ 

abôrto igno.rado e con.fundido com lilma hemorrhag ia, perden-
do-se o yroducto da concepção, dimitt.uto, nos· coa~hos · expellidos. 

E' verdade que. os abôrtos criminosos se dão s·empre do quarto 
mez em diante, g~tan~o • nã:O .ha mais duvida sobre a prenhez, e 



a15· espe1:-a:t~'ças s~ dissi:pamt. Ji)les~es <q~ktem fa x a ne>tificação? Sobre 
os outros recahe odiosa slltepdção·. 

· A 5.a' ~ropos·i.ção· p·e·de ea p~nrção• da: reveFação do segrêdo 
pmfis9i;onaP em >tel'açãio '<Í's gestamtes recdl'hii>d~s á;s maternidades 
priva,Gias1 regufarm•en:'te instaHa<ilais. No 'Cap·rtul'o se:Jbre o segrêdo 
iiioGou e:l§'p·endrdo 0 · nosso· modo de pensar. E se em uma dessa s 
Gasa& ·tiver en·tmoo .uml' ca~o em c:pb!e ·se verifique crime ou 
tetita.tiva, como PllomicaP-(} dea!IJ!te do segrêdo·, só e·xíg:i,d& para 
esses ·Casos ? 

A ~.a' próJJOsição pede ..-o juTgamento do crime de abôrl0 
J90r juiz. singuFar, e não pefo }my:" Não sabemos se esta pro-
.victen~ia P€YGteria dar 1ns resultados esperados péFos bom desej0s. 
~IJe a ditar:am. · O jury é máu po!q.we o fa i em máiu. Por isso 
e*t.iam11 MARlli 1'W2\IN ; • I'XLJPREOO o Oran<J.e intvent0u o jury 
'!t «:orü~eceu que t<ia'llíro arc:hitectado ll!lm dispositivo admirave~ 

,para assegurar .a }ttstü;a mo ·:s·e:a 'te-mpo. As eoisas modaram 
in teiramente neste :~ecu:io .de,cünc(i) n.oao te no ~V igesimo ainda 
mars, dizemos nós )i, e constitue a mais engenhosa e in.famvd 
a~eti'~Í.a pra-ra m~JJI!icrgm.;r a jl}]&tiça ) . fta preóso que 0 juiz 
f0sse •rsen~·o t le íaJ1ras,, e se ,m·ão pa:r.eroesse com "0 iU<ry. Não 
qt:l'etemGs ·G:nm fÜ;·t~e m~vr5rilmv ·o }uiz ·si.ngu(far : o :que é preciso é 
€ille .se{<a b'(J}m ü ü·~ry, ·ou f!l jtl1iz ·sil'lglliÍhJJr. 

A 7.a J:l'r0(p(i):ai'g'ãq «cpe<lie .a:a:bsolviçãcg &a: ;aborta-da q.ue revelar 
o nome de set.~ a<bo.r·t,adO!r ». :E&ta ·ILl'r,(,)opos,i.ção rião teve a assig-na-
iura .de ·t·0dCi>s ·os mertllllJii(0S C!Ka Commi;ss:ã'®; um\C':ieif~es 1mpugno·u.a. 
Mu~tos .academieos .tamkllem .a r.~:ão a•)!Y0·i:a;ram, ·pois nã0 estão 

, todos · de ~accôrdo ·€CHfl a ;a'ibsof.:v.ic·ão de um cl-0s orim~nosos, se 
' I • 

se tornar dennunciante do -~~nxiliarr (>}!il ·pa:rticipe ·de seu ·crime. 
As esj:>etulações · jD.~detilll ser per.igosas. G0mp'Fehendemos as 
in tenções m0ralisadqras, JDT<dbidosas :e ~honestas da iCo·mmisão da 
Academia, mas .a i~rercimade da ]ei.nem sempre :é·0enefka, asshn 
ta mbem as leis .que pédern favorec't'!r olJI!tros crimes. 

·A 8.3 p11oposi,<;i,io .« f:ac.ulta ao •m,edic~!> depôr ·em }ttizo sem 
as peia.s e j')enas do segr.êdo ,profissional·» ·sobre~udo, diz a 
proposição, na questão .do •a.bôr.to. Esta pFO)~os~ção -está de 
cer.to modo em c;:ontl'ad-ição ·wm a 5:11 E porque essa faculdade, 
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sobretudo em relação aos abôrtadores? E' por ventura ~~ste crime 
mais grave do que o infanticídio? 

A 9.' proposição dá « O direito de citação directa, no crime 
de abôrto, ás associações medicas, ás administrações ele assis-
tenda publica, a todos os estabelecimentos publicas, tem por 
fim o reerguimento da população e da moralidade,,, Não alcan-
çamos em que possa concorrer tal citação, ao menos para a 
diminuição, elo crime de abôrto. E por quem será feita essa 
citação? 

Devemos aqui tambem tocar em uma questão que tempos 
atraz preoccupou fortemente o espírito medico e publico do 
paiz, qual é a ester ilisação da mulher. Houve partidarios valentes 
na condemnação e na defeza do processo. Nada ha absoluta-
mente destinado para o bem e para o mal. Casos ha em 
medicina em que a esterilisação é uma necessidade. Basta 
considerar o caso de uma mulher casada, portadora de uma bacia 
por demais estreitada de modo a não permittir o parto. Os meios 
anteconcepcionaes são falhos, e não sem inconvenientes para a 
mulher. A operação cesareana é grave, e não é possivelpratical-a 
em diversos casos repetidos de prenhez. Nestas condições a este-
ri li sação, sem su pprimir os ovarios, é aconselha v e!. O profissional 
deve em taes casos garantir a sua probidade por uma demonstração 
cabal da necessidade da operação em consulta com collegas de re-
conhecido conceito. O que se não deve consentir é a esterilisação 
por luxo, vaidade, indolencia, etc. Na esterilisação podemo.:; 
distinguir, como no abôrto, uma esterilisação necessaria, legal, e 
outra criminosa. Parq esta devia haver punição na lei, e ser 
tambem punido o medico que pratica a esterilisação da mulher, 
sem justificar sua necessidade. 

E temos assim chegado ao termo de nossa tarefa, do modo 
por que nos pareceu satisfazer ás exigencias da proposição 
estabelecida. 

FI. 5 
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OS TRAUM'ATISMOS MORAES E O CODIGO PENAL 





Os traumatismos moraes s o Co digo Penal C) 

l\IENS AGITA T l\IOLEi\I. 

As perturbações mais ou menos profundas da saude, ou 
mesmo a morte, quando dolosa e culposamente produzidas, ou 
provindas de negligencia e imprudencia, não são sempre o 
resultado de uma offensa physica que cause dôr. altere a estruc-
tura dos tecidos c:> elos orgãos, com ou sem derramamento de . 
sangue, segundo ô lettra do Codigo Penal. Estas lesões, que 
constitúem o vasto capitulo dos traumatismos, no sentido restricto 
da palavra, origi nam-se da acção violenta de instrumentos. vulne-
rantes apropriados, com o box, o punhal, a bala; ou improvi-
sados, como a bengala, um movei, uma garrafa; tambem da 
simples mão (punho), e ainda de rodas de machinas (engrenagem), 
ou de locomotivas, de desmoronamentos, de estilhaços de minas, 
e de um sem numero de instrumentos que, ou são impellidos 
contra o corpo humano, ou vice-versa, como no caso de um 
empurrão ou 'da precipitação de um Jogar elevado. O CoJigo 
Penal, comprelnndendo-as sob o titulo de «Lesões Corporaes», 
nos arts. 303 a 306, de modo algum abrangeu as offensas de que 
me quero occupar, e que consistem em attentados contra a saude 
e a vida por meio de acções violentas que, sem a intervenção de 
agente vulnerante actuando mechanicamente sobre o organismo, 

\1) Publicado na Gazeta Medica da Bahia, em Agosto de 18Q4, 
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accommettem directamente a entidade moral do individuo, produ-
zindo um desarranjo funccional do systema nervoso, sem que se 
possa demonstrar as alterações materiaes, e que por isso, segundo 
a doutrina de C'\BANls, merecem a denominação de «Ghoques 
ou tra'/lt1natismos moraes», ou de ccviolencias psychicasu. 

O systema nervoso reage segundo a impressão recebida, e 
do seu abalo, determinado pelas 'emoções subitas e intensas, assim 
como pelos constrangimentos moraes prolongados, actuando de 
modo ainda não positiva e precisamente conhecido, resultam 
aqui alterações funccionaes directa dos centros psychicos. produ-
zindo a loucura, as psychoses; ali i excirações da medulla alongada, 
dando origem a molestias convulsivas como a epilepsia; acolá 
perturbações dos centros vaso-motores, causando desordem nas 
acções do coração e dos vasos, as quaes pódem terminar por 
simples suspensão do fluxo salivar ou por syncope; e ainda por 
desarranjos na continuidade das v1as nervosas, manifestando-se 
por paralysias. 

Estes factos são admittidos e acceitos por todo o mundo, 
e a abolição dos actos reflexos está em estreita relação com os 
choques profundos do espírito. 

Passando em revista as diversas molestias que costumam 
apresentar-se depois as impressões moraes violentas, e exami-
nando-as uma a um~, vê-se que a paralysia agitante ou 
11'l0lestia de Parlânson, a qual consiste em movimentos oscíl-
latorios mais ou menos violentos, devidos á contracção alterna-
tiva dos musculos oppo?tos, produzindo um movimento rhyth-
mico das partes affectadas, limitando-se por algum tempo a um 
pollegar, a um membro, e estendendo-se mais tarde até ao pescoço, 
e mesmo á língua; esta doença é, segundo os autores mais ver-
sados em molestias nervosas, como I-IAMMOND, OowERs, CHARCOT, 
muitas vezes causada por emoções vivas e choques violentos de 
terror, e o ultimo refere que muitos dos seus doentes obtiveram 
a molestia por occasiãp das commoções políticas em seu paiz, 
onde e lias têm sido frequentes. 

A Choréa, ou dansa de S. Ouido, nome dado pela pri-
meira vez em Strasburgo á mania dansante epidemica, prevale-
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cente nos seculos XIV e XV, quando os doentes eram conduzidos 
por ordem do magistrado da cidade á capella desse santo, para 
serem curados por sua influencia, e que manifesta-se por symp-
tomas salientes, como contracções desordenadas e espasmodicas 
dos musculos, e incoordenação dos movimentos voluntarios, 
affectando não só a motilidade, como tambem a sensibilidade e 
a intelligencia, mais frequente no sexo feminino, e entre os 6 
e 15 annos, é repetidas vezes determinada por impressões vivas, 
e diz OoWERS, que a causa immediata unica que se póde 
mencionar com alguma frequencia é a emoção, usualmente o 
medo. A proporção varia entre um quinto e um quarto, e o 
intervallo entre o susto e os primeiros symptomas da choréa rara-
mente excede de uma semana, poucas vezes é de um dia, ou 
segue-se immediatamente ao susto, como em um rapaz, no qual 
os movimentos começaram logo d·tpois de um tiro de pistola, 
dado perto de seus ouvidos. Outro encontrado a tirar frutos 
em uma macieir::J, cilhiu da arvore em sua descida apressada, e em 
seguida começou a agitar-se: o tremor do sobressalto assumiu o 
caracter chorei co e persistiu como choréa (Oown~ s ). Esta relação 
da causa ao effeito tem alta importanoia medico-legal. O DR. 
WJLKS perdeu um doentinho, atacado de choréa em conseqwencia 
de uma explosão de polvora, em Writh. 

A epilepsia é um das doenças que mais frequentemente 
resultam dos traumatismos, quer physicos, quer moraes. Constitúe 
um dos males mais prejudiciaes ao homem ( 2 ), não só pela 
repugnancia que ella causa aos outros indivíduos, como tambem 
pela impossibilidade em que colloca o paciente de preencher 
muitos empregos e occupações, e ainda pelos perigos que corre 
a vida propria durante um ataque, estando o epileplico perto 

(2). Lucrecio descr eveu-R •nos seguintes versos: 

Quin e ti am, snbito v i morbi s re pe coactus . 
Ant~ ocolos aliqu is nostros, nt fulmi nis ictu , 
éonci dit et spuma s agit; ingemit et tl'lemit artu s, 
D esipi t., ex te nà at ne L·vos , torquetur, anhel at 
lncons tanter, e t in jacta ndo membra f ati ga t. 

• ( f agge and Pye- Smi th ). 

• 
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do fôgo ou da agua , onde J)ôde cahir sem sentidos, queimando- . 
se ou afogando-se, e mesmo a vida alheia durante um im.pulso 
irresistivel criminoso, que costuma manifestar~se no delírio 
post-epileptico, ou na fôrma Iarvada da molestia. Na epilepsia 
distingue-se a fôrma convulsiva do grande mal, na qual os 
musculos são atacados de fortes espasmos tonicos e clonicos, 
com perda da consciencia, e o pequeno 111al, consistindo em 
breve perda de conhecimento, sem espasmos musculares, ou 
algumas vezes com ligeiros espasmos. Estes ataques produzem 
effeitos dos mais sérios e temíveis, qual seja a deterioração mais 
ou · menos profunda do estado mental. Na etiologia dá epilepsia 
considera OoWERS as emoções mentaes, o susto. a anciedade, como 
causas mui poderosas, dizendo que o susto é de todas a mais 
frequente e energica, principalmente ná infancia e na transição 
á idade adulta. TRoUsSEA !J , que diz que quando a epilepsia 
é attribuida a susto, sempre nas investigações notou que ella 
apparecêra mezes e mesmo um anno antes do primeiro ataque, 
refere um facto em !8uc ella fôra claramente oriunda do terror 
causado pela vista de uma disputa entre dois homens, um dos 
quae~ foi ferido e cahiu morto. Conheçi nesta cidade um moço 
epileplico, cujo primeiro ataque succedeu a um susto, á noite. 
Em 102 casos, de li !~MMOND , de etiologia conhecida, o medo 
deu 5, a anciedade 4, . p pezar 6, o excesso de trabalho inteliedual 
17, e golpes na cabeça 7. 

A lzysteria ; molestia proteiforme, affectando todos os terri-
torios das manifestaçpes nervosas, da qual se pôde dizer com 
J OVh'NAL:- Orandum est ut si t mens sana in cor pore sano-, 
e que fez lembrar 'a 1-l flhL\lO ND, o desespero em que se achou 
DA NTE , no nono circulo do inferno (3), tem segundo este e outros 
autores, enlre as causas excitantes, as emocões vivas e subi tas . . ' 
como o pezar, a anciedade, a colera, as decepções, etc. 

(3) Cbi poria mai pur qon parol e sci olti, 
Dicer de l snn g; ne e de ll e pia g he appieno. 
Cl1' i' ora vi di p er narl'ar piü. V<olte ? 
Ogni lin g ua pe r certo varria meno, 
Per lo nostro se nnon e e per la mente. 
Ch ' hanno a ta nto qomprenci e r poco seno. 

(Canto XXVIII) . 
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A loucura, como é vulgarmente sabido, póde egualmente 
ser determinada, não só pelos abalos violentos e subitos do espírito, 
como o medo, o t'=rror , os revezes, como lambem por in fluencias 
actua ndo mais lentamente, mas que nem por isso deixam de 
alterar a razão (Es QU ttWL ). <Qua lquer im pressão violenta sobre 
as faculdades intell ectu.~es, diz BALL, produz uma perturbação 
momenta·nea nas funcções C'erebraes. Por pouco qn e a natureza 
se preste, o ef feito toma-se permanente. O terror , a alegria, os 
pez:tres pódem ousar a loucura. Os exemplos superabundam, 
e a difficuldade es tá na escolha. Tem-se visto so ldados perderem 
a razão durante um bombardeio, e no campo de batalha ha 
homens que vendo cahirem seus camaradas tornam-se loucos>. 
Conheci um homem cxcell ente, co ntinúa o nolavel alienista da 
fac uldade de P..tris, mas a quem faltavam inteiram ent e a cora-
gem, o qual, assistil1do de lot1ge a uma caçada de veaào, julgava-se 
em segura.nça, quando de repente achou-se em face do animal 
enraivecido, que acabava de atravessar um regato; não recebeu 
ferimento algum, mas teve nm accesso de mania aguda que 
durou 15 dias. 

O bocio exophthalmico conta entre as suas causas poderosas 
as emoções moraes deprimentes, como o terror subito e os 
pezares prolongados. 

As paraplegias ou paralysias dos membros inferiores, a 
suppressão do fluxo salivar, a perda da palavra persistente por 
.horas, anesthesias ou perda da sensibilidade da retina, a dysphagia 
nervosa ou espasmos nos movimentos dJ. deglutição, são pheno-
menos observados em consequencia de emoções intensas, como 
viu KoTH durante o bombardeio de Strasburgo, onde notou a 
irregularidade das contracções do coração em um homem, e 
lambem palpitações, sem descobrir outra anomalia ~o orgão 
central da circulação. Em seguida a terrores e espantos tem-se 
observado a hemoptysis ( HoFMANN ), e a icterícia catarrhal 
formada no espaço de algumas horas. 

Posto que a predisposição concorra fortemente co'mo facto r 
na producção das molestias meneionadas, o que constitúe uma 
attenúante apenas, nem por isso a acção delictuosa de$apparece, 

Fl. 6 · 
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e é preciso e3tudar as emoções moraes em relação á idade, ao 
sexo, e ás consequencias. 

A impressionabilidade moral c exquisila das crianças, a sua 
timidez, as tor ;lt muito susceptíveis de adquirirem molestias con-
vulsivas por eiieitos de sustos e de mêdo. Vê-se muitas veze~ o 
estado de exaltação nocturna das cna11ças que têm assistido 
durante o dia a algum espectaculo novo e impre~sivo para ell<~s, 
que facilmente soffrem de soltura Lransitoria das urinas, devida 
á paralysia momentanea do esphincter da bexiga, immediatame11te 
depois de uma impressão viva e forte, de um susto e de uma 
reprehensão severa e inesperada. A choréa encontra na tenra 
idade (5 a 15 annos) um terreno muito favoravel, e segue-se, 
á:s vezes, ao ·abalo moral. · 

Narra o proressor frurrr, que um rapazote, ameaçado p"or 
um guarda de bosque, foi atacado de contracções choreicas, com 
estrabismo no olho e<;querdo; e que um outro rapaz, sabe; Ido ser 
um seu amigo muito medroso de cobras, lhe pôz junto um 
destes animaes, dando lugar, quasi instantaneamente, a convubões 
epilepticas, e depois de algum tem 1Jo á morte por suffocação em 
um acces~o convulsivo. Refere TuKE, que um rap3.z de 21 
anno.s, naturalmente medroso, tornou-se o divertimento de uma 
família, junto á qual habitava. · Um dia a criada entrou no 
quarto, e ap::ilicou-lhe a bocca de uma pistoía, fingindo querer 
malai-o. Comquanto a arma estivesse descarregada, o desgraçado 
moço perdeu a razão, e pass0u muitos annos em estado de imbeci-
lidade. No Hospital d~ Montpellier, diz Boocriur, ter estado 
um rapaz, que atacado em uma es'trada por ladrões, tornou-se logo 
mania co; e ÜAnK.Js, preso por uma tropa de ho111ens armados, no 
tempo da Liga, cahiu e1 estado de imbecilidade, do qual não 
sahiu mais. TAYLOR conta o facto de um homem que foi accusado 
de homicídio por ter causado a morte de um rapaz, a quem 
appareceu como um phanlasma. 

