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Os trabalhos que se seguem encerram investigações scientiíicas de alguns casos judiciaessubmcttidos a nosso exame.
Tivemos com esta publicação dois fins: o escopo didáctico,
por mingua de livro semelhante em língua portugueza que
pudesse servir de guia aos aluranos da Escola de Policia,
estimulando, ao mesmo tempo, o gosto por esses estudos, e
a preoccupação de levar ás nossas autoridades a convicção
de que os corpos de delictos só podem ser feitos por peritos
capazes, sobretudo agora que o inquérito policial se orienta
no sentido da substituição da prova testemunhal pela prova indiciaria, facto notável que constitue uma das características da
evolução do direito criminal. Fomos nós os primeiros no Brasil
a apresentar á justiça relatórios periciaes elaborados conforme os princípios, os processos e os methodos preconizados pela moderna technica policial, novidade esta, porém,
que é praxe assente nos tribunaes europeus ha dois decennios.
De facto, nunca até então, em trabalhos dessa natureza, se
logrou patentear o critério fecundo de uma pratica pericial
fundamentada em provas physicas, em analyses chimicas,
em exames graphicos, em dados de observação e em experiências de laboratório. A estas pesquizas, procuramos ainda,
tanto quanto possível, communicar um cunho original, rcstrictamente brasileiro, si bem que tivéssemos seguido as
bases didácticas estabelecidas pelos mestres que, lá fora,
tribuiram para a realidade e a efficacia da pratica pericial.
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A opinião dos doutos antecipadamente havia consagrado
alguns delles e, como apenas cuidamos em prestar um serviço
á justiça do paiz e em visar a. viabilidade da tarefa iniciada,
não seria vaidade nossa, pensamos, lembrar aqui os juízos
formados. A propósito do primeiro laudo por nós firmado
escreveu o illustre Dr. Eurico Cruz, que, depois de ter exercido com um brilho ato hoje não excedido os postos de delegado districtal e delegado auxiliar, foi elevado á categoria
de juiz, o seguinte commentario :
« E m consequência do incêndio que destruiu a casa
Laport, os peritos tiveram de proferir o respectivo laudo.
Isto acontece sempre que haja incêndios. O que não ò
commum é defrontar-se um laudo nas condições do que foi
apresentado pelo operoso prof. Elysio de Carvalho, director
do Gabinete de Identificação e da Escola de Policia. O prof.
Elysio de Carvalho deixou bem patentes a sua sagacidade,
o seu preparo technico e a sua correcção louvável — expendendo francamente a sua opinião. Partindo da classificação
das causas de incêndio: a) os que são devidos a causas naturaes; b] os que são attribuidos á negligencia, imprudência
ou imperícia; c) os que são provocados por intenção criminosa, eliminando, muito racional e logicamente as duas primeiras, por meio de argumentos irrespondiveis, e que subsistem eraquanto não se fizer prova em contrario, rematou o
seu laudo com a conclusão, de todo o ponto positiva, — de
que o incêndio foi devido a causa voluntária. Nunca houve
peritos nesta terra que, apoiando-se em conhecimentos da
natureza que revelou possuir o prof. Elysio de Carvalho e
examinando os escombros de um incêndio cuja extensão
assumiu enormes proporções— encontrassem meios para
concluir pela asseveração do dolo. A prova de que não ha
exemplo dos processos postos em pratica, presentemente,
pelo prof. Elysio de Carvalho, está no facto do mesmo, no

caso de que agora nos occupamos, ser vencido o laudo por
elle redigido. As perícias de incêndio são das mais difficeis,
e, por isso mesmo, exigem, nos que a praticam, conhecimentos de ordem technica e estudos especiaes, que não é
qualquer indivíduo que os possue. Quem ler o laudo pericial
do prof. Elysio de Carvalho e estiver a par dos progressos re.centes em matéria de investigações criminaes logo apura que
elle se norteou exclusivamente pelos ensinamentos dos melhores mestres. As três espécies por elle discriminadas: a do
incêndio produzido pela causa natural, a dos incêndios accidontaes e a dos voluntários ou criminosos— estão claramente apontadas pelo prof. Reiss, na sua obra Manuel de
Police Scientijique, pg. 325. Quantos dos peritos chamados
á elucidação de casos tão importantes já terão gasto o seu
tempo precioso em folhear aquellas paginas tão instructivas.
E' por este motivo, principalmente, que o laudo do prof.