· Na idade adulta, po~to que sejam mais raros esses factos em 
virtude da menor susceptibilidade nervosa e da maior coragem, 
mencionam-se apesar qisso casos interessantes e mu ltiplicados 
da ordem dos de que trato. 
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Maschka, diz I-l oFi\IAl\1:\. cit<t o caso de um homem de i32 
annos e de bôa appare11cia, :11ils muito poltrão, que á vista de lres 
indivíduos que eliContrnu, i 11 0it e, em uma fluresta, apesar de 
seguido por dois companheiros, teve tal medo que começou a 
trem er violentamente; tendo os primeiros fi11gido por brincadeira 
um ataque, elle fugiu e cahiu em desma io ao pé de uma arvore; 
depois de voltar a si, wtrou ern um estado de exaltação a ponto 
dé agitar-se como um louco, e só depois de tres horas tornou-se 
calmo. Por muitos dias. sofíreu de insomni a, tremor e fntqueza. 
Este atte11tado á saude foi considerado pelos medicos como uma 
violencia grave, no sentido do paragrapho 152, do Codigo 
Austriaco ( 4 ), e corno uma violencia leve pela faculdade de 
Praga, que fez valer a dis posição individual particular desse 
homem, e fez notar que a pilheria grosseira não pod1a ser consi-
derada como uma ê!Ct;ão capaz, segt111do suas co llsequenci as 
natu,·aes, faceis de conhecer, de constituir um perigo para a vida 
de alguem, no sentido do paragrapho ::>35, do Codigo Penal ( 5 ). 

Na mulher, as alterações da saúde p0r causas moraes assume 
proporções mais elevadas e de maior i11tensidade. A sensibilidade 
fem.i11ina, sem difierir, no fundo, da sensibilidade humana, em 
virtude de leis biologicas torna-se especial e mais exaggerada, o 
que fez dizer a H ALLE que o homem representa a parte muscular 
do genero humano e a mulher a parte nervosa. Esse tempera-
mento nervoso e excitavel é, pois, uma condição muito favoravel 
ás fortes repercussões, aos abalos intensos causados pelas im-
pressões moraes sobre o organismo da mulher, em cuja vida 

(J) Codigo Penal Austriaco :§ !52-Quem maltrntar um homem, não na intenção 
dr-:. ma&<:d-o~ mas em uma outra intcnçfi o hostil,. e de vai sol'~e que resulte uma alte-
ral~fio ele saticle ou uma i'ncnpacicl ade de tntba lh o de vinte dias. no minimo, o u um 
desarranjo de espirito ou um fernúento grave , é réo do delicto de ferimentos 
corporaes graves. 

(51 C. P. A.,§ 335. Toda acção ou omiss:io, cujo autor devia comprehendel -a 
co mo capaz de causar um prejltizo par:\ a vida, para a saude ou para n segut·ança 
corporal de a lguetn, quer pelas nnt\'lrnes consequencias, facilmente conhecidas, quer 
e m virtude de regu.lam~ nto s expressa mente f:Stabelee-idos , quer aitula vor sua posi-
ção, emp1·ego, profissão, offi~to, occupnção, on em gern l, por sun situação, set·á puni-
dtt, se d'a lli result nL' uma offensa corporal gra<Ve, como contravenção, r.om um a seis 
mezes de prisão i se resultar a morte, como del icto, por seis mezes de prisão severaa 
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épocas ha, como a puberdade e a idade climaterica, o rhylhmo 
mensal, a prenhez, o parto. nas quaes póde-se dizer que todos 
os tecidos do corpo se modificam, e a mulher por essas occasiões 
deve ser considerada como uma crealura alterada. O systema 
nervoso é notavelmente affectado e. torna-se altamente irritavel, 
e desta sorte uma mulher nervosamente constituída, nas phases 
mencionadas, fica duplamente nervosa e predisposta . Os factos 
são multiplicados para comprovar este asserto. A suppressão 
das regras póde ter gravíssimas consequenci íls para a saúde aa 
mulher; é frequentemente a origem de molestias convulsivas 
como a hysteria, a epilepsia, e mesmo a loucura. São bem, 
conhecidos os effeitos dos sustos sobre a prenhez, causando o 
abôrto, e no estado puerperal, produzindo entre outros mal es a 
alienação mental. • 

Na Gazeta Medica de Pa1'is, em 1869, publicou BoucHUT, 
a seguinte observação:- Uma menina de doze annos, que . fazia 
a sua primeira communhão, em Mont Martre, ficou tão aterrori-
zaela com os horrores do inferno, nascidos em seu espírito, por 
influencia do prégador, que perdeu a consciencia, e teve alguns 
movimentos convulsivos, assim como algumas das suas compa-
nheiras. No dia immediato os ataques reproduziram -se, e ao 
mesmo tempo, durante o dia teve a allucinação de um crucifixo 
vermelho de fôgo; no meio do espaço. Esta allucinação mostrou-se 
por. muitos dias. 

Uma rapariga de l,)ôa linhagem, cuja virtude correspondia 
ao nascimento, diz RAup~. teve uma suppressã o subita das regras 
em consequencia de urr escrupulo de consciencia. Logo apre-
sentou delírio e convu jsões, e a saüde e a razão não voltaram 
senão com o apparecirpento das regras. 

O DIL A LBERTO SF..VERI menciona entre outros casos de 
moleslias por golpes moraes os dois que transcrevo em seguida, 
como dos mais interessantes na especie. foi recolhida ao hospital 
uma rapariga de 16 armas, tecelã, tendo paes vivos, sem antf'ce-
dentes de loucura, epilepsia ou vicio de embriaguez nos progeni-
tores; tmnca soHreu tra lJ matismos na cabeça, nem teve convulsões; 
foi regrada pela primeira vez, e escassametJ,te, quando trabalhava 
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em um telheiro, junto a uma familia de colonos. Estava só 
quando foram atirados no Jogar alguns tijolos que não a attingiram. 
Amedrontada fugiu, e voltou acompanhada por um rapaz que 
foi offend-ido por uma pedra, sem se saber quem a atirou. Pararam 
immediatamente as regras, e ella foi no mesmo dia at~cada de 
convulsões hystero-epilepticas, que dura•ram, com pequenos inter-
valias, seis horas; teve febre 1 O dias, e mais alguns accessos 
convwlsivos, nos quaes parecia não conservar a consciencia ; 
debatia-se com os punhos cerrados e com espuma. na bocca, e 
depois ficava aturdida e com dôres de cabeça. A causa de tudo 
isso foi uma velha, que querendo que os colonos deixassem a 
herdade que cultivavam, espalhava ser a casa habitada por bruxas, 
que batiam nas paredes e atiravam pedras. Outra mulher que 
amamenta v a 1:1m filho, com o medo, perdeu a secreção do leite 
e adoeceu, Descoberta a autôra dos assombramentos, foi a velha 
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condemnada a dois mezes de prisão, e á reparação dos damnos 
causados. 

Uma rapariga de 21 annos, lambem tecelã, quando sahia da 
fabrica com outra companheira, por ter uma dellas lançado uma 
pedra. em certa loja, foi perseguida pelo proprietario, que poz-lhe 
a mão sobre o hombro. A moça amedrontou-se por tal modo 
que suspenderam-se-lhes as regras, e teve no mesmo dia convulsões 
epilepticas; tentou duas vezes suicidar-se, e caminha para a 
demencia. 

Casos de alteração da saúde, de pél!ralysias, hysteria, e até a 
loucura, são observados depois de attentados ao pudor, ou de sim-
ples tentativa. No serviço de RosTAN, no Hotel Dieu, de Paris, 
em 1849, esteve uma menina de onze annos, que ficou muda e 
para lytica dos 4 membros, em virtude do medo excessivo, cau-
sado por uma tentativa de estupro. A cura foi obtida por uma 
impressão mora! intensa. Refere TAYLOR, que uma senhora, em 
cujo leito foi pôsto um esqueleto para amedrontai-a, foi encontrada 
no dia seguinte a bri11car com os dedos do esqueleto, com 
extincção completa do poder intellectual e em estado de demencia. 
O Professor frLIPPI conta que uma rapariga hebréa, de 13 annos 
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estando em um 3. escola da Oallicia, frequentada por meninos de 
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ambos os sexos, recebeu do mestre um golpe de junco, por ter 
commeitido uma leve falta. A rapariga foi retirada violentamente 
do seu Jogar, e posta sobre um joelho. Voltando ao Jog-ar, e 
depois de ter aberto o seu livro, a rapariga deu uma subita 
gargalhada, e cahiu morta . 

· A morte póde ainda ser o desfecho de uma emoção moral 
viva e intensa, mórmente dadas certas causas morbidas predis-
ponentes, e não são muito raros os factos em que ella se tem 
verificado. Sabe-se que Lmz DE BouRBON, tendo feito abrir a 
tumba de seu pae, enterrado em Mouzolles, para ter a satisfação 
de vel-o, fez-lhe este espectaculo impressão tão viva e tão forte, 
que e-xpirou immediatamente. Foi _observado pelo DR. MoNTALTl 
o facto de certo individuo, acompanhado de sua mulher, que 
dirigiu-se a um seu colono, afim de obter dois aposentos para 
passar a ~stação calmosa. O colono não g-ostava do patrão, e 
recusou a concessão dos aposentos, pretextando precisar delles 
para seccar trigo. Enfadado o patrão, estava quasí em entrar 
em lucta corpora'I com o ·colono, quando a mulher so-ltou um 
grito, dizendo que morria. Posta sobre um leito , o medico 
verificou a morte1 real, e a autopsia revelou um ligeiro gráo de 
degenerescencia gordurosa do coração. 

Priscilla ~May, . de 19 annos, trabalhava em casa de uma 
costureira, perto 90 Hyde Park, em Londres. Uma noite dirigia-
se ao quarto da natrôa, quando uma criada, vestida de branco 
para lhe fazer medo, sahiu sub-itamente de outro quarto, dando 
_para a escada, e causou á moça tal terror, que esta cahiu nos 
braços de uma pessoa que subiu atraz della, e não recuperou a 
razão até á morte, alguns dias depois. A criada, causa do 
infortunio, foi severamente reprehendida pelo Coroner, e o 
jury, contentando-~e com esta reprehensão, considerou a morte 
como accidental. 

Em 1865, em Asnieres, perto de Saint-Jean d'Angély, um 
marchante sangrava um pôrco. Junto delle estava uma filhinha 
de 4 annos. Outros meninos notando a face piedosa da pe-
quena, disseram-lhe para )lmedrontal-a, que ella ia ser sangrada. 
Logo a infeliz criança corre desesperadamente para uma casa 
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cuja porta estava aberta; precipita-se sobre uma moça que es-
tava sentada, e occultou o rosto no seu avental. Quizeram le-
vantar-lhe a cabeça para tranquillizar, mas estava morta. Este 
facto é narrado por BoucHOT, que accrescenta ter STAHL visto 
uma rapariga que, ameaçada de morte por uns soldados, perdeu 
todo o sangue pelos póros do corpo e morreu promptamente. 

Diante dos factos mencionados, que poderiam ser multipli-
cados, se por ventura não bastassem estes, deve-se deixar impune 
o individuo que com o fim de maltratar, ou affligir, causa pelo 
terror, pelo suslo, pela intimidação, por constrangimento lento, 
uma alteração da saúde ou mesmo a morte, quandu estes resul-
tados possam ser ligados directamente á emoção moral, ao trau-
matismo psychico? De11e-se deixar sem uma reprimenda legai 
aquelle que, por gracêjo ou pilheria grosseira e inconv_eniente, 
fôr o causador de males semelha11tes? Certamente não. Nestes 
casos podem ser encontrados os dois elementos capitaes dos 
delictos ou dos crimes; e quando se não ha dólo, existe culpa. 

Esses crimes, perfeitamente equiparados na especie aos 
commettidos directa ou int.iirectamente por imprudencia, negli-
gencia, etc., dos arts. 297 e 396, do Codigo Penal, de modo 
nenhum podem ser classificados entre as • Lesões corporaes ». 

Nem tão pouco no capitulo sobre homicídio, no qual o ar-
tigo 294- Matar alguem -apresenta muita latitude, as causas 
de morte estudadas pódem ser comprehendidas, visto que o 
artigo 295, que é doutrinaria, diz: Para que se repute mortal, 
no se11tido legal, uma lesão corporal, etc.; assim como os 
paragraphos que delle se derivam, só consideram a morte por 
violencid, da qual resulte mal corporal. 

O Codigo Toscano refere-se especialmente a estes crimes, e 
é de admirar que estas questões, já consideradas em outras 
legislações, e estudadas por diversos medico-legistas modernos, 
não teilham figurado na legislação penal Brasileira de 1890. 

Esta asp iração, porém, penso não estará longe ·de realizar-se, 
desde que bem avisada a11dou a commissão parlamentar, autora 
do projecto substitutivo do Codigo Penal, a qua l melhor inspirada 
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deu ao capitulo dos traumatismos a denominação mais lata âe 
«Lesões Pessoaes ~ , adaptando no primeiro artigosobre o assumpto 
{artigo 316, do projecto ), uma forma mais ampla e que com· 
prehende todos os casos. 



A IDADE E O SEXO tM MATERIA CRIMINAL 

FJ. 7 





A idade e o sexo em materia criminal ( 1) 

A imputabilidade, ou a responsab ili dade criminal exige da 
parte de deliquente, segundo ensina PELLEGR INO Rossr, o conhe-
cimento da existencia do dever e da nat ureza do acto. a compre-
he nsão de que o acto teve por índole a violação do direito, e a 
liberdade de praticai-o, ou não : simplificacta mente-libertas 
judicii e libertas consilii. como diz MnTfXMAYEl<. 

«A ideia do criminoso, » escreveu ToBIAs BARRETo, «envolve 
a ideia de um espírito que se acha no exercício regular de suas 
fu ncções, e tem, portanto, atravessado os quatro seguintes mo-
mentos da evolução individual: 1.0 a consciencia de si mesmo; 
2.0 a consciencia do mundo externo; 3.0 a consciencia do dever; 
4·0 a consciencia do direito >> . As duas primeiras condições se 
app licam aos casos de perturbações transitarias ou permanentes 
do espírito; as duas ultimas dize,n respeito ao c;1so de que primei-
ramente me vou occupar, isto é, de in dividuas cu jo desenvo l-
vimento não attingiu sua plenitude , quer physica, quer intellectuaL 

Todos os criminalistas e medicos legistas estão de accôrdo 
em dar ao homem de mais de 21 an nos plena e inteira respo nsa-
bilidade de seus actos; entre o adu lto, poré m, e o recemnascido 

(!) Este nrt igo foi publicado na •Re d s ta da Faculdade de Dire ito da Bahia•, em 
189J, e transcripto na <Revi sta Ju rid iCh• de Outubro de 1920. 
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as gradações no desenvolvimento da intelligencia se poderiam 
contar pelos mezes, e uma tarifa parallela de responsabilidade, 
além de absurda, seria impossível. 

Ao nascer a criança apresenta-se inteiramente despida de 
intelligencia; faltam-lhe mesmo os actos inst inctivos observados 
nos outros animaes; sucumbiria fatalmente se não viesse ern seu 
auxilio a protecção affecluosa de sua mãe, ou de outra criatura 
dedicada. Pouco a pouco vão lu zi ndo nella os primeiros clarões 
pallidos e vacillantes da intelligencia, e nada ha mais encantaJor 
do que assistir dia a dia, á proporção que se desenvolve o corpo, 
ao desabrochamento e expansão do espírito do menino. Até 
certa idade, as differenças entre a mentalidade do menino e a 
do adulto são tão grandes, que como diz C'\I~RARA, « admitrir-
se que se institíía um juizo criminal contra uma criança, seria 
uma repugnante contradição ao fim político da pe iJaltdade.» 
Nos meninos as acções são essencialmente reflexos rnentaes, 
dependentes, segundo ?PENCEH, dos incidentes do momento, e 
nunca effeitos da medi}ação; faltos do poder da vontade, são 
arrastados pelas impressões immediatas e tornam-se nimi3.mentc 
imitadores; extraordinariamente susceptíveis, emocionam-se facil-
mente, e rapidamente passam de uma emoção a outra, do chôro 
ao riso, do bom humor á co lera, e vice-versa,· são dotados de 
forte poder de imaginação e de grande tendencia a tomar como 
realidade as creações dr sua fantasia, e por isso são inclinados á 
superstição e levados muita5 vezes a perigosas falsificações dos 
factos; sua attenção é fraca e não pôde sem cansaço ser dirigida 
por muito tempo sobrt: um objecto; a f~.culdade de abslracção 
é pouco desenvolvida, sentem-se fracos, dependentes, e são 
avidos de sympathia e protecçã·:>. Estes _característicos, que 
excluem 110s meninos a imputabtlidade, se vão dissipando com 
o cresci meu lo e a approximação da puberdade; a consciencia, 
a principio incerta, chega a discernir o bem do mal ; a razão 
vae pouco a pouco1 FOm suas scinti llações, espancando os 
nevoeiros do espírito até tornar-se a faéuldade superior, pela 
qual o individuo avalia, pesa, compara os motivos morae:; que o 
fazem decidir-se neste pu naquelle sentido. 
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Em que idade o discernimento do menino é tal que o torna 
responsavel criminalme:-~te por seus actos delictt;osos? Póde-se 
determinar essa idade de um modo jllsto, razoavel e conveniente 
aos interesses da justiça, aos direitos da sociedade e aos ' dictames 
das sciencias medicas? . 

Quasi todos os codigos são unanimes em estabelecer um 
termo áquem do qual o menino é considerado irresponsavel, 
sendo seus actos protegidos pela presumpção da innocencia, e 
além do qual elle é responsavel perante a lei penal . Para alguns 
codigos (o nosso, art. 42, § 11 ) essa responsabilidade é relativa ou 
attenúada até aos 21 annos, depois dos quaes se lhe reconhece 
a imputabilidade plena, o que fez dizer Kt{AFT-EBlNG, referindo-
se á legislação penal allemã, • que com este reconhecimento de 
um gráo intermediaria de imputabilidade ent·re a que falta ao 
menino e a completa do homem feito, a legislação dá conta de 
um importante facto anthropologico ». 

Muitas e variadas são as condições que concorrem para 
accelerar ou retardar a idade em que o juizo, ou o discernimento 
autoriza o estabelecimento das primeiras ligações entre o homem 
e a lei penal; elles são dc>pendentes, de uma parte do clima e 
da salubridade do lugar: 

"La terra Iieta e molle, e dilletosa 
~Simile a se gli abitator produce. » (2) 

da outra, do gráu de civilisação e de instrucção do meio em que 
vive o menino, da posição social da fami!ia, da herança, dos 
h a bit os inveterados dos paes e dos educadores, das i nstrucções 
politicas e religiosas, dos costumes, dos prejuízos, etc. 

Muitos criminalistas consideram uma desvantagem, um mal, 
uma injustiça a fixação legal de uma época para o começo da 
responsabilidade criminal, e são de opinião que se resolva a 
questão pelo exame de cada caso individualmente; a maioria, 
porém, dos criminalistas e medicas-legistas decidem-se pela 
determinação dessa época, o que tem entre outras "a vantagem 

(2) TORQUATO TASSO. 
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de evitar illusões e collisões faceis, controversias e delongas do 
processo», como diz Zm;o. 

E' uma perícia delicad íssima, um facto de difficil apreciação 
o discernimento do menino, a demonstração de que houve dólo 
ou mi fé no acto por elle praticado, e a experiencia e uma longa 
pratica reclamam a fixação ele um justo m.eio ·que comprehenda 
o maximum. dos casos, no dizer do grande medico-legista citado. 
Sobre esta questão, ainda, para não procurar autoridades estran-
geiras, basta citar o nosso illustre criminalista ToGIAS BARRETO 
que assim se exprime:- c Consideradas in abstracto estas razões 
(as dos primeiros) são de peso, mas in concreto, dim1núem 
muito de importancia. Porquanto, os males que sem duvida 
resultam de taxar-se, por meio da lei, uma especie de maiori-
dade em materia criminal, são altamente sobrepujados pelos que 
resultariam do facto de entregar-se ao criterio de espíritos igno-
rantes e caprichosos a delicada apreciação da má lé pueri l-". 

O nosso Codigo Penal dispõe ' como se segue : 

Art. 27. Não são criminosos : 
§ 1.0 - Os menores de nove a unos completos; 
§ 2.0 - Os maiores ele nove e menores de 14, que 

obrarem sem discernimento; 
Etc. 

Andou bem o legislador fazendo no novo Codigo a idade 
de nove annos corrwletos para o de~apparecimento da immu-
nidade criminal? 

Quando em 1890, reuniu-se na Bahia o 3.0 congresso 
brasileiro de medicina e cirurgia, apresentei uma memoria sobre 
a seguinte questão: « Deve-~e modificar o Codigo Criminal 
JJrasilcú-o de accôrdo com o P1'ogressos da illedici7lct 
Legal e da Sociolo,gia? Vigorava então a lei de 16 de Setembro 
de 1830, e no meu \rabalho dizia eu: «O § 1.0 , do art. 10, não 
reconhece a imputabilidade até á idade de 14 annos, o que 
merece a minha approvação, e neste ponto considero uma van-
tagem da nossa lei sobre o novo codigo italiano, que fixou este 
prazo na idade de 9 annos,, 
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Ainda que seja justa a taxa criminal estabelecida pelo novo 
codigo penal italiano, saudado, diz muito bem Eumco PEssiNA, 
por insignes penalistas daquella nação e estrangeiros, como um 
dos monumentos da civilisação jurídica contemporanea, attentas 
as causas que acceleram o desenvolvimento mental nas crianças, 
não se pôde comparar com a patria de EmwNDO DE AMICis este 
vasto paiz, comprehendendo climas variados, despovoado nos 
altos sertões onde a civilisação não poude ainda ptnetrar. 

A idade da irresponsabilidade absoluta vaiia com os 
codigos; o da Inglaterra fixou esta época aos sete annos, e alli 
se vê o horroroso espectacu!o' de meninos de 8 e 9 annos, 
condemnados á pena ultima. E' certo que, mesmo abaixo dos 
sete annos, se tem encontrado casos de precoce e extraordinario 
desenvolvimento da intelligencia criminosa de fazer pa"'mar aos 
mais exigentes, como attesta o facto referido por NJcOUNI, de 
uma menina de 5 annos, beiJa, muito viva, insinuante, e que era 
a espia, o agente principal de uma companhia de ladrões de 
Napoles. As excepçõés não ' pódem, porém, servir para o esta-
belecimento de uma regra geral. O co digo allemão, que T OBLAS 
BARRETO considera a obra mais perfeita no genero das codifi. 
cações penaes, «consagra a immunidade criminal da puerícia até 
aos doze flnnos, e de doze a dezoito será relevado o crime, si 
o accusado não possuir conhecimento preciso de sua criminalidade, . 
Comparada a Allemanha ao Brasil, fica saliente a ·injustiça com 
a qual o legislador brasileiro determinou a idade em que deve 
começar a responsabilidade criminal. ÜRTOLAN organizou uma 
escab de imputabilidade penal, dividindo a vida em 4 períodos: 
o primeiro de não imputabilidade até aos sete annos; o segundo 
de duvida áté aos quatorze annos, no qual se julgaria pelo· 
discernimento com uma culpabilidade muito inferior; o terceiro 
de imputabilidade certa com culpabilidade inferior até aos 21 
aunos; e o quarto de plena culpabilidade, desta idade em deante. 
Sobre esta escala, diz LEGRAND DU SAULLE: ~a pratica é mil 
vezes mais embaraçadora do que a theoria. Na applicação é que 
está a difficuldade. Apezar de seductora, provavelmE>nte nunca 

. será adoptada~ . Este festejado medico-legista apreciando a idade 
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de dezaseis annos, como a adoptada pelo codigo penal francez 
para a maioridade em materia criminal, diz: «Aos dezaseis annos 
as faculdades menlaes são as de uma idade inexperiente; a razão 
não está bastante madura, a imaginação bem senhora de si mesma 
e o espírito bastante penetrante para abraçar a extensão, a 
gravidade, os perigos e as consequencias de uma acção criminal>. 

Ora, se isto é o que se observa aos dezaseis annos, na França, 
o que não será aos nove annos neste vasto paiz de alterosas 
florestas e caudalosos rios, onde não ficou espaço para o homem, 
como disse BucKLE: « But. a11úd this pomp and splendour 
oj N ature no place is lejt for marz? » 

Ha ainda quem pense dever-se estabelecer, no mesmo paiz, 
epocas differentes pa.ra a immunidade criminal, variando com a 
região, gráo çle instrucção e adiantamento, etc. Contrario a este 
modo de pensar, considero melhor a legislação igual para todo 
paiz: antes a impunidade de um ou outro criminoso de 14 annos 
do que a condemnaqão de um menino de 10, qualquer que 
seja o seu desenvolvimento mental; nesté ponto adopto plena-
mente a opinião de K fNTHA, citado por ToBIAs BARR[TO, «que 
em um Estado compos}o de muitas províncias, differentes entre 
si, pelo gráu de desenvolvimento e cultura espiritual, seja tomado 
como base na -determinação legal da imputabilidade o ponto mais 
alto, isto é, aquelle que mais possa convir aos indivíduos de todas 
as províncias, porque não ha então o perigo de punir-se quem 
aliás não ténha, mesmo depois de passada a ., minoridade da lei, 
attingido o discernim(,~nto preciso para firmar a imputação,. 
Assim, pois, em minha humilde opinião, considero a disposição 
actual da nossa legislação pem.I cruel e deshumana em relação 
á taxa criminal dos menores, e a não ter sido conservado o 
preceito do§ 1.0

, do art. 10, da lei de 1830, antes o legislador se 
tivesse inspirado na legislação allemã, podendo fazer a restricção 
de 18 para 16 annos no que diz respeito ao conhecimento preciso 
de sua criminalidade, sem que esta severidade causasse qualquer 
estranheza. 

A substituição do art. 13 do Codigo Crimial pelo art. 30 do 
novo Codigo Penal, rrtutatis 111utandis em relação á taxa. 
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criminal, envolve uma modificação sa_1utar e digna de louvor. 
De facto; si a regeneração dos cr1m1nosos adultos (salvo o caso 
dos crim.illosos por j)({ixao, nos quaes o crime é um acon-
tecimento solitario em sua vida t nunca se tornam recidivistas), 
constitúe ainda um a aspiração; o mesmo não acontece com o indi-
viduo cujo cerebro em período .de desenvolvimento é susccptivel 
de uma modelação beqefica, tanto mais quanto um meio social, 
infeccionado e os máos exemplos, a imitação, as companhias 
pervertidas e perversoras, são causas constantes na formação 
dos menores crimirososl que a principio crilninosos occasio-
naes, tornam-se mais tarde crilninosos habituaes e invete-
rados. 

A collocação dos menores até a idade de 17 annos em 
casas de correcção commum, como preceituava o art. 13, da 
lei de 1830, era com effeito um perigo e a addição de um 
facwr legal do crime. A humanidade nunca ha de agradecer 
bastante aos homens da elevação moral de D. Bosco e outros, 
arráncando das prisões futuros deliquentes nos meninos abando-
nados nas ruas, que depois entregaram como homens dignos 
e honestos á sociedade. 

Abstracção feita dos casos de verdadeira psychose1 compara-
dos os meninos entre si, póde-se notar maior differença entre 
as índoles, inclinações e sentimentos do que entre as physiono-
mias e os organismos, e em geral são ~lles divi~idqs em tres 
classes. No primeiro grupo encontram-se as creatur.as de desen- · 
volvimento normal de corpo e de espírito, attenciosas, obedientes, 
mansas, cOt·datas, alegres, capazes de praticar um acto mau em 
occasião de ímpeto ou paixão, e nas qu~es 1 educação destróe, 
abafa facilmente qualquer germen pernicioso/ ficando sómente 
a parte sã e boa de sua alma . . Na segunda classe se reunem os 
indivíduos de um crescimento em geral acanhado, apresentando 
algumas vezes anomalias physicas·, irrita veis, desobedientes, astutos, 
mentirosos, perversos, maltrata dores de _ animaes, aggressivos 
para com seus companheiros, ousados; mas capazes de regeneração, 
quando guiados por mão firme, sabia e prudente, castigados ou 
premiados judiciosamente, e quando são constantes testemunhas 

FI. 8 . . 
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de exemplos bons e edificantes. A terceira clc:sse é recrutada; 
em geral, entre os filho> de pobres e operarias, atormentados 
pela miseria e Jados ao alcoolismo; nesta classe actúam podero-
samente factorc=s taes como os máos exemplos de família, a falta 
de trabalho, os companheiros depravados, ociosos, seus asaociados; 
começam a carreira frequentando as tavernas, e depois alterna-
tivamente estas. os prostíbulos e os carceres. São os verdadeiros 
delinquentes por habito. 

Quanto ao tratamento a applicar á cura deste grande mal 
social, além dos cuidados e educação dos paes, o que fez dizer 
Napoleão_ I "que o futuro do menino é se111pre a obra de sua 
mãe ", ~ tres são as indicações capitaes: a educação, o trabalho 
e a moralidade. 

Banida por uma vez a collocaçáo dos menores em peniten-
ciarias, onde os perversos encontrariam outros mais perversos 
ainda para peiorar a sua indole, considero magnífica a instituição 
dos Reformatorios, como na Italia se denominam os estabeleci-
mentos apropriados á educação dos meiiÍIJO> vagabundos e 
delinquentes. Contra estes estabeleciment.os, como contra tudo, se 
tem dito bem e mal; alll, porém, o menino deve encontrar todos 
os cuidados hygienicos precisos, trabalho assíduo, quer industrial, 
quer agrícola, a instrucção litteraria indispcnsavel e conveniente e 
educação moral e retígiosa. A escolha do pessoal dirigente é 
da maxima importancia. Nada de definitivo se póde dizer ainda 
da instrncção militar applicada a essas creaturas, e considerada 
por alguns como um meio monlisador. 

Comprehe11de-se bem que para o sexo feminino os Reforma-
farias serão adaptad~s, e o Estado não deve sómente esperar 
pela:> instit_uições de caridade, ás quaes pelo menos convém 
animar e aux il iar. 

1I 

Si a velhice não lt.~m os altraclivos com os quaes a pintou 
Crc1W.O, deve no emtanto ser um dos nossos maiores desejos, 
diz ]AillE"s CrucHro:-.~-BiWWNE ( On olcl age}, o ficarmos velhos 
e sermos a causa da velhice nbs outros. Como demonstrou este 
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sabio rnestre, a velhice physiologica não é um mal, uma carga 
insupportavel, um a calamidade, como alguns a consideram; e um 
certo numet·o àe enfennid:1des, que quasi sempre se vêm em 
as~ociações com a idade avançada, não constituem uma connexão 
essencia l á natural decadencia das energias do homem. « E' rio 
outom tJ O da vida que flor~scem e fructificam os pomos silvestres. 
As loucuras e prodigalidade da mocidade e da virilidade pesam 
grandemente snbre o c:J.nsado peregrino e curvam-lhe o dorso 
enfraquecido», ( CmrCHTO:\-BJWWi\E:). 

Conhecem-se exemplos de homens em avançada idade-
gosando de um vigor physico admiravel, erectos, ageis, capazes 
de fortes marchas e trabalho corporal assíduo, sem o auxilio · 
do elixir de vida do illustre sabio Bao\VN-SÉQOAHD. Lembro-
me de ter lido, não ha muito tempo, o caso de uma operação 
de epithelioma do labio em um heróe de 102 annos, sem anes-
thesia e sem recuar. 

O vigor do espírito póde tambem conservar-se até uma 
idade avançada. DARWJ:\ escreveu a sua obra- Descent o f 
lv! an--aos 62 annos, o que :-~ão é para admirar. « O finado DR. 
W . B. CARPENTE R», ref,~re J. CtnCHTOK-BRoWNE, aos 70 annos 
dizia--me: " Teuho ~onsciencia do declinar da vida. Minhas 
percepções são u_m pouco enfraquecidas, e minha memoria perdeu 
sua agudeza. Não confio mais em reter longas séries de palavras, 
como fazia quando estudava latim, mas estou convencido de que 
meu juizo está mais claro e mais justo do que sempre foi, e 
meus sentimentos não estão-embotados». Aos 72 annos. escreveu 
]OHNsOK seu livro- Thc lives of the English l'oets ,· MIGUEL 
ANGELO fazia seus soberbos desenhos na igreja de S. Paulo, 
em Roma, pouco tempo antes de morrer, aos 89 annos. Sabe 
se até que idade VtCTOR HuGO compoz versos; o sabio CHEVRE:UIL 
assis tiu em perfeito equilíbrio mental as festas do seu centenario, 
e ha quem mantenha a bella hypothese de ser aos 100 o termo 
natural da vida do homem. foNTENELLE escrevendo sobre A 
incerteza dos signaes da nw1·te, lembra um grande numero 
de homens celebres que viveram vida longa, conservando a 
intelligencia sempre forte, poderosa e joven, LEIBNITZ morreu 
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aos 70 annos de dôres excessivas e co nvulsões, em uma hora, 
depois de ter bebido uma tisana que lhe deram pa ra a gotta. 
VAN-SWiE.TE:\ e LoKs moFreram aos 62; S . MArnA e JV\.'\LEBRAN-

cr-u: aos 77; VoLTAmt: aos 84, e N[WTO:-f ans 85. até quando · 
gosou excelle .tte saucle, se ndo então atacado de retenção de 
urinas; um dia pela manhã conversou longame nte com seu 
medico MEAD, !)Ossuindo ai'lda todo o seu espírito e sentido. 
A' noite perdeu o conhecimento e morreu tres dias depois; 
desappareceram-lhe de subito as fac uldades da alma; não 'houve 
diminuição gradual. 

A experiencia, a sabedoria, o juizo .e a prudencia sã<;> 
qualidades que se suppõe existirem sempre de envolta com os 
cabellos brancos; e cornquanto as lei s de Roma já ti vesse m não 
só diminuído as penas para o velho, com tambem considerado 
a idade avançada como uma escusa- ignoscitur iis qui aetate 
dejecti Svtnf, os commentadores do codigo pena l fratJ cez são 
de parecer que nos , velhos a cul pabilidade seja augmentada pelo 
desprezo da experiencia e das lições do passado. 

A velhice não deve constituir uma escusa de criminalidade, 
mesmo em gráo avançado, q4ando funcc ionam as . faculdades 
equilibradamente; ryo entretanto, não se póde igualar o 11igor 
mental , a energia, o poder da vontade de um homem de mais 
de 70 annos a estas faculdades no adulto de 30 a 60 an nos, 
mórmente no nossp cli ma enervante e debili tador. O nosso 
Codigo Penal, ·110 § 3.0 , do art. 27, escusa de criminalidade 
aquelles que "por enfraqueci menta sen il fo rem i ntei r::tmente 
incapazes de imputação•; este caso, j)orém, entra na esphera 
da demencia seni l, pertence ao dom i nio da psychiatria fo rense, 
e está fora da hypothese simples da idade avançada, como 
aqui encaro a questão. O que quero, o que desejo, é uma 
attenuação de ·penas nos crimes commettidos por maiores de 70 
annos, aos quaes devem se r c:ommutadas ain da as penas de prisão 
cellular e de banimento, que nesta data constituem crueldade 

I 
barbara, não attingindo o fim da pena, e em um paiz em que 
se aboliu a pena de morte. Como apoio a es te modo de: pensa,r , 
podemos lembrar <} lei que nos ultimas tempos do Imperio 
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aposentava os magistrados que attingiam a idade de 75 annos, na 
qual a intelligencia e a vontade nem sempre pódem resistir a , 
certas suggestões. Se se attenúam as j)enas dos menores de 21 
annos, por não terem attingido o desenvolvimento completo, é 
equitativo atte núa~-se tambem as penas daquelles que entram em 
pleno período da decadencia 0rganica. Os extremos se tocam, 
e diziam os comicos latinos: soenes 1'epuesce7'e solent. 

« Mostra il senso, oltre a cio, che in un co'! corpo (3) 
L'anima nasce, e con !ui cresce e invecchia. » 

III 

As legislações de todos os paizes cultos encaram a mulher 
d if ferentemente como entidade civil, ou como deli nquente. Esta 
distincção, que se firma na reconhecida fraqueza e fragilidade 
do sexo amavel, qm.ndo se trata de direito civil, pelo qual lhe, 
são cerceados direitos e prerogativas de que gosa o homem, 
envolve grave injustiça quando se trata dd. mulher criminosa, 
igua lada ao homem, e á qual deveriam aproveitar os beneficios e 
isenções que lhe são outorgados como pessoa civil, em virtude 
dessa mesma fraqlJeza e me11or capacidade. Para que, pois, dous 
pesos e duas medidas, como diz ZuNo? 

Felizmente bem longe vão os tempos em que st discutiu se. 
a mulher era a imagem e semelhança de Deus; e as prerogativas 
civis, aliás justificadas, que tem o homem sobre sua companheira, 
não indicam de modo algum superioridade daquelle sobre esta: 
ambos têm o mesmo valor moral, a mesma dignidade como 
creaturas; os fins, porém, a que são .destinados é que são muito 
d iversos; e isto se deduz clara e evidentemen te da accentuada 
differença de estructura organica e das attitudes psychicas nos 
dous sexos. As relações jurídico-civis da mulher, nos paizes 
cultos, não exprimem tão pouco um estado de escravidão ao sexo 
fo rte, emancipada que ella se acha pela religião sublime do amor, 

(3) LUCRJ>C!O . T<'ad . de i\IA RIO RAPISA R DI. 
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pregada pelo grande Marlyr do Chrislianismo. ~A emancipação 
absoluta da mulher, isto é, sua copartição na política, sua habi-
litação para todos os cargos publicas e profissionaes, diz ZnNC>, 
não é mais do que mera utopia, desmentida pela historia, e que 
só póde ter acolhimento em occasião de enthusiasmo socialista .• ( 4) 

Em sua importante oração sobre «Sex in education», diz 
]AMES CRICHTON-BnoWNE: «Ü excentrico pae de uma familia de 
genios, o finado REv. MR. BRONTE, desejando que seus filhos 
falassem livremente e sem temor, os c·::> !locou a traz de uma 
mascara e interrogou·os sobre varios assumptos, respondendo-lhe 
seu filho Branwenll, de 7 annos de idade, que o melhor meio de 
conhecer a differença entre as intelligencias do homem e da 
mulher eta considerar a differença entre seus corpos». 