Elysio de Carvalho sobrepuja os demais, e não será outra a
razão de jamais affirmarem os peritos, que com elle houveram de collaborar, as conclusões que elle tão lógica e racionalmente consegue affirmar. Em primeiro lugar são, na
generalidade, pessoas de muita distincção, nunca, porém,
terão a somma de conhecimentos práticos e theoricos da
natureza dos que a funcção requer; depois, não dispõem de
experiência para a comparação do caso estudado com os
que lhe forem análogos. Tactam, pois, como cegos, sobre
um terreno desconhecido. A que conclusão poderão chegar?
A's do costume somente, isto é, á declaração formal de que
não podem declarar cousa alguma. Urge que saiamos do
empirismo em que vivemos ainda em matéria de natureza
tão relevante. O meio de chegar a um resultado profícuo é
appellar para pessoas competentes. A do prof. Elysio de
Carvalho, na matéria, é notória. São sobejamente divulgados os seus escriptos, a sua labuta é constante, ininter-
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rupta na especialidade. A Escota de Policia íuncciona ha bas*ante tempo. Não poderão as autoridades policiaes se servir
dos estudos feitos c dos conhecimentos alli adquiridos pelas
pessoas que ella diplomou > Qual, então, o préstimo de tal
Escola, si a policia, que a tem no seu seio, é a primeira a
repellir os que ella reputou competentes?»
Outro magistrado, o illustre Dr. Gomes de Paiva, sexto
promotor publico, em documento official, gabou egualmente
a excellencia dos nossos processos e o nosso critério profissional numa perícia de identificação graphica de que nos
havia incumbido. Dos eminentes mestres Bertillon, Ottolenghi,
Locard, Gross, Minovici, Corin, Stockis, Tomellini e Palco,
os fundadores e organizadores da especialidade, tivemos
também conceitos honrosissimos acerca do modo como procuramos desempenhar as delicadas funcções de perito judiciário. E até não nos faltou a satisfação de saber que mais
de um juiz, fundamentando suas decisões, se louvou em nossos
pareceres. Vale-nos isto como um testemunho valioso de que
não é de todo baldado o nosso esforço no sentido de ser
melhor e mais dignamente servida a causa da justiça publica.
A dignidade do perito fica entre nós reconhecida e desta
situação, que nos augmenta a responsabilidade scientifica e
moral, derivam, incontestavelmente, outros proveitos e
outras garantias.
O modo por que entre nós se encaram e se realizam os
exames periciaes ordinários requer, desde muito, um correctivo enérgico, que, acabando com os abusos dos peritos accidentaes e incompetentes, obvie os inconvenientes, os erros,
alguns irreparáveis, que grandes prejuízos causam á Justiça
e grandes dissabores proporcionam á sociedade. Afastados
de seu objectivo principal, por falta de preparo technico
e por absoluta ausência de comprehensão dos deveres inherentes ao delicado excercicio da perícia, as praticas peri-

ciaes cahiram num deplorável e impressionante estado de
degradação. Ninguém desconhece tal situação, que permitte
o tristíssimo espectáculo cie indivíduos, a que recorre tantas
vezes a justiça publica, opinando sobre assumptos que desconhecem poi" completo, quando o simples bom senso bastaria
para lhe inculcar uma recusa formal á acceitação de tal incumbência. O facto torna-sc mais alarmante pelas suas graves
resultantes, visto encontrarmos, a cada passo, laudos obscuros, deficientes, impugnáveis sob vários aspectos, verdadeiras monstruosidade technicas e jurídicas com prestações a
autos de corpo de delicio e aos quaes a autoridade judiciaria
empresta créditos como si fossem documentos validos de
capacidade scientifica e de critério profissional. Tudo nos
leva a acreditar que, neste particular, o Brasil está, talvez,
na mesma situação de atrazo e vergonha em que se encontram os paizes sem tradição nem cultura jurídicas.
A observação quotidiana demonstra que, nos nossos
processos criminaes que exigem a intervenção de peritos, e
que o exame pericial constitue a principal peca de corpo de
delicto directo, e, na maior parte dos casos, a única, a justiça publica é ludibriada por um modo que nos humilha, nos
amesquinha, nos avilta. Nesta conformidade, não é raro
surgirem queixas de homens competentes contra a maior
parte dos peritos improvisados, a que a miúdo recorre
a justiça para esclarecer questões relativas á falsificação
de documentos, á verificação de escriptas, a causas de incêndios, a vestígios de arrombamentos, etc., etc., ainda quando
se tratam de abalisados tabclliães, intelligentes engenheiros
e hábeis artezãos. Para demonstrar o nosso acerto poderia
passar em revista uma infinidade de casos comprobaiorios
que a nossa pratica e a observação atilada de alguns magistrados registraram. Relativamente a incêndios e a perícias
graphicas. que são as mais communs no nosso meio, é
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tamanho o descalabro que incita o desejo de se promover
um movimento enérgico de reacção contra praxe tão funesta.