Nada mais profundamente verdadeiro, e a essas differenças 
physicas não só correspondem differença physiologicas, como 
mesmo pathologicas. ( 5) 

O distincto anthropologista italiano PAOLO MANTEGGAZZA 
exprime-se do modo seguinte: «A differença entre o homem e 
a mulher é de tal fórma saliente que se os pôde considerar como 
dous typos divers<'is, como quasi dous animaes distinctos. Em 
cada osso póde-se encontrar a impressão do sexo. A ml!lher é 
menos alta e pesada do que o homem; este attinge seu maior 

(4) c A milítança doB Suffragistas >, diz HA VELOCK ELLIS (1917), 'a qual era 
olhada eomo tão brava \' imponente, desappareceu eomo um brinquêdo de criança 
o.o primeiro toque da militança real. , 

(Õ) ((Estamos aprenliendo a ver:lic:~r '• diz uinda HAVELOCK ELLi l:i, , que as 
differenças sexuaes terci 'f' rías. physicns e psycllicus-distincções sómente ent;o ntradas 
na média, mas na nJédi~~ constante-são muito profundas e subtis. Um homem é 
inteiramente um homem, e uma mulher é inteiramente uma muiher, e esta differença 
é manjfesta em tod~s as energ ia s du corpo ~ do espirito. A doutrina moderna da:s 
secreções inte1·nas-os horrnonos, qne são os est imul antes intimas da actÍvidade pby-
sica e psychica no organismo-nos esclarecem acerca d~1s or igens mais profllndas e 
1no.is penetrantes por toda a parte desRa di(ferença entre o homem e a m\llller. A 
l)ala nça hormonica no homem e na mulher são differentes ; os fermentos gene nl-tivos 
das g landulas endocrinns tt·aba lbam para dif[erentes fins., como concebeu o professor 
W. BLAIR BELL. As qualidades mascuijnas e femininas são fundamental p ete ma-
mente distinctas e incomn ensuraveis. A energia, a lucta, a audacia. a iniciativa, a 
originalidade~ e a independencia, ainfla mesmo combinadas algumas vezes C'om" a 
re meridade, a extrayaganpia, e o defeito! parecem, segundo todas as manifestações, 
qlta lidades nas quaes os ~-wmens-na média. é preciso lemb1·ar-serão mais notave is 
ti o que as 1nulheres. 
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peso aos 40 annos, aquella aos 50. A posição que nella tem os 
ossos da coxa e o angulo que fa zem com a bacia, tornam-lhe a 
carreira difficil. Tem as costellas mais moveis, mais gordura 
cerebro menos pesado, pulso mais frequente, sangue menos rico 
em globulos, e é mais fraca do que o homem. Seus passos são 
menores, mesmo em igualdade de estatura, e o andar é ondulante. 
E' fru givora e ass imila melhor do que o homem. E' mais exci-
ta vel , benevola e menos intelligente ; é mais moral cem vezes do 
que o homem, e seu maximo de criminal idade é aos 30 annos, 
ao passo que o dos homens é aos 25. A ellas não pertencem 
grandes descobertas, nem o primeiro posto nas artes, e se ha 
excepções, confirmam a regra geral de sua menor potencia 
intell ectual. ( 6) De outro lado, é destinada ao parto e ao alei-
ta mento, e não poderia ser á sciencia; si o fosse, o que deveria 
fazer o homem? Está, pois, diviJ.ida a tarefa : á mulher a geração 
do homem ; ao homem a geração das idéas». 

Effectivamenle se póie dizer que em cada orgão, em cada 
tecido ha uma dislincção dos dois sexos, e não me devendo 
demorar nessas differenças grosseiras, por demais conhecidas, 
limitar-me-ti á com1nração de caracleristicos anatomicos do mais 
alto gráu e importancia, os quaes se encontram para o lado do 
systema nervoso, e que não póJem ser considerados como urr( 
producto da educação, JJOrque se encontram igualmente nas 
raças selvagens . O cerebro da mulher é menos pesado que o 
do homem. Segundo ToPlNARD, no europeu, na occasião do, 
nascimento, o cerebro do homem pesa 334 grammas, o da 
mulher 287. De 20 a 60 annos a média é de 1.361 ·para o 
homem e de 1.211 para a mulher. De óO a 90 annos de 1.290 
para o primeiro e 1.140 para a seg unda. A mulber tem, pois, 
] 0 j 0 ae cerebro de menos do que o homem. Todavia, como 
ha uma correlação entre o cerebro e a estatura, e sendo a mulher 

(6) A diffe•·en<;a <tos sexos na .,.-gani'la"Ção phys i'Ca. <:>li <:> Iactor biologrco na 
de terminação dos sexos, não póde deixur de envolver cliJ:fe r <::nçoJS no systema ne1·voso 
em gera l ,~ especialm e nte no cerebro. Os orgãos e as aptidões permanecem nos sexo 
u1esmo QLtnndo a fu11cçilo P.ão seja exe1·cida, -de modo q ue uma mulher não se pôde 
t r ansfOII .. 'Jllal' num homc.m, fugindo da mat-ern idad e .. 
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mais baixa do que o homem, ella tem em seu favor 3 °/0 , o 
que dá o resultado final de 4 °/0 de cerebro de menos com que 
a natureza a dotou, ou melhor, a prejudicou. J AMES Ct~!CI·ITOJ:'\
BROWNE pesou cuidadosamente 1.600 cerebros de loucos, sendo 
945 homens e 645 mulheres. O pêso médio para os primeiros 
foi de gram. 1.350,54, e para as segundas de gram. 1.222,86 ; 
uma differença, portanto, contra estas de gram. 127,68; e tomando 
em conta a estatura, avaliada em metro 1.702 para a média dos 
homens, e metro 1.565 para as mulheres, ha um excesso em 
favor do homem de gram. 29,71. Uma segunda distincção, 
estabelecida já por BROCA, e depois confirmada por outros 
observadores, é o maior volume dos lobos occipitaes ( parte 
sensorial ) na mulher do que no homem; sendo, porém, os lobos 
parietaes mais desenvolvidos neste. 

Affirma CtnCHTO N-BI,OWNE que, assim como o corpo da 
mulher, o arranjo circumvolucional do seu cerebro é mais syme-
trico do que o dq homem, havendo uma differença 'de peso 
entre os hemisphericos de gram. 3,7 para os homens e gram. 2,1 
para as mulheres. Este distincto observador refere ainda duas 
outras differenças e,structuraes, ainda não por outros mencionadas, 
e que são o peso especifico da massa cerebral e a irrigação 
sanguínea. Em trFs cerebros de dous homens e uma mulher, 
adultos e perfeitamente sãos, que succumbiram a accidentes, 
achou que o peso especifico da substancia medullar era identico 

.em ambos e em todos os pontos ( 1.044 ), variando, porém, 
notavelmente o da substancia cinzenta. . Nas circumvoluções 
frontaes de um dos cerebros encontrou l.o37; no segundo 1.036; 
no dÕ)r mulher o peso especifico foi de 1.034. Este menor peso 
especifico da subs1ancia cinzenta do ç:erebro da mulher elle 
encontrou em todas as circumvoluções. O mesmo observou em 
em cerebros de pe:;soas fallecidas durante a mania aguda, antes 
de h a ver tempo para alterações degenerativas. 

Quanto á irrigação cerebral, suas experiencias, feitas com 
escrupuloso cuidad() e de accôrdo com SmNEY MAtniN, dão o 
resultado seguinte: -o diametro da caro tida interna e o da 
~trteria vertebral, tomados conjunctamente, são _., li ge iramente 
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maiores no homem do que na mulher; o diametro combinado 
é de 8,2 millim;:tros 1~0 homem e 8.0 millim~tros na mulher. 
Tomando-se em consideraçãn a ctifferença de volume entre o 
cerebro do homem e da mulher, acha-se que em proporção ao 
peso do cerebro o diametro arterial é maior na mulher do 
que no homem, e assim parece que no todo o cerebro da mulher 
recebe maior quantidade de sangue do que o do homem. Uma 
grande differença, porém, existe em relação á qualidade do 
sangue; o da mulher é mais pobre e contém sómente 4.500,000 
corpusculos por millimetro cubico, ao passo que o sangue do 
homem contém 5.00(1,000 de corpusculos. Em 20 cerebros de 
adultos isentos de molestias do cerebro (10 homens de 25 a 36 
annos, e outras tantas mulheres de 25 a 43 annos), o estudo 
comparado das arterias corotidas internas e vertebraes. levaram-
n'o á conclusão de que a região anterior do cerebro é em compa-
ração mais copiosamente irrigada de sangue nos homens, .e a 
posterior nas mulheres. Ora, a região anterior do cerebTo que 
é a preposta á vontade, aos conhecimentos e aos processos ideo-
motores, é a mais irrigada de sangue no homem; na mulher 
a mais vascular é a região posterior ligada ás !uncções sensoriaes. 

Dahi se deduz bem que a mulher, como diz ZuNo, ama e 
sente mais do que pensa, e é exquisitamente inclinada á proge-
'nitura. «O que no homem é passageiro, occasional, o predo-
mínio da paixão:o, diz TomAs BARRETO, «na mulher é permanente. 
A roupa de festa das grandes emoções, dos sentimentos elevados, 
ella não espera os momentos solemnes e dramaticos para vestil-a; 
veste-a diariamente. O homem, quando ama, ainda tem tempo 
de trabalhar, ou de- dar um passeio, ou de fumar um cigarro; 
não assim, porém, a mulher, que, nf'sse estado, não tem tempo 
de pensar em outra cousa senão no seu amor :o. 

Estudadas as differenças nervosas entre o homem e a mulher, 
como fez HARRY CAMPBELL, encontram-se tendencias, inclinações 
e instinctos muito divergentes nas duas ametades do genero huma-
no. O instincto sexual incontestavelmen te é menos intensa na 
mulher do que no homem, que além disso apresenta tendencias 
accentuadamente polygamistas; o instincto para o commercio 

F[. 9 
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intersexual prom íscuo é .. muíto mais forte no homem do que t1a 

mulher, e uma prova disto se encontra nos caracteres sexuaes 
secundarias: n homem é mais· robusto, poderoso, energico, 
corajoso, e m li'> disposto á lucta corporal do que a mulher. As 
mulheres, COJbideradas melhores actr izes dos qu e os homens, em 
virtude de sua agudeza e rapidez de percepção e de sua maior 
adaptabil idade mental, têm a consciencia de sua fraqueza, de 
sua dependencia i são mais passivas, resignadas e altruístas. 
Estas qualidades são constantemente observadas pelo medico na 
c1 i nica. 

ÜEDDES e THo~·ISON , estudando a evolução do sexo, consi· 
deram o fim essencial da união sexual como uma necessidade 
da união de cellulas physiologicamente differentes, sendo o 
germen masculino mais katabolico, isto é, activo, despendendo 
mais energia i o germen feminino mais anabolico, a que corres-
ponde menos actividade, ou uma certa passividade e armaze na-
mento de força. Applicando a theoria aos organismos donde 
elles provêm, como fez CAMPBELL, vê-se que o homem é prod.omi-
nantemente katabolico, e a mulher anabolica, engordando mais 
.e por isso menos energica do que o seu companheiro, mais 
languida, menos ac(iva e mais disposta ao somno. 

Segundo DARWJN, em quasi todos os animaes unisexuaes, o 
adulto femea é muito mais parecido com o animal novo, joven, do 
que o adulto macho. No genero humano é facil de verificar o 
princ1p1o. Do nascimento até a puberdade os dois sexos mar-
cham J)arallelamente em semelhança p~ysica i àahi em diante 
começam a se afastar da primitiva direcção, o homem muito 
mais do que a m~lher, que conserva muito do estado ante-
pubenal. SPENC!i:I~ considera a mulher até certo ponto como 
um homem não desenvolvido (ütndeveloped 11tan}. 

A's semelhanças physicas entre a mulher e o menino corres-
pondem semelhanças psychicas, possuindo a primeira muitos dos 
característicos dos ~egundos, como sejam a timidez, a percepção 
rapida e ligeira, a imaginação intensa e inclinada á superstição, 
as emoções faceis, a volubilidade, passando rapidamente do chôro 
ao riso e vice-vers~ i ella, arrastada J!lelos impulsos .~o momento, 



67 

sem a devida reflexão e força de vontade, procura sempre prote-
cção e sympathia, que dispensa lambem facilmente ás crianças 
e aos animaes. 

Comparada ao homem adulto, physicamente a distancia é 
enorme; ella adqu ire a mddureza primeiro do que aquclle.' o que 
ftz ARTHlJR ScJ-LOPE;\H f\UE' J{ dizer que «q uanto mais nobre e 
perfeito é um objecto, mais vagorosa e tardia é sua maturidade; 
que o homem apenas attinge sua maturidade antes dos 28 annos, 
ao passo que a mulher esti madura aos 18, e isto porque ha pouco 
que amadurecer nella, que se conserva criança a vida inteira. sõ 
vendo o que está mais perto, liaando-se ao presente, tomando as 
apparencias das causas pela realidade, e antepondo trivialidades 
a ob jectos do maior peso n. 

Incontestavelmente o poder intellectual do homem é mais 
vigoroso do que o da mulher. Quer nas artes, quer nas sciencias, 
a mlllher não atti.nge o mesmo nível de origi nalidade e energ ia 
creadora; o espírito da mulher como o do menino é grandemente 
imitativo. Uma autoridade competente, creio que M~1E. STA.8L, 
disse que a mulher produz livros quando não produz crianças. (7) 

Na região elevada em qui! pairam os f!.enio a mulher não 
faz competencia ao homem, baiíha pela ausencia; esses seres 
privilegiados são exclusivos do sexo forte . ~o ge77io faz o 
que deve e o talento o que póde,. cSi houvesse mulheres da 
mesma potencialidade de SHAKE PEARE, BEHOOVEN», diz H AI<RY 
CAMPBELL «O mundo as ouviria apezar da-:; condições externas 
desfavoraveis,_ (8) 

(7) A experim entação serio o mejo segui'O de estabelecer essas diflerenças, mos 
6 difficil e fa lh a muitas v ezes. Pf'ntic::unenre. todns as vezes que s!io removidas 
certas lim it~çõcs aos deveres e p1·h·ilcgios rlns mulheres, se essn coetçfio :atif1cinl 
é le •·antadu, acontece o que ba mui LO LemJ>o estabeleceu MARY WOLLSTONECRA FT· 
que pela lei commum da graYidade, os s~xos r~nltem em seus lngares propt·ios. A União 
l'ostal Int~rnncional , diz I-IAVELOCK ELLIS, resolve>~ acloptar em mui b•·ga extl!n-
são o tt·nbalho feminino. Houve certo alarma contra a preterição dos homens. 
"Ultimamente, qunsi todos os pai:r.cs que acceítnrnm livt·emente o trabalho das mulhe-
res no con·eio c nos telegr3.IJhos, [oram dcixn ndo de admittil-as. 

E' preciso um maior numero de mulhet·cs, pois que seu set·'orír:o é mnis vagaroso 
que o dos homens: são ellas menos aptas a emprehende•· trabalhos do mais alto ~nlu. 
c; a exercer autoridade sobre as outras; são mais falhas de iniciativa· pedem maior 
numero de licença> por mulestia. e perdem o interesse do trabalho com o casamento. 
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Na es phera affectiva basta citar uma opinião que não é 
suspe it a, é de um emar.cipacionista : «Com effeito,, disse ToBIAS 
B.A.rmETO, «é lt.111 verdade trivialiss ima que a mulher se aífecta 
mais fac ilmen1e do que o seu cruel companheiro de perigrina-
ção terrestre, que a gamma de seus sentimentos, o teclado das 
suas emoções tem muitas oitavas acima da teclado commum 
das emoções do homem ». Quem será capaz de comprehender 
até ond·~ podem chegar os effeitos da tenção da sublime paixão 
que se externa pelo amor de mãe, o qual em um morne11to 
póde transformar a creatura fraca e tímida em uma heroína de 
admiração, e capaz de luctar com o tigre , aba tel-o e arrancar-
lhe das entranhas os membros dilacerados e ain da quentes da 
metade de sua alma ? ! 

Deixando de parte estados pathologicos, muito particulares 
á mulher, como o nevrosismo, a hysteria, na qual um dos sym-
ptomas é a abolição da voiltade, não podemos, porém, deixar 
de passar um golpe ra pido de vista sobre certos estados phy-
siologicos que constituem antes intermediarias entre a saúde e a 
doença, verdadeiras eminencias morbidas, peculiares e caracte-
rísticos do sexo gentil, em que pese a ScHoPEi\HAUER que 
diz, «que só o homem cégo pela paixão sexual póde achar bello 
o sexo menos desenvolvido, de h6mbros estreitos, pernas curt-as 
e largos quadris •. 

A mulher, conpiderada por I-lrPPOCRATES como um fóco 
de dôres, apresenta durante sua existencia duas épocas solemnes 

(S) Das conclusões de I-IAV8LOCK ELLl S se deduz que a d ive l'siclacle me n ta l 
dos homens e das mulh e res é .fundamenta l, e te m suas ra izes na org~niznção . 

As mulheres variam dentro de um circulo mais ape rtado . 0 -- geni o e a idiotia são 
m<tis comm uns entre os hqmens. Ha cousas que e~t~o certamente dentro da d íffe -
rença dos sexos, e que s~o aindn mysteriosas pa ra nós. A côr azul é a favol'ita do 
homem. e a vermelha das mulhe r es. Dentro da esphera em que quasi todos nos mo-
vemos, ha muitos homens que pódem faze r o que fazem muitas mulhe res ~ e muitas 
mulheres que pódem faze r o trabalho elos homens. 

Os esfo rços para tratar os homens e as mulheres como identicos, isto é, pa r a forçar 
a.::; mulh eres aos moldes masculinos, são tanto nocivos quanto inuteis . ~As mulheres 
sérão sempre difíerentes dos llomens, mentalmente assim como physicamente. E, 
bem par·a ambos os sex9s que assim seja. E' devido a essas differenças -que 
cada séxo traz pa r a'.) trabalho do mun do apti dões va]_'ias que fa l tam ao ouçro St>XO· 

E' devido "'essas d iffero nças tambem qtte o bomen1. e a mttlher têm seu im 
mo 1·ta l enca nto, um pa·1·a o out t•o '· 
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e da maior importarÍcia para o hygienista, o pathologista e or 
medico-legista: são a puberdade e a idade climaterica ou a 
menopausa. De certa duração antes e depois dos phenomenos 
mais salientes que são, para a primeira, o apparecimento, e p:tra 
a segunda, a suppressão do fluxo catamenial, essas épocas são 
acompanhadas de um abalo geral do organismo, de tumulto, 
agi tação, ondas de irritabilidade nervosa, que pódem terminar 
pela hysteria, a loucura, e o suicídio. A puberdade, occasião 
da formação physica e moral da mulher, na qual, diz OoETHE, 
«dispertam-se impulsos se:xuaes, revestidos de fótmas e necessi-
dades mentaes», de duração um tanto consideravel, acompanha-
se de cephalagia, languidez, m:tu estar, anciedade vaga, certo 
gráu de melancolia e erotismo, irri tabilidade e susceptibilidade 
de caracter, chôro sem motivo apparen te, emfim, grande impres-
sionabil iâade nervosa. Este estado prolonga-se até o estabele-
cimento definitivo e regular do rhythmo mensal, que não é 
mais dó que um symptoma da grande funcção da ovulação, ou · 
melhor, uma exacerbação mensal de uma evolução continua que 
constitue o período de actividade sexual da mulher, e occupa 
uma grande parte e a mais importante de sua existencia. Essas 
phases mensaes são muitas vezes ·precedidas, seguidas e acom-' 
panhadas de perto dos mesmos symptomas que se observam na 
appadção da primeira hemorrhagia, e constitúem períodos 
medico-legaes de valor. Sabem-se as consequencias perigosas 
que pódem provir da alteração e suppressão temporaria das' 
regras, consid-eradas por muitos como um t:stado puerpenll em 
miniatura, como um estado morbido, e como tal comprehende 
a lin guagem vulgar o incommodo pela qual as mulheres expri-
mem a evacuação do menstruo- esse r elogio da saúde da mulher; 
na phrase de MotnCEAU, justificando assim o castigo infligido 
pela Providencia contra a estatua: de sal em que se transformou 
a mulher de LoTH, sujeita aos encommodos de uma menstruação 
abundante. 

Na menopausa não são menos interessantes as alterações 
moraes que soffre a mulher; as modificações de caracter, as 
tempesta.des nervosas, . não param com o desapparecimento das 
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regras ·; contil'lúam por muito tempo ou prolongam-se -até -ao fim 
da vida, por habito, em substituição ao rhythmo · mensa·J, -e isto 
explica a índole antipathica e proverbialmeQte bizarra e imper-
tinente das sógras, quasi sempre mulheres da menopausa em 
diante_ 

Nas loucas a approximação da menstruação traz exacerba· 
ções temíveis. 

Comquanto se tenha querido demonstrar ser o homem sujeito 
a um certo rhythmo ou a modificações periodicas, salvo os 
casos pathologicos de hemorrhagias que se tornam periodica-
mente habituaes, se esse rhythmo existe, passa desappercebido 
e sem alterações nervosas. 

Além dessas perturbações, está ainda a mulher sujeita ás 
consequencias da gravidez, do parto e puerperio, e da lactação. 

A prenhez modifica o organismo inteiro da mulher; póde-se 
dizer que todos os tecidos se resentem desse estado; a repercussão 
sobre o systema nélrvoso é extraordinario ; a mulher torna-se 

I . 
irritavel, e as predispostas ficam duas vezes nervosas. Nesse 
tempo a menstruaçiio desapparece, o rhythmo mensal é menos 
lato, e observam-se,

1 
além d~ alterações de espírito e de caracter, 

dôres de cabeça, p<,tlpitações, dyspepsia nervosa, vertigens, etc · 
O parto e o •~stado puerperal cónstitúem épocas muito 

melindrosas para a mulher. Além de outras manifestações morbi -
das que pódem apresentar-se nessa occasião, notam-se muita vez 
delí rios transitorios ou mesmo permanentes. Durante a lactação 
não é raro encontrFem-se symptomas de irritabilidade nervosa, 
consequencia natural da drenagem do organismo. 

Encarada a mylher sob estes differentes pontos de vista, 
que justificam o estreitamento de circu lo jurídico-civil em que 
ella exerce sua acção, nada mais justo, nada mais equitativo do 
que lhe conceder, em direito criminal, uma imputabilidade 
menor e o beneficio lenioris poenae. As leis rc>manas consi-
deravam o sexo feminino como uma condição de presumpção de 
menor dólo; a lei ] OLIA sobre o estupro e o adulterio mitigava a 
pena p1·o infinnitqte sextt,s. f ARINA CEO ensina que a decima 
causa de diminuição das penas seria ea quae sexus fragili -
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tatem 1'espicit. Não seria, pois, uma innovação, e teria o 
legislador os melhores fundamentos para não medir pela mesma 
bitola de responsabilidade criminal o homem e a mulher, para 
não tratar igual mente a seres desiguaes. Lamento que o nosso 
Codigo não tivesse cogitado desta questão, e considero um 
grande progresso na legislação de um paiz civilisado a decre-
tação, não só da imputabilidade menor da mulher em relação 
a do homem1 como tambem, em igualdade de circumstancias, 
a ttendenào-se a maior sensibilidade feminina, do beneficio de 
penas mais leves, mórmente estando a mulher em estado interes-
sa nte, ou em ou tros que pódem até diminuir sua responsabilidade. 
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Homicídio 

Codigo Penal : 

.A1·t. 1194. Mntar nluuem : 
§ 1 ,o Se o r.7·irne.fô7'JJerpetmdo rnm '!lllllquer da~ circumstancins aggravantn 

1/lfncionadaH no.~ §§ !2, 3, C, 7, 8, 9, 10. 11. 12, 13, 16, 17'. 18 r 19 rio art. S9, 
t :l 2 . o do art. 41. 

Pena-tl.e p·ri.vãu cellular dP l !P a SO 11111108. 

§ 2 .o , e o lwmicüiio -não tire~ .;ido Cl{ffll'fll:ado Jiflrt.\ referülas circumsta.nria,q: 
Penu.-cleJirisão cell1tlar po1· 6 rt f!4 anno.v. 
A1·t. fJ.95 . Para que se repute mM·trtl, nu Rentido legal, 711/W lesão C(lrporal, 

é indüpem.ravél que s~ja causa ejt'ir.icnte 1la ?IWI'te JJ(>r .;ur; natm·eza e .çéde, 011 
1''" te1· 8ido ]J7'atü:ad,, sobre pe.sóct Cll)l.l crmslituição 011 e.•tado 11wrbido anterior 
c:o1rcorram para torual-a irrernecliavel?nente m.orlnl . 

• l . o. , i a morte retmllar 1 mio da nat·ureza e 8éde da lesão, e .nm d r 
condir;r;e.~ Jlfr,<olwli,v.qimas do ojf'nulüto. 

Pena-de Jlri,\lio celt11lar por 1f1Uttro a Jf! anno.•. 
§ 11.0 Se a nw1·te nsultar, não )JOrqne o mal fo.~.9e mortal, e sim por ter 

c;{t 'endido dei.urulu de oúse1·var o ?'e{li?llen medü:o httuieniao q·eclamctdo pelo seu. estculo: 
Pe-na-!le JHi.~ão cell~tlm· pcn· dott.< ct oit.o dm10s. 
A1't . f2 .96. É qualifícadõ crime âe enoeneucnneuto /orlo o a.ttentado contra a 

<>ida de altJUI/111 pessóa por meio de veneno, qualquPr que sej(( o Jlr,•ce.~so 1 ou 
?uPtlroâo de "ao. 1n·oprinaçãv, e s~ia111 quo e.~ .f'orew Ret/.~ e.(f'eito.~ def~nitivos. 

Pttl'!t[JN1111lll ~nrico. re}ie?IO é /Min •11h~trwâo ?uineral ou organica, fjllf 

<u:ftrirl(l ,;, <II'!JrtiiÍSifiO ''U aJ•plicrul" uu .<tu l'.rle·rÍ!tr, umlo obsorrüla. de/ermint 
a mm·te, l"'nlw nn Jlerigo a ridrt 1 ,,u alt<"''e pr<(f'rmdameJde a sau,'le . 

..:b·t. f!97' . A.quelle que Jlu'l' imprudeuria' uertligeul'ia ou imperícia )/(/ .<llrl 

11rle ou Jlroji·,,.•íio , ou pm· inoú.•el'!'tlltt'irt de algnmrr cti8posiçã!> regulamento r, 
cnmtJu•llt•r ou.fi•r t:au8a involttntwrirr, tlirrcln 1111 inrlilrectrunente1 de um. ltmm:ci~io, 
serri puuido cottl 'fl7'iúio cellnlnr por dou.• '111 1':11-8 a 'llrn rt11ho . 

A1·t. 89 . S 8.o 1'er o delinq·um.te oolll?ll éitirlo o M'ime por meio de veneno, 
8Ul•.~tancia.< 1/1/Nlhesicas, ütcendio , ltRplt!f.t:üt, ou i-n anel nçilo . 

.tl1·t. 41 ~ &.o Quando a dór physica j'õr a!lff11Wttada por ((elo ele crl!elàade . . , 
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Pro-jlécto .:det .. re!0rm.:~: ~ ... .. 
;, J.~ ' }f" .. ~· "' 

,4 -~ ·' ... 

Art. fd!JfJ. Jf,Ltar rrlyno'!. 
Penn-J)ri<íi" com trabal7w por ,,ei,, a rlezuito 11.nno.~. 

( 1.) -~.~ .. ~f p~;;~:)~r..it '•'à:~'~le.~ ·~~ •t,:int;l rt1;,no.,· rle ;,7.;.,'rto ,:om. ~mb~tlh~ no liomicuUo .: 
.!, oome7ti?'il'l!tã''im,ntl80 dt• )11'7'ver.vicl.orle b1·utnt, ou com avto8 cie 1mrbrwiLlwle 

otr. .~e·viciM . 

11, por inr.emlio, innnclariio, rrnrno, dlllJ.vfruwia, IYH'<'oti<:fl, on qonl•tlft' l' 
t!Tilra (Ir rj!i!ito ~emellianteJ 011 aimlr' j)Plo., meiu8 preci.~to.~ J!IJ tila/•J V rle.vle !in·o. 

$.o A JUII'L 8erá clr rlou., a .vá~ wnws de pridíio rum trab•tlllll ~i Ft 1/lrlr/.J 
tir.er' . .-idn commettiifa r:ontra filho Üwftilimo pela propri<z m<le dlti'IWle rJ port.,, 
ou i?nmerliattwtente ifrpoia, para Ol"rultar it<Ut dc8lwnrn . 

Art. 294. T'crlj'icado o ltmniritlio a !e.~l'irJ 1tece tJer ciJ/l.>iâcmrla .•elllpre crnnQ 
rrr.uM clct nw•·te, aindo que .1e prove: 

1, gae n morte em outrrM r:ct.so.~ semelhante., foi impedidre, I! nu r:rr.•o ele qttc 
.!e trata pode1·ia tet -o .~ülo 1'0111. OH -'Ocr:or·r·os tla a1·te i 

l.I, que a morte sucaedeu }'ela natu.rezn 'f!articalcw do ·~(/i!!nlirlo, rm por 
força da~ ci1'CU?LtJtancias e111 gue foi ji•itn 11 te.•ílo. 

Pm·ay,·aplw tmico. St porbn 11 nwrte j'or resultado de unw r·rul8rt. 'JI/(1 .i•t 
e.rüttu 1;0 momento da le-~fio e 11i'io p07' e.~trt nggraratta, ou .•e o o_[f~nri,itl•> dt!-<Jli'8ZtJ!l 
"s meios apropriados e conducente.v rí cura, io~>p07'·se-lta a pen•t rle teul.rtlirrt de 
lcomiculio. 

Art. 2 95. Causar, por ll':tos tendente.• a produzir wnrt ltWtú pr.v.!rnt(, a 
11101'11' rle algilem: §a) em qtwlquer /lQs t:asqs rio~ z_o do art. 293-wna r(,. tre.> 
a nore am1os de JJrisii.o cwm trn/Jallio. 

h) em qualquer d.(J., c:rt.~o.v rlr7 S 2.0 elo dito art. 293 -peniL de qnntro ct 
dose annos de 1J1'LtJão com fraballto . 

Pa7'af}1'etphv ·unico. Opnco?'•'I!Jttln a IJ(tusa. mencionadre no 2JUIJ'lt!Jrrtplw •ttnico 
do m·tigo antecedente, ·impo7'·,11J·ha o. tJCmr. 1l1; ~:lwtptir-ülad,e da ftml•ttit•o. 

Art. 297. Determinar an tl!l,,.ilirtr al,quem a 8tâcid,tr-.!e, .•i u 8!1il'itlio 
1'flttiZM·Se. 

P ruu-priaílo eon~ trnbrtllto de 11 Til. tl trc.v rmnos. 
Art. 298. Cau.ar rt morte de a.lyuem fl'"' n~gligencírt, imprndl'nd,tt 1 ou fctita 

dt obxl;rvanda de regulamento, orclen~ ott dtsriplinr<: 
P~nu.-pri•ãu com trltbal/Jq por oito 111.ez•.v " dois anno~. 
, 'i tio facto 1'esuttar o mqr/~ rit• IIUtt.v de nmrt pes.>óa, ou lt morte de wnn ,q,j 

(j a lesão rle maia de uma, 1'0711 08 ~(/'eitos preristo.~ no art. 299 § 2,0 r: 3.o. 
• Penrt-o dóbPo. 

Paragmplto uniw . Sf o r:nlpwlo em 1'etzílo ele seu ojfi ~io, nrtt! ott JJ'roj'i.!óão, 
1!rrt o/J rignclo a emprega·r no l'(t80 atte~w,:ão e.vpecint q·ue 1ws tle8GU'GO'II : 

Pma-o dóbro cl~t rpce fór rtppttcii1Jdl nrt cunformidade de v te rr.rt ~[Ju. 

(l) Aqui se rá mencionat.lo da legislat;ão o que interessa á )ledecina Legal, 
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De todos os tempos tem sido o 
abominavel, , mais alarn1ante, e punido 
tambern o mais difficil de occultar.. 

A lesão póde produzir a morte Í·mmediata, por sua natureza 
e séde, quando ha de.>truição ou grav.e compromettimento de 
orgãos impor-tantes e indispensaveis á vida, com0 o oerebro, a 
medulla espinhal, o coração; ou quando são perturb<idas·me.thani-
camente as funcções desses orgãos, como no caso de um de.rra-
mellto no cerebro, ou no pericardio impedindo o tunccionamento 
do coração; ou quando hemorrhagi:ts abundantes, externas ou 
internas, trazem o exgcittamento do organismo, como no córte 
de grossas arterias, nos ferimentos extensos do fígado ; ou 
quando, por shock traumatico o coração é j:ilaralysado em virtude 
da excitação intensa dos nervos sensitivos. c~mo causas medi -
atas ou secundarias da morte em consequencia de lesões corporaes, 
comprehendem-se os processos inflammatorios e infecciosos, 
como a peritoni te, a cephalite, a pyemia, a sceplicemia e o 
tetanos, ou o exgottamento por uma longa suppuração. 
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Estabeleceu o Codigo, no art. 295 as duas hypotheses : a 
lesão causa efficiente da morte por sua natureza e séde, e a . . 

..lesão causa effici ente .da morte em virtude da constituição ou 
,. estado morbido anterior, que a. tornou irremediavelmente mortal. 

Nesta segunda parte attendeu o CQdigo ás concausas, ou a uma 
segunda causa já existente, e concorrendo com a primeira, ou 
a lesão, para determinar a morte. Um individuo póde ter, indepen-
dentemente da idade (velhice), os ossos do craneo tão delgados, 
que uma violencia, relativamente fraca, produza uma fractura 
que não se daria em outra pessôa; póde uma transposição de 
vísceras, como por exemplo o coração do lado direito, dar lugar 
a que este orgão seja attingido em um ferimento penetrante 
desse lado. O estomago repleto de alimentos, uma bexiga cheia 
de ourina . um utero gravido, estão facilmente sujeitos á roptura 
em consequencia de uma violencia sobre o ventre. Nos alcoo-
listas o figado gorduroso, ou mesmo o coração, se rompem c<Jm 
facilidade com os choques sobre essas regiões, assim como se 
dão hemorrha·gias na cavidade craneana por estarem estragados 
os vasos das meninges e do cerebro. Uma lesão que num indi-
viduo _ sadio depressa est,aria curada, num diabetico ou num 
brighticO póde acarret_ilr a morte por gangrena. Nos casos figu-
rados temos as copcausas de ordem anatomica -transposição de 
orgãos i de ordem physiologica-utero gravido; e de ordem 
pathologica- fígado gorduroso ou existencia do diabetes. 

São ainda admittidas concausas supervenientes, umas depen-
dentes da lesão, como as infecções que acham nos ferimentos a 
porta aberta para a entrada i e outras de méra coincidencia, como 
por exemplo a íebre intermittente, que póde apresentar-se no 
curso de uma lesão. A demora longa no leito, no caso de uma 
lesão grave, uma fractura no velho, póde trazer a gangrena de 
decubito, ou uma pneumonia hypostatica. 

O Codigo Penal, aceitando a dóutrina das concausas, como 
minorantes da rewonsabilidade, nos casos de homicídio, assim 
como é adaptada ~m outras legislações qual a Italiana, formulou 
o § 1.0 do artigo em questão, diminuindo as penas quando ~ a 
morte re'sultar », não da natureza e sé de da lesão mas sim de 

I 
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condições personalíssimas, do offendido », passando ellas para 
a metade das penas do homitidio sem aggravantes-quatro a 
doze annos de prisão cellular. 

A escusa da concausa vem da ideia que o individuo deve 
responder penalmente pelo facto querido, e pelas consequencias 
que delle derivam; quem, porém, produzir uma lesão pessoal, 
seguida da morte do offendido, morte que se não teria verificado 
sem o concurso de circumstancias preexistentes, ignoradas pelo 
offensor, ou supervenientes, mas independentes do facto, nãGJ 
deve ser responsavel senão pela lesão pessoal, ou por homicídio 
falho. 

Adaptando a ideia já contida no Codigo de 1830, de que 
a responsabilidade é diminuída quando a morte resultar, não da 
lethalidade do mal, mas do abandono do tratamento necessario, 
formulou com justiça o § 2.0 • do artigo em questão. 

O Projecto de reforma estabeleceu o que se devia entender 
por lesão causa da morte, ainda que s'e prove, que em caso 
semelhante foi impedida, e no caso podia ter sido com o auxilio 
da arte; ou que a morte foi devida á natureza particular do 
offendido, ou por força das circumstancias em que foi feita 
(Art. 294, n.05 I, li e IIl ). Contemplou os casos de morte por 
causa já existente no momento da lesão, assim como attenuou 
igualmente as penas, que passaram a ser da tentativa do homicídio, 
quando no tratamento da lesão foram despresados os meios 
apropriados conducentes a cura. ' 

· A disposição do Paragrapho unico do art. 294, e o art. 295, 
estabelecendo penas menor para o caso de não ser o homicídio 
tencionado, mas o resultado de actos tendentes a produzir uma 
lesão pessoal, estabeleceu a doutrina do homicídio preterin-
tencional e das concausas. Chama-se preterintencional 
( pmeter intencionem) o homicídio que provém de uma lesão 
voluntaria, que resulta mais grave do que aquella que se devia 
commetter,· havendo um excesso de effeito. 

Esta questão, assim como a das concausas que lhe são 
connexas, são muitas vezes difficeis de julgar na pratica. A 
gravidade das lesões, diz bem B. PELLEGRINI, é raramente prevista 
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A preterinte·ncionalidade é como diz PucuA, um estado psycho-
logico . misto do dólo e culpa: dólo a respeito da lesão, e culpa 
em relação ao aco11kcido; e acre>centa que a previbilidade é 
condição necessaria da noção da culpa, ao passo que a não 
previsibilidade do resultado imprime ao facto o caracter de casual, 
e por elíe não se é responsavel. 

No Projecto de reforma ainda ha o caso especificado, em 
que se pune o -delinquente somente com as penas cla tentativa 
de homicídio: é aquelle em que existindo no offendido um estado 
morbido anterior, póde ser a causa da morte, sem que fosse pela 
lesão aggravado. 

Quer no Codigo Penal, quer no Projecto, como já era na 
legislação de 1930, constillie uma aggravantc do homicídio ter 
sido commettido por meio de veneno, incendio, inundação. 
Como justificação dessa aggravação e sobre o assumpto basta 
dizer o que já publiquei em uma Monographia sobre «Veneno 
e Envenenamento», e de cujo primeiro capitulo farei aqui um 
extracto: 

«.o crithe de mtyel1en.amento foi sempre considera~o como sut 
.genens, como um honnctdiO mais grave, revelando mawr perverst-
tl.Rde e insidia. A l~li romana qualificava-o como mais odioso do 
que o homicídio pe ja arma branca : - « !flus esf hominem exfin-
[Jllere aeneno quam occidere gladio. Effecti\·amente esse crime 
envolve mais traicão e cobardia, abuso de confianca e em seus 
sinistros e infern~e~ preparativos póde attin gir outras pessoas além 
'da victima escolhid~. «Os que ernpregam o veneno para matar», 
diz 1VIerlin, c commettem uma espccie de humicidio muito mais 
criminoso do que o commettido pelo ferro, visto que deste a 
Yictima se póde garantir , e o outro envolve sempre uma traiç~o, 
e é praticado por aquelle de quem menos se desconfia.» Muyart 
de ·vouglans se exprime de modo analogo: «A traição que en. 
Yolve este crime, a especie de impossibilidade que ha em se ga-
rantir contra elle, porque ê muitas vezes perpetrade por a(]uelles 
que mais perto estão de nós e dos quaes menos motivos se tem 
de desconfiar, v torna sem contradição dos mais graves e dos 
!ll ais puníveis.» 

O Corligo Criminal do Brazil (1.830) considerava o envene-
··rm.mento uma circurnstancia aggravante do homicídio (art. 16, § 2.0 )

1 
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- << ter o crime sido commettido por meio de veneno », o que 
qualificava o delicto- synonymo de crime - no art. 192, cujo gráu 
maximo de penas era a morte. 

Esta mesma disposição, excepto as penas, está no art. 39. § 
3.0 do Codigo Penal, que no art. 301 definiu o que seja veneno 
e envenenamento, decretando a pena de prisão cellular por 12 
a 30 annos para este crime. 