Tratando-se de incêndios, em geral, os peritos escolhidos
para proceder a exames dessa natureza não possuem o preparo necessário para chegar a um resultado rigoroso, positivo e indubitável quanto ás causas de um sinistro. Podem
ser, não ha duvida, creaturas honestíssimas, mas a quem a
falta de conhecimentos technicos especiaes e a ausência de educação profissional prévia não lhes permittem, com grave
risco para a sociedade e serio damno para a justiça, desempenhar a sua missão como seria de desejar. O facto de muitos
serem «,'engenheiros » nada quer dizer: seria o caso de um
medico qualquer chamado para effectuar uma perícia de
medicina legal, disciplina que exige uma educação toda
especial. A própria policia, quando tem de nomear peritos,
á falta de pessoas technicamente idóneas para desempenhar
tal incumbência, não sabe a quem ha de confiar semelhante
diligencia. Os inconvenientes que acarreta tal situação á justiça são evidentes. Nomeado um perito, procura desobrigar-se do encargo de um modo que não corresponde ás
exigências da justiça, seguindo velhas usanças e praxes empíricas, limitando-se, na immensa maioria dos casos, a firmar
um laudo que não impede que á sua sombra o crime se propague .
Lamentando a ausência de critério scientifico nas perícias desta natureza e . .ssignalando os males que dessa anomalia processual emauam, o illustre magistrado Dr. Galdino
Siqueira, numa conferencia magistral acerca da perícia nos
crimes de incêndio, disse : « Para se aquilatar devidamente da
imprestabilidade dos laudos periciaes assim feitos, bastante
é uma simples leitura dessas peças, onde se nota desde logo
a ausência do preparo technico e, o que é mais, falta de
noções elementares, como sejam as referentes á culpa e ao

!
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acaso que os peritos mostram desconhecer de todo, confundindo-as deploravelmente. Efectivamente, de modo invariável se vê na maioria desses laudos apontado como causa
determinante de incêndio « uma ponta de cigarro ou charuto
(por descuido, notem bem) em local onde existiam matérias
nimiamente inflarninaveis » e assignalando assim o incêndio
como culposo, terminarem os peritos por consideral-o como
casual. Ora, si a culpa está em causar ou não impedir,
por acto voluntário, um acto que não foi previsto, mas
que podia ser, e o acaso quando o resultado era inevitável
ou quando não podia ser previsto, é bem de ver que nos
cosos figurados, si o agente lança fora um charuto acceso
que, por ter cabido-em matéria de fácil combustão, produz
um incêndio, e si o faz sem reflectir e sem prever que o
charuto nessa condição podia communicar fogo a taes matérias, commette evidentemente um crime culposo, porque
voluntariamente omittiu, deixou de attender ao objecto que
se inflammou, podendo prever o incêndio que dahi havia
de resultar. Em outro caso se tratava de um incêndio
attribuido á explosão de uma pipa de aguardente, e assim
se externaram textualmente os peritos: « que a causa determinante do incêndio foi a imprudência inconsciente de
quem quer que seja em lidar com uma vela accesa junto
de uma pipa de aguardente na occasião em que esta
recebia, por um funil, uma carga deste inflammavel, dando
isso lugar a que a chama se lhe'"1 contaminasse, produzindo-se a explosão e consequente aifébcntamento do casco ;
que, assim o sinistro resultou de uma imprudente casualidade» . Eis ahi uma mistura de cousas que se chocam, que
se destroem, e offerecida, entretanto, para base de uma
decisão judiciaria ! »
Outro caso cita elle ainda para mostrar a falta de noção
de que seja culpa e especialmente das modalidades de que
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cogita o Código Penal era seu art. 145, dispositivo ignorado de todo pelos peritos. « Tratava-se de um incêndio resultante do desprendimento de gottas inflammadas de gazolina de uma lâmpada com que trabalhava um operário bombeiro, procurando soldar os íios da installação eléctrica do
prédio, e cabidas em uma pilha de colchões, que logo foram
consumidos pelo fogo. O agente se houvera com manifesta imprudência e imperícia na sua arte, e não obstante
isso mesmo reconhecerem os peritos, concluíram pela casualidade do incêndio ! Textualmente foi assim que se expressaram : «que, apezar de ser o facto casual e commum,
houve, entretanto, manifesta imperícia e inconsciente imprudência do operário que alli trabalhava, em manejar semelhante apparelho ». Comprehende-se facilmente que com taes
laudos periciaes, inçados de antinominias e i ncongruencias,
além de falhos e incompletos, não se poderá desvendar a