A qualificação de envenenamento est;i de accôrdo com o modo 
geral de encarar este crime, attend enclo a que os venenos não 
actúam Eómente quando são in geridos, e pódem produzir os seus 
efl'ei tos, quer applicados á supPrficie do corpo , e introduzidos no 
organismo pela pelle intacta ou desp ida de sua epiderme, quer 
pelas mucosas, pelas vias respiratorias (venenos gazozos ), pelo 
r ecto em clyster, quer por via hypodermica, ou nas cavidades serosas. 
Ainda: a perversidade a a cu lpa em nada são diminuídas quando 
não são realisados os effejtos desE>jados, nG caso, por Rxemplo, de 
.ser a acção do toxicu attenuada pelo vehiculo, ou pela medica-
ção, não se realisando ~ morte, porém alterações mai s ou menos 
graves da sau de, curaveis, 0u permanentes. Na defini ção de ve-
neno está explícit a a questrto da absorpção, que é condição para 
um a definição physiol ogi c~ ou puramente medica, mas que não 
sati sfaz aos intuitos medico~Jegaes. 

E que differença ha entre o crim e de quem mistura arsenico aos 
alimentos de alguem e o de quem mistura fragmentos de vidro ? 
Não envolve o crime pelo vidro pilado a mesma traição, perversi-
dade, e insídia, e tambem niio «Se occulta este crime nas trévas e 
rasteja no la r dom estico», como diz Carmenin? 

Nas antigas toxicologias , diz Hofmann, os venenos mechanicos 
formavam um capitulo especi31. Entre elles o vidro em pó re-
presentou em todo o tempú um grande papel, e para o pôvo esta 
substancia passa effectivamen te por ter propriedades venenosas, 
tendo sido administrada muitas vezes com intu itos criminosos ás 
crianças. Nesses casos é preciso distinguir o pó muito fino do 
pó grosseiro. Husemann co:1siàera o primeiro inoffensivo . O pó 
grosseiro póde produzir irri tação viol enta da mncosa do estomago 
e do intestino, como observou Maschka em uma mulher de ses-
senta annos, á qual foi adm inistrada muitas vezes vidro pilado 
na sopa e no café. 

Woodman e Meymott adaptam a definição de veneno de 
Letheby. a qual no di zer de Glaister, é um a da.s melhores. «Veneno », 
define Letbeby, «é qualqu er substancia que, não por acção do 
calor ou electricidade, é capaz de destruir a vida, quer por acção 
chimica sobr e os tecidos do corpo vivo, quer por acção, physiologica 
depois da absurpção pelo system:;l,» Esta definição encara só-

FI. l1 
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mente dois motlos de acção elo:; venenos-a acção chímica e a 
physiologica. ~om exclusão tacita elas sub:>tancias de efl'ciw mecha-
nico, como o Yidro pilado. 

Para demonstrar que sob o ponto de vist~ medico-legal a 
noç~o ele ven~no não póde ser iclentica áqnella puramente medica, 
basta poodemr flUe no primeiro caso é encara lo o veneno sob o 
aspecto de instrumento de crime. E.n pilysiologia veneno é a 
snbstancia, que absorvida, ai téra o fu nr.cir)Jlam ento dos elementos 
anatomicos, ou abóle esse funccionamentu e üe,;tróe a vida. 

O Codigo Criminal do imperio n:to clefinia o que fosse venen(); 
limitava-se a mencionar o homicídio pvr veneno. O Dr. Souza 
Lima, emerito professor da Faculdade de ~IeJicina do Rio de 
Janeiro, escrevendo então sohr0 toxicologia, admittiu llll1 <l class!:' 
rle venenos mechanicos (irritantes physico.> ), na qual collocou o 
virlro pilado, e atHesentou uma definição conciliadora, mais ampla, 
nos seguintes termos:-« Veneno é toda snbsnt11cia que absorvi la 
ou não. appl icada: sobre o corpo interna ou externamente em cena·. 
dóse (relativamente elevacla), determ ina lesões mais ou menos 
graves, que pódem terminar pela morte ou deixar defeitos per-' 
manentes ou irremediaveis. » 

Lacassagne apresentou a seguinte definição : «Veneno é um 
perturbador do funcc/onamenfo dos elementos anafomt'cos e sobre-
tudo da c e/lula nervosa. » Deste geitu exclui o da clas ' e do.:; ve-
nenos as substancias corroúvas, que con~itlera agentes \' nlnerantes. 
e accresccnta: «Não citaremos Lenão para memoria os venenos 
mechant'cos traumaticos intemos, taes como vidro pilado, pedras 
vreciosas, gêsso, agulhas e alfinetes, esponjas, líquidos ferventes, 
metaes em fusão. anima<:ls viv9s.» 

A noção de ven~uo mecltanico e>tá, porém, impregnada no 
espírito dos medicas legista:;, 1ue,;mo daquelles que, conw Glaister, 
os exclúem nas clefiuitiões tlpresentatLL<> ou atloptatlas. Mencio-
nando este anto.r um a classifica~;ão de venenos, fulltlada na acção' 
que estes exercem sobre o organismo, divide-os elll cht'mt'cos e 
vitaes. Os primeiro;; subdiv ididos em corrosivo;; e vulnerantes. 
Como pertencentes a este ultimo grupo cita o vidro e as pgulhas. 

O Cucligo Austríaco, citatlo por Hofmann, quando ainda pro-
jecto, no § 240 diz: «Quem attentar contra a saúde ele alguem, 
administrando-lhe venenos ou outras substancias ele natureza a 
alterar-lhe a saúde, é punido, etc•. Nesse projecro está claro que 
o legislador, .considerando o veneno do mesmo modo que se vê 
nas definições da maioria dos medicas legistas, não descuron de 
outras substancias capazes ele alterar a saúde, com a mesma ma-
licia, a mesma culpabilibacle, do crime de .envenenamento. 
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Por indicação minha foi rteeita pela Commissão do Projecto 
de rdforma o accrr.ssimo ao n. 0 II do§ 2° elo art. :?93, «OU qualquer 
outra dt; emprego semelh:tttre . , que co! locaria o \"Jt!ro moido e o 
gêsso entre os ven euus: o u a elles equiparados. 

Bastava que no Codt go Penal não ext stisse a condição expressa 
da absorpção. e fv-> ~em portanto supprimirhs na qualificação ele 
veneno as palavras- «Setlclo absorvida• , para que nclle estivessem 
compreltendidos toclos os casos identicos, e desse tnoclo os crimes 
pelos venenos mechanicos do Dr. s~uza Lima ; al em de que - a 
questão ela a.hsórpçào, co mo .iá vimos. nfto é essencial á noção 
medico-legal de veneno . São por t.•ldus os medicas legistas, ex-
cepção talvez de Lacassagne, aclmitticlas como venenos substancias ' 
de acção cltimica loc:al, cotno os <tciclos mineraes, as bases caus-
ticas, os quaes deix am mais frequ entemente «alteraçõe> profundas 
da saúde~ , como dyspepstas gra ves pela clestrui ção das glandulas 
pepticas, estreitamentos cicatri ciaes do esophago, e produzem tam-
bem a morte rapida por cltoq ue, quando a . perfuraçào do esto-
mago permitte que o toxico Irritante e caustico se ponha em 
contacto com o peritoneo. 

Em conclusão:- A snpprP.ssli.o , no Cocligo, da questão da 
absorpção dos venenos satisfaria bem á qualificaçrLO ele um certo 
numero de crimes, cansados por substancias que, não sendo toxicos 
na expressão rigorosamente physiologica e medica do termo, o 
são no seu emprego, cercadas das mesmas c(rcumstancias que o 
veneno, envolvendo o mesmo clólo, a mesma insidia, a mesma 
perversidade. 

A querer manter a difinição do Codigo, dando uma feição 
mais scientificamente n~edica ou physiologica á definição de v.eneno, 
a adopção de um artigo identico ao já mencionado do Codigo 
austriaco, •e mais o accrescimo ao § 3. 0 do artigo 3Y das p.ala v r as 
" ou outras substancias capazes ele alterar a saúde e produzir a 
morte», é · imprescindível necessidade em bem dos interesses ela 
justiça e da perseguição do crime. 

Se a definição elo Dr. Souza Lima não excluiu os agentes 
thermicos, como a agua e o oleo ferventes, ou os agentes electricos, 
dá maior margem para que nella se COII1JH'Elhendam certas substan-
cias approximadas dos venenos pelo modo de commetter o delicto. 
A definição do Letheby, poderia preencher satisfactoriamente o 
assumpto: -Veneno é qAJalquer subsfanc/a que, não por ac:ção do 
calor ou da e!ecfric/dade, é c.apaz de alterar a saúde ou destruir, 
a vida, quer po."' acção chimica sobre os tecidos do corpo vivo, 
quer por acção mechanica irritante, quer por acção physiologica 
depot's de saa absorpção. Estão por este modo excluídos os 
instrumentos vulnerantes, propriamente ditos. 
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Propondo esta definição rle veneno, julgo melhor acautelar 
os interesses da justiça, pensando como Anglada que diz não_ se 
poder deixar, com esse intuito, de admittir uma rlefinição :uedicO· 
legal ele veneno, cliffe rente da definição: puramente medica.» 

Lesões corporaes 

Codigo Penal : 

Art. 3 0 3. O:O'ender pltysicamente alguem, proà~tzindo-llte dó r m~ al,quma 
lesão no co?·po, embom smr clerramamento ele sangne : 

Pena- de JYI'isão cell~• lFt? ' JJOT tre.• meze.9 a um anno . 
A1·t . 804 . Si da lesão C07'PO?'Ctl res?.tUcw mutilação o~• amputação, dejo?· mi-

clacle, ou privação pe?'manente elo uso ele um orgão on memlwo, ou quatqcter 
enfermidade inwravet e que prive para sempre o offendiclo de puder c.tercm· o selt 
trabntlto: 

Pena-de prisão cellular por um a quatro an!IW.<i. 
Paragraplw unico . Si produzir grave incommoào ele snâcle que inltabitite o 

paciente do serviço activo po1· mais de 3 0 dias: 
Pena-de prisão cellular de um a quatro anno.f. 
Art. 305. Ser11ir-se alguem, contra o~•trem, de instrumento aviltrtnte no intuito 

1le ca~t81k1' -lhe dór physica e infm·ial-o. 
Pena-de p1•isão celt·nba?' por• ~•m a tres unnos . 
.Art. 30 6 . .Aquelle q~•e por 'i?npr udencia1 negl-igencict o'ct. impencut, na sua 

nrte ou profissão, ou por inob~e1·vancia de alguma disposição ?'egctlamentar, com-
rnetter ou jô1· cmtsa involuntaria, directa ou indirectetmente ele rtiguma lesão 
corporal, será punido com a pena de prisão oellular por 15 àia.y tt 6 mezes. 
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Lesões pessoaes 

Projecto de reforma : 

Art. :.t9.9. Causar alguem qualque1· ojjim~a no corpo, nrr. saúde ou na mente. 
Pena-p1·iaão rom tral>allw por quatro mezes a 11.1n anno. 
§ l.o Si do fado não resultar molestirt, ou inwpruidade parct o elfimdiclo .~e 

ot:cupar do uu traballto ordinario: 
Pma-pri;ão com traballi.q p()r um a tre/J mczes, ou multa de duzentos a 

.•fia centos mil reis. 
§ t.o Si do jacto resulta'': a) alteração permrr.nente da saúde, sem perigo 

d.e vida; 1 ) enfraquecimento do sentido vi.mal, muf.itivo, ou de juncç;w .~e.rual 
.vem perda da capacidnde de gerar ou dd amt~mentm·; c) falta ou re.vtrirção do 
ttso elo pó, mão, b7't.<ÇO Ott Jlerrut; cl ) JJ67'tm·bação (lrt palctvra; ) je1·imonto 
q•ue J?enet7'e na caviclatle do craneo, da me1lulta e.çpinllal . do peito ou ao vent1·e; 
r J cicatriz tempo1·cwirt no rosto ; g) inhnbilitnçfio elo tmbrtlho 1J07' mui~ de t1·inta 
dias. 

Pena-prisão com trabalho por •tm a t1 es anno.• . 
a. o Si du jacto rtdu.Uar: a) altuaçiio tlrt scuíde com perÍfJO de vida ; 

1>) alie11.ação me11tat; c ) su.1·dez, cegueira ou m.uclez .' d) perda do pil, miiu, 
braço ou perna; e) incapacidtJde de gerar utt ri~ arnr~mentar; f) deformidade 
pennnnente clr1 ro.vln; !?; ) inltnbilitaçüo ü'mbem. permanente do traballto. 

Pma-pri.~ão com traballw pOT' Mi~ a Rei., cmno.~ . 
.Art. soo. U;;nr de meio ou de inotrumento tuiltante, com o fim ele injttriar 

alguern. 
Pena-prisão com trabalho por oito mt•ze.Y n rioi.i rumos. 
Art. SOl Orwsm· por negl·igencia, imJl1'1Ulencirt ou inobservanoü~ de 7'C!JU· 

lamento , 01'clem ou disciplina, qualquer o:tf'en .. ~a no corpo, na saúde ou m~ mente 
de alguem. 

1.0 Pena-prisão com trabalho por vinte a .ve.~senta dias, on multa de 50·' 
n 150"11 no mso do art. f199; 

t~.o Peaa-pri,\ã,> wm trabalho po1• dn r' trinta dias, ou multa de 100·.' a 
SOOj! no ca.~o do § 1 o elo do 1·ejerido artigo ; 

3.o Pena-prüiio rom traballto por doi.• a BôÍ8 mezes, no caso do § 3.0 elo 

citadu artigo. 
Porugraplw wtieo. Si o culpado em razii.o do .Ycu 'Jfficio, arte on projis.viio, 

em oú1·igarlo ct orotpreyar no ca8o attençiio CRJiecia! que clescu.rou: 
Pena-o clobro do que fór applicavel 1trt r.·onfm·mülade deste artigo . 
. t.h·t .. 101,. Não terrí lugar, porw~, rt intpo.~içíw de pena l}ttando a 1liotima 

de lesão pessoat, le1·e ou levi:s~imcL, se de~ajf'rontar in conti.n.enti elo oj/'eJWJr 
por outra lesão simillttmtc, ort de inj•aüt por le~ão àaqueUcL natureza. 
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A integridade pessoal desde a mais alta antiguidade que 
é considerada um previlegio do individuo, e por isso punida a 
sua IJerturbação, ou com a peila de talião, como no principio, 
ou com penas outras, como a compensação, a prisão. No Codigo 
de Hammurabi, considerado pelos Orientalistas como o mais 
antig0 (2250 antes de Christo), encontram-se disposições puttiLivas 
destes crimes, sempre com predonlinio das penas de talião, que 
formam á base da punição da legislação Mosaica. Conta-se que 
DE!viOSTHENEs, quando dirigia os córos, fôra esbofeteado pelo 
joven MmrA, havendo desistido da acção jurídica intentada 
contra seu offensor, mediante o pagatnento de 30 minas (moeda 
,grega, equivalente a 2700 liras). As leis Romanas-Cornelia e 
J ulia- puniram essas üffensas, que são delictos em todos os Codigos 

O Codigo criminal, de 1830, dava ao Capitulo de que ora 
me occcupo a denoi11inação de Ferimentos e outras ofj'ensas 
physicas. InsuffiCiiente o termo feriJnenio para abranger 
todos os damnos que se pódem fazer sobre o corpo, e que não 
acarretam ferida, ruptura ou solução de cominuidade da pelle, 
como as contusões, luxações, queimaduras, ajuntou judiciosa-
mente o legislador fio Imperio a expressão generica- e outras 
ofjensas physicas

1 
e assim redigiu o Art. 201: ferir ou cortar 

qualquer parte do corpo humano, ou fazer qualquer offensa 
physica com que se çause dôr ao offendido. Penas.- De pris~o 

por um mez a um jlnno e de multa correspondente á metade 
do tempo. 

O Codigo Penal, de 1890, Mudou a denominação deste 
Capitulo para Le~ões corporaes. O Projecto de reforma 
mudou para Lesõrs pessoaes, expressão ja encontrada no 
Codigo Penal italiano. 

A Congregação; da faculdade. de Direito de S. Paulo, por 
unú commissão da q11al foi relawr o Da . ]oAo MoNTEIRO, criticou 
a rubrica do Projecto, achando-a errada,. «por ser synonimo de 
ojjensa physica». O termo lesão, do latim Zaesio, quer 
Li1zer offema, dar.111o, que tallto póde ser physico, como moral, 
e por isso o Codigo de 1930 restringiu com o adjectivo physico 
a palavra offensa, e ' o Codigo· penal denominou lesões corf)O-
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raes. Em Direito criminal ou penaí entende-se ordinariamente 
por lesão o damno material, e corporal; o Projecto de reforma 
adaptando a expressão Lesões pessoaes, o fez abundando nas 
mesmas ideias do direito Italiano. Diz Br::NEDF.TTo PETEGRINI: 
«Recentemente o conceito que informa e circumscreve esta 
categoria de delictos soffreu notavel transform4çãn tanto nas 
escolas, quanto nas legislações. E como antes só eram consi-
deradas e punidas as acções dirigidas contra o organismo physico, 
pouco a pouco se reconheceu que se devia ter em consideração 
não só a violatio corporis como lambem acções productoras 
de perturbações ou enfermidades mentaes. D'ahi a substituição 
da antiga denominação de «lesões corporaes» pela de «lesões 
pessoaes», que CARRAI(A definiu: «Qualquer acto que produz 
um damno no corpo de outrem ou uma dôr physica, ou uma 
perturbação mental, sem que tenha sido feito /com o animo de 
matar ou sem resultado letal>>; ou antes: qualquer damno á 
pessoa humana que não destrúa a vida, nem é destinado a destru-
il-a ". 

A Commissão da faculdade de S. Paulo tambem criticóu 
a redacção do Art. 299 (primitivamente 316) perguntando : 
Qual será a lesão pessoal, que offenda a saúde sem offender 
o corpo? Qual será a perturbação mental que não seja offensa 
na saúde? 

Se até certo ponto tem razão a Commíssão, ha molestias, 
como por exemplo a loucura, em varias fórmas, a hysteria, nas 
q11aes se não descóbre lesã;o ao . organismo. Uma hysterica 
paralytica póde por uma forte suggestão, por uma emoção intensa, 
levantar·se, caminhar como pessoa sã; esta molestia póde ser o 
resultado de choques moraes intensos, de constrangimentos 
prolongados, e a estes casos de traumatismo moral não se póde 
applicar o termo de lesão corporal por se ignorar qual a modifi-
cação qu~ soffre o protoplasma da cellula nervosa, que o micros-
copio não revela. A expressão Lesões pessoaes tem mais ex-
tensão e póde comprehender a parte moral do individuo.: 

O a.rt. 299 do Projecto é a reproducção do art. 372 do Codigo 
Italiano, a respeito do qual diz BoRRI: «Scientificamente es.sas 
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especificações são inexactas, fazendo ellas parte ·de uma só classe 
de factos referentes ao prejuízo causado á integridade anatomo-
physiologica do corpo humano. Mas foram introduzidas pelo 
legislador para intelligéncia commum mais facil, e para tornar 
claro e preciso seu pensamento. Em materia de lesões pessoaes 
póde-se verificar o caso de violencias e vias de facto dos quaes 
se deriva um damno a saúde, sem uma apparcnte, e mesmo 
talvez sem uma verdadeira e propria lesão physica; ou de violéncias 
das quaes resulta, não uma molestia, mas um prejuízo ao corpo 
como uma dôr, ou em geral uma desordem sensitiva, um 
enfraquecimento muscular transitorio, e assim por deante; ou, 
emfim, actos violentos puramente moraes que provocam pertur-
bações mais ,ou menos graves, desde a perturbação simples e 
transitoria até a verd~àeira e propria molestia mental. Não raro 
são ellas acompanhadas de offensas physicas, mas em outros 
casos não são observadas.» 

A commissão que redigiu o Projecto do Codigo Penal 
1 

Italiano de 1837, no relatorio, definiu a expressão do seguinte 
modo: «A lesão pessoal» consiste em qualquer prejuízo que 
possa ser causado ao corpo, á saúde, ou á mente de uma pessôa, 
que por isso fica offendida na sua integridade physica». 

Ess:ts divergencias revelam bem a difficuldade em dar 
denominações precisas, exactas, e que não dêem ensejo aos 
sophismas, ás interpretações maliciosas, ou interesseiras. 

Classificação-,- A primeird. ideia que surge no espírito 
de qualquer pessoa deante de uma lesão pessoal é a de sua 
gravidade, é a do çompromeltimento da saúde, ou mesmo da 
vida, ou da molestia que ella produz, e esta tem sido a base 
das classificações d1s lesões em todos os codigos. Mas não é 
só o damno á saúde que deve ser encarado em jurisprudencia 
criminal, mas as consequencias das lesões, o tempo que dura a 
molestia e perdido 1~ara a victima, ou o offendido. A duração 
da molcstia tem sidq para muitas legislações o fundamento para 
s-= considerar mais ou menos grave uma lesão, quando essa 
gravidade deve derivar-se do exame clinico, sendo a sua dura-
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ção, como diz Si!:VfJ~ r, «Um elemento secundaria, incerto e 
infiel". A duração da molestia corno elemelltn oara determinar 
a gravidade da lesão é defendida por muitos jurisconsultos, que 
dizem neste caso tOS legisladores se não devem inspirar em 
conceitos scientificos, mas economicos, quaes são exactamente os 
da molestia e da incapacidade do trabalho.» A questão da dura-
ção da molestia c0mo fundamento da gravidade de ·uma lesão 
é sem duvida arbitraria ; ~ssa gr<t vida de deve ter bases mais· 
seguras, como sejam a propria natureza da Je.;;ão, os orgãos 
offendidos e sua importancia., e con::,equellcias. 

Agrupando-se as lesões corporaes ou pessoaes de accôrdo 
com sua gravidade, podemos dividil-as, segundo o Codigo Penal 
em leves, graves, e mortaes (art. 295). 

Serão leves aquellas lesões que produzam dôr, mesmu sem 
derramamento de sangue, conforme o art. 303, e que são sancc:io-
nados com penas de prisão cellular por tres· mezes a um anno, 
e que não inhabilitam o offend1do de poder exercer o seu 
trabctlho por 30 dias. Serão graves as lesões do art. 304, dos 
quc:es resulta mutilação ou amputação, deformida·de ou privação 
permanente do uso de um orgão ou membro, ou qualquer enfer-
midade incuravel que prive o offendido de poder exercer o 

,seu trabalho, e que são punidos com as penas de prisão cellular 
por dois a seis annos. Na mesma cathegoria estão as lesões do 
Paragrapho unico deste artigo, as quaes são punidas com pri-
são com trabalho por um a quatro annos. São lesões mortaes 
(art. 295) aquellas das quaes resulta inevitave)mente a morte, 
pela mtureza ou séde da lesão corporal, ou por ter sido prati-
cada sobre pessôa, ·cuja constituição ou estado morbido anterior 
concorreram para tomal-a irremediavelmettte. tal._ 

Tanto no art. 303, no qual se diz offender, produzindo-lhe 
dôr, ou alf!,uma lesão no corpo, assim co111o no art. 304, 
são reunidos em cada grupo lesões muito differentes pela sua 
gravidade e consequencias, parece11do que mais adiantado andou 
o Codigo de 1830. 

O Projecto, seguindo outros Codigos modernos, como o 
Italiano que lhe serviu de nórma, dá ensejo a q_ue se classifique 

FJ. 12 
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as le ões pessoaes em quatro grupos, a saber: leves, (§ 1.0 

do art. 299), graves, ( § 2.0 ) , gravissimas ( § 3.0 ), e mortaes, 
(art. 294). Deve-se entender por lesões pessoaes leves aquellas 
que não produ zem consequencias importantes e que não emba-
raçam o offe11dido de occupar o seu trabalho ordinario . Art. 
297, § 10. O Codigo Italia110 considera leves as lesões pessoaes, 
que produzindo prejuízo á integridade da pessoa, tem uma dura-
ção de dez a dezanove dias, distinguindo ainda as lesões levis-
imas, que não trazem prejuízo á integridade da pessoa por 

mais de 10 dias, e não produzem consequencias importantes. 
Considerou ainda o Projecto de reforma, no art. 304, as lesões 

Zevissimas, que formam uma subclasse das lesões ltves, devendo 
assim ser consideradas aquellas lesões cujo damno corpora l é 
insig nificante, como contusões, ecchymoses, excoriações, e que não 
causam damno economico, sendo ellas de natureza tal que não 
impedem o offendidQ do trabalho de que se occupa, ou do 
trabalho em geral. As lesões levíssimas serão punidas com pena 
de prisão com trabalho por um a tres mezes, ou multa de 
duzentos a seiscentos mil reis. As lesões leves com prisão com 
trabalho por quatro mezes a um anno. 

O § 2·.0 do art. 299 reune as lesões pessoaes cujo damno 
physico é sério, e cujo damno economico inhabilita do trabalho 
por mais de trinta di 'ls, e que são punidas como pena de prisão 
com trabalho por um a tres arlllos. O paragrapho, ad instar de 
outros codigos, fez a discriminação das lesões mais ou menos 
analogas ou equivale~ tes, que entendeu de punir com a mesma 
pena, e não preciso aqui analysal-as separadanente; os conhe-
cimentos do perito são sufficientes para comprehender e 
determinar os casos nelle comprehendidos. São estas as lesões 
graves. 

O § 3.0 comprehende as lesões gravíssimas, cujo damno 
material é o mais sério, como o perigo para a vida, a perda 
permanente de orgãqs ou funcções, a deformidade permanente 
do rosto, e a inhabqitação, tambem permanente, do trabalho. 
As penas são de prisão com trabalho por dois a seis annos, ou 
o dôbro das do par~grapho anterior. 
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Não será ocioso aqui dizer alguma coisa sobre alguns casos 
deste paragrapho. 

Cicatriz e deformidade do rõsto.-0 § 2 .0 considerou o 
caso das cicatrizes tempcr,mas no rôsto. Pela natureza do 
processo orga nico que constitue a cicatriz ella não póde ser 
temperaria, mas pennane11te. Cicatrizes pequenas e superficiaes, 
como por exemplo a da vaccina, póde deDais de algum temp0 
perder a côr alva das cicatrizes de certa idade. e se confundir 
com a pelle circumvizi tlh a, podendo-se sempre fazt>l-a reviver ou se 
destacar por uma fricção da parte. Certamente quiz dizer ou oevia 
dizer o legislador cicatriz saliet1te do rôsto, o que não constitúe 
sempre uma deformidade. Uma ciotriz não ~carreta invariavel-
metlte ltllla defoímidade, que quer dizer mudança da fórma. A c( 

catrizsaliente no .rôsto é uma qu estão c.ie esthetic;J, e d'ah!i se vê a 
differença na avaliação de uma cicatriz salietlte e extensa, que 
póderá ser considerada como deformidadade para o rôsto dé 
uma mulher, e não o ser para o ctn hnmem. Não entre nós, 
tnas na Allemanha, cicatrizes que seriam consideradas como 
J efurmantes 110 rô;to de um homem, segundo a sua proven i-
enc ia, são C.Jtts ideradas cu.no orname1tto. A deform idade deve 
ser julgada quando as cicatrizes, salietJte:;, ou as mutilações, 
como a do nariz, desfiguram o rôsto, tornam o a:;pecto desa-
g radavel. 

Pe ri go de vida . - Esse perigo se deduz da natureza da 
lesão e da im porta nci a dos orgãos lesados e da extensão da 
lesão. Mais perigosa é a lesão quando interessa uma gra nde 
porção do orgão, ou perturba as suas funcções, do que mesmo 
d:t importatJcia do orgão, como faz observar HoFMA NN . E' o 
prognostico que decide desse per igo, que não deve se derivar 
de provisões ou de superveniencias accidentaes , mas da natureza 
da lesão . O perigo deve ser, como diz 8. Pt·:LEGtUNr- «actual», 
«Certo », e . não « v,irtual o e «temi v e! $, devendo ter os peritos 
a 111axima prudencia e circumspecção 110 julgamento ct'esses casos. 
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lnhabilitação do trabalho-O Codigo Criminal no artigo 
203 dizia que era punido com prisão com trabalho por um a 
oito annos e multa correspondente a metade do tempo quem, 
produzindo u·n ferimento ou offcnsa phy:;ica, causasse no 
o f fendido gr;1 v e encommodo de saúde, ou in habilitação por mais 
de trinta dias. O Codigo Penal, no art. 304 falia na privação 
para sempre de poder o offendido exercer o seu trabalho, o 
que é punido com prisão cellular por dois a seis annos, e no 
Paragrapho unico do mesmo artigo pune com a mesma prisão 
por um a quatro annos, se o offendido fica privado do serviço 
activo por mais de 30 dias. O Codigo Criminal não dizia 
que especie de serviço se devia entender, se o serviço de que 
se occupava o offendido, se serviço em geral. O Codigo Penal, 
porém fez a destruição no art. 304 e no ~ uni co. Em um caso 
é o trabalho de que se occupa o offendido; no segundo caso 
entende-se o trabalho corporal, em geral, como se o offendido 
fosse um operaria. 

O Projecto distinguiu no § 1.0 do art. 299 o trabalho de 
que se occupa o offendido ·no § 2.0 a in habilitação d0 trabalho 
em geral por mais de trinta dias; e no § 3.<r a in habilitação 
permanente do trabalho em geral. 

No caso do § 1.0 póde dar-se a hypothese de não ter o 
offendido trabalho em que se occupar, ser um capitalista que 
vive de rendimentos, sem outro officio. Neste caso deve-se 
considerar como se fosse trabalho, em geral, como se o afortunado 
fosse um operaria. 

lmprudencia, negligencia, imperícia e inobservancia 
do regulamento.- Tanto no homicídio como nas lesões corpo-
raes são punidos os crimes quando resultantes das causas acima 
mencionadas. 1 ão raros são os homicídios consumados por 
estas faltas. Todos os dias se observam nas ruas desastres desta 
ordem, por toda a parte se dão delictos desta natureza, a mai-
oria dos quaes escapa á acção da justiça morosa ou descuidada 

' e á acção da policia tartigrada, pouco zelosa, e ás vezes prole-
ctora. Os automove1s já rivalisam nas grandes cidades nossas 
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com endemias graves na destruição e na mutilação dos transe-
untes, A lei n.0 2.033 de 20 de Setembro de 1871, completando 
o Codigo Criminal, estabeleceu os crimes desta natureza, ou os 
crimes culposos, por imperícia, imprudencia, ou falta de obser-
vancia de ·algum regulamento. O Codigo Penal adaptou o 
princípio, e quer no art. 297 sobre o homicidio, quer no art. 
306 sobre as lesões corporaes, acrescentou a negligencia como 
causa de crime culposo, mas restringiu, como fazem outros 
Codigos, a imprudencia, a imperícia, e a negíigencia á arte ou 
profissão do offensor. 

Irnprudencia é a falta de consideração e cautela no acto 
que se pratica, escreveu o DR. fnANClsCo Lmz, annotal']do o 
C0digo Criminal. A prudencia, observa CAHFORA, consiste em 
evitar tudo aqu illo de que possa provir consequencias damnosas; 
a imprudencia é, pois, a negação desta virtude, agindo-se in-

. consideradamente, embora se acreditando que o mal não acon-
teça. Oitenta por cei;to dos desastres que se dão, já li algures, 
são devidos á imprudencia. Constantemente se registram homi .. 
cidios pelo ma 11 êjo de armas de fôgo carregados. Nestes crimes 
culposos não se póde deixar de admittir um certo gráu de 
previsib!lidade. 

A negLigencia é o descuido, o abandono. O advogado 
póde ser causa da perda de uma questão por se descuidar do 
praso fatal da lei; o medico póde abandonar ou não dar a 
assistencia necessaria a um doente de cujo tratamento se encar-
rega; o pilõto póde não estar no posto no momento de uma 
passagem difficil, ou de uma travessia perigosa; por desleixo de 
um funcciomrio publico póde ser uma parte lesada em seus 
interesses. 

Segundo CAt{FORA a negligencia póde ser intellectiva no 
caso por exemplo do automobilista que passa velozmente nas 
ruas frequentadas, sabendo que d'ahi póde resultar o atropela-
mento de um transeunte, e mesmo a morte; é material no caso do 
brinquêdo com arma de fôgo, sem antes se asseguar de que 
não está carregada. 

\. 
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A impericia, escreveu o D1~. fi<.ANClSC0 Lu1z, é a insuffi-
ciencia de alguem para o bom desempenho das funcçõts que 
exerce. A lei exige que quem exerce uma arte ou ·profissão 
possúa o conhecimento e a destreza precisa, e empregem a 
circumspecção precisa para que não resulte dam110 a pessôa 
alguma. A côrte suprema da ltalia deu a respeito da imperícia 
a sentença seguinte, sentença bem cabida para o caso: • Ardua 
e delicada é na verdade -~ questão ac·~rca da responsabilidade por 
damno derivado de erro profissional; e, porquanto mais c:special-
mente diga respeito aos que exercem a arte de curar, não se 
1;óde negar que a doutrina· e a jurisprudencia tem modificado 
o principio do direito romano: únperitia quoque culpae 

; adminerate1', veluti si nwdicus ser·vum tuwn occiderd. 
q~tia 1nale eu1n secuerit er; jJerpennn ei medicamentwn 
dederit ( Int. Lib. i V, Tit. lll, § 7) ; d'onde para fazer respon-
savel um medico, requer-se um erro evidentíssimo e imperdoavel, 
de modo a tornar escusavel todos aquelles erros que não de-
pendem da incapacidade manifesta ou do desprezo pelas obri-

' gaçõe-> ou preceitos Í11discutiveis» . 
O projecto no capitulo Liu l10111 iciJio e d:ts lesões pessoaes 

adoptou o . mesmo principio do cn111e cul ,Joso J::>Or 11egligencia, 
imprudencia ou inobservancia do, regula1nento, e calou a impe-
ricia como causa de crimes. Ora a imperícia é causa eíficiente 
de males, de damnos á saúde e á vida, e por isso é conside-
rad:t como causa de crime culposo. Os títulos de habilitação 
exigidos pela lei para o exercício de certas ·artes ou profissões, 
que frequente e directamente pódem prejudicar a saúde ou pôr em 
perigo a vida do semelhante, é razão bastante para a responsa-
bi.l idade dos que · exercem a arte ou profissão sem a necessaria 
competencia. A im periicia póde ser generi ca ou especifica . A pri-
meira diz respeito a todos os actos ordiJ1arios da vida, a especifica 
se refere ao exercício de uma arte ou profissão. E' esta fórma 
que as leg islações tomam em consideração, e estabelecem co1no 
causa de crimes ctdposos, estando nellc presumida a previsão 
de co11 sequencias damnosas. 

Considerou, porém, · o Projecto, nos Paragraphos unicos do 
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art. :W7 e do art. 301 como causa de homicidio e lesões pes-
soaes culposos o ter sido descurada a attenção especial que o 
culpado devia empregar em razão do seu officio, arte ou pro-
fissão, casos aliás que pódem ser contemj)lados nos crimes por 
neg ligencia. 



, 



Manicomios criminass 

Em 1919 o deputado Teixeira Brandão, que foi professor de 
Psychiatria da Faculdade de Medicina do Ri.o de Janeiro, apre-
sentou na Camara um projecto de lei, autorisaodo o governo a 
construir no Rio de Janeiro um manicomio para a collocação dos 
loucos criminosos. Foi o autor deste livrinho incumbido, como 
membro da Com missão de saúde, ele dar parecer sobre o projecto, 
apresentando um substitutivo ao projecto de lei. As relações do 
parecer com as materias aqui tratadas indicam nào ser fóra de 
proposito a sua publicação, embora alguma coisa d,elle já esteja 
contida nos artigos anteriores. 

PARECER AO PROJECTO N. 490 DE 1919 

Em outu bro de l890apresento1t o Relator deste parecer ao Terceiro Congress6--
de Medicina e Cirurgia Brasileiro, reunido nct Bahia, 1tma Me1noria sob1·e a 
necessidade de ur reformado , o Cocligo Criminal, até então ~m vi,qor, de accórclo 
com os progressos da medicina,' e nesse t1·abal1w, publicctdo em varios numer08 
da Gazeta M edica da Bahia, em 1899, já reclamava seu a11ctor a 
creução dos azylos ou manicomios criminaes, e dizia: 

"O art. 2-0 do Oodigo BmsileirQ precisa ele ttma Tejorma rrtdicat. Diz âle: 
a Os lotwo8 que tiver~m commettido crimes .serão 7'ecolltidos ás casa8 prtra elles 
destinlfldas mt entregues ás suus jamitias, como ao j1tiz JJarect7' convenienten. 

Fl. 13 
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.1.Yodn 7t,, maiS JMr igoso, e que ptMsa ter consequencias m'tis j1mestas. 
N<7tJ preci.<amo.~ nqui áiscuti1· rt competencia, por veze8 nega.la, d? m edil;o 

JlUrfl <liagno.•li•·ar " ioucurrt qltP. romo urnn rlnençn, estrí dentro drt alçad<t dr1 
med-it-inn: isto é uuut quP.~tão vencidrtpn favo r dos medicas ]Jela evidencia elo fttcto . 
. l"oú bem: ~ó dt']'"i·' de dingno.~ticadi; ct louctwn, ele deter minacln a surt jvrm.rt, é 
IJ 'I.I.e SI! 116de a·va .. ,iar a., mneaçn.~, O-' pe1'igos qnc )JÓ1lem, r esttltar p lt?'n tt ,yociertade 
ilú tle.< tinu que tive?' o lou eo, q·•Lcm!lo não s~ja cotlocado debaixo de vigitmwia e 
o~egn?· idltCle . E cmno é, pois, q<te 'Wn lon c.o 'J '~tn Mm>nr.tte mn m•t:m.e t! ?'B?I?eitUlo 
Jlrt7'rt wn etstylo commum, ott ent?'t'(f'!tC tt .•wt. família, 'J<te iit7o o JlOtlerá te?' ·•emJJ7'~ em 
.~egtwança, e JJOr wna simpte.• deci.•11.o rio j •ttz 'JlW 71ÓdertÍ não ser competente e 
razoetdo? O juiz só deve 7'esotver .<obre o de.•tino do toucn em vi~ta a~ e.vttme e 
parecer dos per itos. 

Aqui vem a ,,;i!a a questã., da r epttgnandrt que rau.n ao pnblic.' a liberdade 
elo louco que cmmnetteu um crime. Igwtl 7'eplt{/Jtttncia, oontrariedrute e rlesgosto 
se dão no.~ pa7Pntes e nmt:gos dvs louco.i de um a~yto cmnmum, quan1lo 11ara alli 
são ?'emettido~ louco.< criminosos , ás veze-< de crime~ atrozes e nrfando~ , 

.N ão sendo aindtt da 'J"le~ma natareztt a ·responsabilidade do lo1tco impu.tavel 
(smni-imputetvel) e elo homem 8/io c1·irninoso 1 não de?;e ser nas p1·isões a e,lte 
destinfldas que aqtwtles tenham de expim · se·us Cl'imes e clelictos. 

P a?·a obv'irr.1' ott resolver 1este p1·oblenur. social, e tambem m edico, é da nw io?' 
necessiclade a cr ear;lio de estnbelecimentos eopeciaes, com? o A z.lJlO Oriminal de 
B rundmoor , IJIW funcciona desde 186.1 na I nglaterra, ou a instituição 1le manico-
mios crimintuil. onde sejam colloeados, em crmdicções q11.e attendarn ao ,qráu de 
1'espon8abitid•tcle cle cadn nm, e no tratamento de seu estado mental, os irrespon-
·•aveis , o~ 1JI'uporcionalnMILte ·impntl~vei.l 1 e os cr iminoso; que se torna1·em louco& 
na.l pnsoes. Os manicomios •Jr iminaes são reclamados por criminalistas e psychi-
atr as notavei.~ como B~f!/, , 1 4mburini, L omb1·oso1 P ierre de B oisnwnt, etc. 1>, E 
cadet 11ez mais a ideia da c?·eação ele as,l} tos ou mani comios penaes toma corpo 
e vulto, não 21odendo estn Oommissão âeixa, tle applaucli l-a , agora que .1e apr e.qenta 
cMW?'etiza1la em u.m pr·oiecto âe lei, qwtl o oj}'iJ?·ec·ido á Oama?·a, em f! 9 rlio m ez 
p a.1sado, pelo ' D eputwlo 'l'ei:1;eira Branclão , p roj ecto cujct :·r·ealização ella ele v e 
e.•timar· se p ossa 1lar o maü çeclo JJOSsivel. 

O alienttdo clrt especic elo.< per.<'-f!ltirl.o< 1 "'" epileptico.; itnpiLÍ.<ÍrtJS, n.~ únlieci.q, 
incenclitt1'io.l, e o fJUe «corta CJ 1/e.~co ::o do ')lt fl tlo rme prtra nb ~eroar n ej}'útn .wbre 
e~te qttn!làn ar·cord11r n; 11ão iwlivid~w~ JlC7'Íff0·'0• 1 constitúem uma mnertçn tÍ 
Mciedrul.e, e praticrufi.o neto., áelict,uosn.< n que .vi'to im,eltirlo.~ , t'Ul/!1} re.m( tntlo ele 
suas il!liiÕeR e nllucinaçõe.• , to•itt n vez que rr.s cir cumstancia.1 o j>ermittrun . 

E em nos avent~lrrt7'm. o., aqui rt cli.,cutir rt. que.;tão dn re.lzwn.<nbititlrule p11rcial. 
de q~te ·101/l.OY JJ/ntidnrio<, temo,< necessiclrr.de de n o.1 npvr tctr ao a Tt . !29 a.o Oodign 
Pennl que d iz: •·· 0 8 indiv icl l• os isentos O.e culpabilicl~.t.de em ?•e8·tt ltad? ile a.O'ecçfío 
mental nrão ent?:egues a 81Ut8 frtmitiq,q , ott ?'ecothiclos a 1iospitrte.l ele ttlienrtclo.~, 

.1e o &w es t.ado .m•enl.al a.•.•i11y 11 exigt~· 7la?'a ·segu'l·ança do JJUIJtico , . 
E~ ta cU,posição é, C(I'YIW 8e vê, fJ !WI> l: a rep1·oducção da !lÚpo., içiio nnnloga do 
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Codigo C1·iminal. Se~á no emtanto j tt.~tificcuto ser o epilepti~o impulsi~·o, gue 
p6de no rnom.ento não mostrar defeito ou fallut menial, 011 " louco que cnmmetteu 
C?'irne de violencia, ent1·egue á jamilia, O lo ?'ematitlo pm·a ~•m ho~picio GO?mnum, 
a arbítrio do juiz, após ?;ma au~ulvição no_jnry, sem mn ex,wte me(tico rigoroso 
e comple.to? Pensamo.~ qae não. .Nem no prim~iro caso have1'lÍ mna garantia 
absoluta pa·rco a sociednde, paro. as JJessoas da 2n·opria fcmtilict; as,im tan,iJem 
no Mgundo caso não ficará satúfeita a conscienciu social ojj'enâ·ida, n melinil1·e 
dasjamilia.s, que vêem miotuntdos TLO me.,mo edij'icio lo?tco• pm·igo.,os, constituindo 
uma ameaça constante ctus doentee ino.ff'ensivo•, que alli ;ão internado• na e~pe
rança de C'ttra . 

.A C7'eação, pois, de manieomios 11enaes, nos quae.< O$ ~eu~ lto.•pede., encontra1n 
tratamento medico e a humanidade que nuncem e.,se.~ Í'l1jelizes, assim com~> r• 
MguTança precisa paTa não con.,tituirem ~•ma wneaçaá >Ociedade, é uma me(lida 
irnpr·eocindivel, nccessaTia, reclamada, e _jú atlo]Jtada em varios paize• (Uleuntados . 
Si Jacques , o eot1·ipador, considerado ?r?'B>ponsavel por· perve~são mental, fosse 
intm·nudo em um hospicio de alienados comnwns, ning~tem poder·io. appl!i?tdir esset 
determinação de um juiz, e gmnde ser·irt o hor·ror cau>ado ús fam'i~·ias que no 
estabelecimento tivessem os se~ts doentes em tratamento. 

()'exame mediou do c;lienado não é co?t.lasim)lleo e facil, nem pó ele ser estabe· 
lecido o diagnostico em ?lm<t convm·sa. de lo ou 2 O minutos, ou mesmo em umct 
hora. Muita r·ez é p1·eciso internar o doente, ou o suppo-1to tal, em wn ltoJp·icio, sob 
a vigilmwia do medico, dos enfermeiros, todos JJraticós em lidar com tae.~ enje?·-
mos, e observando-os a cadc; momento. Espertalltõe• pódem sim1tlar a loucura 
por 1m~ito tP.mpo, illudindo o medico; o louco, m6rmente em certas jórmas e phases 
da doença, é geralmente dissimulado. 

O ar·t. &7 do Codigo Penal diz não serem criminosos: § 4. o (<Os que se 

acharmn em estado de complet~ privação de sentidos e de intelligencia nó acto de 
commetter o crime» . 

Percebe-se bem que este paragmphojoi adaptado no Codigo Penal para s?tbsti-
tuir a formula «OS loucos_ de todo o genero •> do Codigo Cr iminal. Foi decretado 
o Cocligo Penal justamente quando funccionava o l'e1·ceiro Congresso Brazileiro 
de Medicina e Cirurgia , chegando ás mãos do auctor da Memoria o Diario 
Official, com o decr eto de 11 de O?tt?tbro ele 1890,' na 8 .a sessão do Cong1•esso, 
a !22 do mesmo mez, teve então opportu.nidade ele jazer em rapidos traço• a 
critica de alguns aTt igos do novo Codigo. .Assim dizia em disc1trso: 

« Que quer dizer estar prit~ado de sentidos e de intelligencia no acto de com· 
rnetter o cTime .? /JJrn medicina, e mesmo em ling?tagem vulga1·, se diz que ~tm 
indwiduo está sem sentidos e sem intelligencia quando ~e acha no estado de syncope, 
de vm·tigem, q~tando ·está mtrgulhado em coma aplopletico 1 ou de outra natureza, e 
'/Lesssa8 condições não se comrnettem crimes, sa.l'Vo o caso de ~trna ama de leite, qqte 
tendo uma syncope, cahisse sobre a criança ql{e amamentava, matando-a B1~jfo· 

cada . Quereria o legislado1· comprehender nessa disposição do § 4 .o do art. 27 o 
grupo dos alienados? O louco não estti p rivado dos sentidos; tem.· nos ás t·ezes 



100 

pe7"Vertiiios, <miras vezes e:valtrtdissimos. A inteltigencia tambem não lhes falta, 
e lwjórmas iie lou.cum em qtte ell.a 'Í muito viva. Nos hypnotizados, nos somnam· 
bulns, não ha i,qlta·!tnente privação ele sentidos, e a inteltigenciaf".tncciona . Assim, 
7Jrri.s, é lacunoso, 1! incompletú.<imo o codigo novo nesta materia, e inferior ao 
revoga.do com "·' .,ens nloucM de todo o generoo. É admiravel qtte o novo Godigo 
Penal Bta2ilei1·o não adoptnsse a dispo8ição ampla, pltilosopkica, e medica do art. 
4-6 do Godigo Pmwl Italicmo, que abran,qe os loucos, os somnambulo6 e todos aqueltes 
que não teem conscienr.ia e liberclltde-os doi> factu7'es da imputabil·idade-no mo-
mento de praticar o crime. 

A f7·ouxidão 1 ou antes; a degrailação a que clte(Jott o jury, entre nól tem 
condvédo a se tttilizarem os juizes de Jàcto des.•a dilipo.•ição do Oodigo pa1•a a 
ctbsolvição do todo .. os crimv1wso.ç, para a desélassijicação de crimes os mais nefan-
dos, garant·indo <t impunidade, que tem jeito trmto baixar onivel moral da nossa 
.;ociedade, ·relaxnndo os nossos co.vtumes, e tornando qua~i nu/la a segu.1·ança 
individuai_ De vez em quando a nossa sociedade é abalada por um crime sensa-
cional, como o 1tltiuw que victimou · dio~tincta senhora de nossa sociedade; mas 
dep1·e~sa neo~ses casos, como satienta1·arn alguns jo·rnaes 1 a piedade e o sentimen-
talismo « opilado e Jlernibambo » se move em favO?' dos algozes, ficando esquecidos 
os' que sojf1·em pelo (lesappa1·ecimento ~e 1tm ente caro e necesSCt1'io. 

Haverá pouco mais on menos um mez, referiu uma das folhas diarias desta 
Capital, a tJropostto des,,e impre•sionante caso do recente assassinato da Avenida 
Rio Branco, urncaso interessante, passado no 8alão beldevére de um dos 
grande.\ lwteis de ~Nova York . H avia terminado o ianta1· um ·casal milionario. 
Ao sahir por entre a mesas, o cavalheiro vê sentado iunto a uma dellas um 
outro elegrmte, sobre quem descarrega o seu revolver, protrando-o sem 11ida . Tinha 
havülo annos antes 1·i:vas de ciumes entre os dotts por causa da beldade que acom-
Jlanl!ava o aso~o1sino, que e1·a seu marido. O jury na colossal Republica Norte-
Amencano, ás vezes se parece mttito com ct nosso, e que letou Mark 1'wain a e1crever 
no se1~ livro The i.J.u1.ocents at hpn1.e, o seguinte. «Os homens qtte'assa~si

naram os vinte e ,qeis occupantes do cemiterio da Virgínia nttnca f oram punidos. 
Por que? Porque Alf7·edo , o G1·ande, qttando inventou o julgamento pelo jury e , 
~t'nheceu que o havia admi1•avelmente organizado pam asseg1trar a justiça do seu 
ttmpo, não calculava que no decimo n(lno seculo as condições das causas seriam 
·intâramente m·udada• , de tal modo que, a menos que elle se le·oantasse da sepul-
tu·ra e altt·ra.,.<e o plano do jury pa1·n ü · de enc(lntro ás emergencias, ficaria con-
vencido de não ter a sahedoria fturnunn inventado cousct tão engenhosa e infallivel 
para o n:twitnr a iwtiça. » lvão somo•, aliás, infensos á belta e líbe7'Ctl instituição 
do iu1·y: é pTeciso, po1·ém , seriecladc, ltonestida(te na execução da lei, na o1·gar(i-, 
zação do t1·ibunal . Já a ignoranc;a nú inte1·im· do paiz quasi i1<1ttiliza as van-
tagen> cln instii!Uição, Í(J'IW?'ancia de que se a1J1·oveita a 1Joliticagem dos mandões, 
pro tectore., do vezes de jit6cinoms, •tnfiuinclo de todos os modos sobTe a jmqu,eza 
do• jurado.•. É preci.-o que o s01·teio dos i t~rados sei a um acto j as to e executado 
com seric.dade, de modo a não se1·em e(Ccl1tidos das U7'1WS os nomes em geral dos 



101 

mai8 capazes, e. ?liZO se O?'gani~em· conselhos de j~trados a.pontallos pelos ac7vogados 
empreteiros de ab~otviÇ.õ,es: que o l'I,I.{J.ar de ?urado n.ão seia empre,qo rendo.w, comfJ 
11 CQso já muito citado, pas~aao nesta Capital; é preciso q~te o• oj'jiciaes de j~tstiça 
façam e:ffe.ct•vas as intimaçôfs1 e nã:o passem CM'tidões de não te1·em sido cnoon-
~r:a.dos vs sor,teaeZos, que pnferem um peq,teno g.asto a servirem em ~tma 8essão 
f.q,~igante .do iury; é p,r~c,iso gy,e as p,ent;~lillaâes pelas fetltas lÍ8 sessões .Yejam 
executadas; é preciso, emjim, assim cumo se tentou •anear a justiça, t1·atar-se âe 
janear o jury âessas mazelas que todos conhecem 

Voltando ao caso da America do Norte, os ·recursos financeiros excessivos 
de q·ue gozava o réo conaeguiu q~tP. o ju?'Y o o.bsolve.,,qe por " defeito o ~• pe1·tur baçâo 
mental». Lida a sentença etb!Jol~1toria, o juiz cletermino~t, em vista de se tratttr 
de um caso dessa natureza, por pericia8 medictts e 2lelet decisão soberana do j-ttry, 
q.ue fosse o deliquente inter71-ado em ~tm manicomio, como pe1·igoso á sociedade. 

Facto Mmellwnte i á se l!avict pa!Jsado na In,qlaterJ'a, com o attenta.do contra 
a uida .do rei JO?·ge JII, facto que ,,e encontra mencionado no livro ào eNtditu 
pro{e.•so1· l'eixei1·a F1'Ctntlão, autor do pTojecto em questão, livro que tem por 
)itulo-Elementos fundar:n e n.taes d psychiatria c]jnica e fo-
rense. D eclara.clo louco o 1·éo p elo iury, e, portanto irresponsauel, fó·ra pelo 
i'ltiz m(!.ndado collocar ern segurc.Ln(>a 1 se bem que tr·at11do com compaixão, upara ct 
~a po:pria segurança, e J:!lLra garantia da ;ocieclacle 1 estando nisso o interesse de 
tado.!, do rei ,no tltrO?~o e do rifendigo rut rua·• · 

Yimos anteriormente que o art. &9 do Cudi[!O Penal manda, o1t enl!regar a 
was familias o insento de cutpabiticlade, em resultado de a.tf'ecção mentnl, ou que 
stj nm ?'ecolhidos a lto.•pitaes ele alienado3. isto quer dizer· q1M perd]J-ram no indi-
Vlduo as condiçõe.• mentaes que llte conferiram a imputabiticlade no «acto ele corn-
mette·r o crime,. Póde, ent?·etanto, a irrespO?Mabilidade se te1• limitado ao 
momento de commetter o crime , e não persistir mais na occasião do iu1·y; e o§ 4.0 
do ttrt 27 isto conBigna- «?W aoto de cornmetter o crime·' · e.•tando a 1·estricção 
pe1jeftewnen:te de accórao com os princípios de criminologict. scientifica. Yisa o 
proieoto de lei impedir a entrega. â familia de ~tm lo~wo, sem que o exame 
medico o declara~se inru1fensivo, ou q~te seict internado em um llospicio com-
mum, ou tambem que, em consequencia da irrespon.!abiliclade por «JJrirar;ão 
de sentidOS)>, seja posto narua um criminwso , cZemâ indole, umfacinora, um typo, 
emfim, ele quem a soc-iedade tem necessülade e dever de se resgu.ardar1 sequestr·an-
do-o, Quanto aos primeiros casos estamos de accórdo; quanto ao ~lltímo ·netda 
i1cstijica a internação de um individuo são em um mamcomio J'enal, embor(t tenlw 
elle commettido ~tm acto delict1t.oso em momento de JJertu:rbação mental, !J,Ue se 
dissipou, como no caso de embriaguez passageira, p1·ocuradct talvez para exaltar 
o espirito., e dar coragem . .O rueio nos parece outro JJant ?'emediar o mal. 

Como acima foi dito, o§ 4 .o do ar t. 27 não tem sentülo, e nem se admitte 
uma disposição de lei sem sentido. O paragraJJlw em q~estão 'veiu no Codigo 
Penal substituir a expressão-c.loucos de todo o genero" elo Codigo Criminal 
que ni.io mais satisfazia as exigencias .!cientificas. Estando delimitada a 
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classe dos louMs, esca7Javam a este g'T'upo de ir1·esponsaveis outros casos, como o 
somnambuüsmo, o hypnotismo. O proprio rvutor do Oodigo Penal, 1'efére o erJW1'ito 

·p1·oje.ssor Dr. Souztt Lima, declm·ánt que o vocabulo privaçã0 sahi1•a no Codigo 
po1• um m•.ro typor;mplúao1 e qu.e elle escrevem perturbação , o que abtera pro7 
fnndamente o valor do paragrapho. Talvez perversão t<'vera sido a palav1•a do 
o1·iginal, maí, facil . de trocCtJr por p1·ivação. S~ja como jO?', essa disposição não 
deve , não póde pe?'lnanece?' no Oodigo. 

Modificadtt a lett1·a do JJaragrrapho, dando·se-lhe wn sentido cla7'0; provavel 
.ou ce1·tamente não póderão mais•OS iumclos delte se?'vi?·em-se como de um manto de 
miserico1·dia com que vestem os malvados pa1·a atra~·eRsa1·em a sociedade em t'!lrt.vesc 
t'imento, fingindo de gente lwnestct. Os elementos su~jectivos ou inâividuaés âa 
imputabilidade são -o conhecimento do acto âelict·uoso que pratica o in·d•'viduo, ou 
segundo a antiga e concisa fo>·mula-a liber tas j udi c ii; e a liberdad.e de 
.pratical-o, ou que o acto seja voluntario-libe.rtas coacili.i, Pct?'ece-nos , pois, 
que melhor satisjm·ia as ewigencia> da psychiat1·ia estives&em, no Codigo estas 
ideias ewMádas de modo claro e insopkiomavel. 

Para não estabelecer remendos diversos no Oodigo Penal, cuja approva(lão 
constif!úe wna aspiração dos m·iminalistas e da Nação, deixa·rernos de consignar 
um artigo estubelece·n.do a reSJJonsabilidade parcia6, corno é d(t nossa eonvicçqo . 
Harrnonisando, em summa, as id1rias aqui ewpend·idt.M com as comprelwnd-iclas no 
JJ1'uiecto Teixeira Brandão, cuja tp1·esentação despe1·to1t applausos ge1·aes e serve 
de lauvavel iniciativa parlamentan, erotendemos de aprebentar um sullstitutivo nos 
seguintes termos : 

O Congresso Nacional resolv~: 
A1·t. Fica G Gove1'7W auto1•i'zado a despencler a quantia de duzentos contos 

com a const1·ucção, nesta Capital, de urn azylo ou manicomio penal, ·onde os 
inte?'?W(ios tenham a necessa1·ia se!!Urança, assirr, twn&em tr.ttammto cdequado a 
seu estado mental . 

Art. Se1'ão internados ness<l estabelecimento todos os al·ien'l.dos e ep.Uepticos 
que pratica1·em actos delictuosos violentos, assim como os sentenciados que fo rem 
reconhecidos taes 1Jor •t.tm exame meclico q·e,qular. 
, § lVo caso de c1·iminosos alienatios não será Goncedida a liberda[f,e na e.vpi-
rração do prazo da condemnação , sem que o exame medi~o demonstre não haver . 
pe1·igo pam a o1•dem e se,q'llrança publica . 

A1·t. Fica substituido o § ,; .. o do ar t. 27 do Codigo P enal pelo seguinte: 
«Os que não tiverem a conscifncia e a liberdaie de seus actos q1? r111mento 

de commetter o crime . » 

Sala das sessões da Oommíss~o de Saúde, de Novembro de 1919. 

J?,odr ijm?s JJor ia, R ela to r. 
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