verdadeira causa do sinistro, sabido que crimes taes são
concebidos e executados ás escondidas, e só por uma série
de indícios, os mais concludentes dos quaes são ministrados
peto exame pericial, é que poderão ser conhecidos. Demais,
o exame pericial tanto mais imprescindível se torna desde
que se tenha em vista que hodiernamente o incendiário se
pôde valer dos processos mais aperfeiçoados para destruir
seu estabelecimento sem deixar quasi vestígios, e somente o
technico poderá surprehender e constatar o meio empregado. Dali i o predomínio que vae tendo, para a constatação
desses e de outros crimes em que o agente se vale das applicações scientiíicas, a prova por indícios e presumpcões legaes, já que estas, como justamente nota Pierre (larraud,
não são mais inferidas de dados instáveis, mas têm hoje
outra natureza, são os resultados crystallizados de experiências collectivas, estribam-se em indícios de valor reconhecido, aos quaes as leis prestam sua autoridade, »

No que concerne á comparação de escriptcs e á identificação graphica, os erros oriundos da inépcia reinante são
tão grosseiros, tão frequentes e tão notórios que quasi seria
supérfluo aqui assignalar. No nosso meio, entre nós como
nenhuma outra parte, é moeda corrente que simples calligraphos, tabelliães, guarda-livros, escripturarios e até graphologos têm competência para perícias deste género, não sendo
pequena a serie de dislates provenientes deste lamentável
equivoco. Os processos empregados são pueris, absurdos,
primitivos, não repousam em nenhum fundamento scicntifico, não passam de meras phantasias pessoaes e nada
têm que ver com a perícia graphica. Nos indivíduos incumbidos pela justiça a dar parecer sobre taes questões, é completo o desconhecimento dos methodos scientiíicos de que se
vale por toda a parte a perícia graphica, a qual poderá dar
resultados positivos si feita conforme os princípios de uma
technica rigorosa e substituindo os methodos empíricos pela
investigação scientifica, que fornece provas physicas, visíveis
e tangíveis. Assim sendo, não é de admirar-se que• os
exames periciaes dictados por tal gente tenham a marca da
mais flagrante inépcia. Num folheto que teve vasta publicidade, A pzriáa graphica. do caso da rua Januzzi n. /j,
protestamos, como technico e como docente de criminalistica, contra esse grosseiro vezo, estúpido e nocivo.
A situação deplorável em que se encontra no Brasil a
perícia policial tem causas múltiplas. Não seriamos sinceros
se affirmassemos que correm exclusivamente por conta dos
profanos, improvisados peritos á força do «pistolão», os numerosos fracassos registrados: sem duvida, a culpa cabe
mais propriamente ás nossas leis c ás nossas autoridades
judiciarias, umas e outras não tendo senão augmentado
o acervo de erros que i n u t i l i z a m a acção da justiça.
A perícia, como bem definiu Afranio Peixoto, é uma dc13 -
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legação da justiça, pelo presupposlo de capacidade para
guial-a e esclarecel-a nas provas e nos julgamentos. Ora,
acontece que nem sempre o perito é capaz, competente, idóneo, e isto porque a lei não impede, antes faculta, que indivíduos sem tirocínio da especialidade e sem noções sequer
relativas á tarefa, sem garantias, de idoneidade technicaede
honorabilidade, sejam momentaneamente investidos das funcções para as quaes não provaram anteriormente competência nem consta houvessem recebido cultura especializada.
Tarefa extremamente delicada e que se reveste de uma importância capital, porque do parecer do perito depende
muitas vezes a absolvição de um criminoso ou a condemnação de um innocente, nada ha, com cffeito, na nossa lei,
que impeça o facto tantas vezes averiguado de se pedir á
incompetência laudos periciaes. O código do processo criminal, de 1832, e o regulamento de 1842 não apresentam
capacidade para satisfazer ás necessidades da administração
da justiça. Sem uma perfeita codificação, a nossa legislação
processual e criminal continua, com pequena diferença, o
estado anterior legado pela monarcbia lusitana e até agora
não se procurou libertar a justiça das velhas usanças, cias
praxes obsoletas e das determinações singulares prescriptas
pelas Ordenações do Reino e pelos accòrdãos dos tribunaes
eivados ainda do vezo portuguez. Apenas, e isto depois
de uma campanha tenaz, enérgica e sabia, estabeleceu-se a
especialização em matéria medico-legal. Quanto aos demais
exames periciaes, como sejam as perícias de incêndio, falsificação de documentos, accidentes de automóveis, deflagração
de explosivos, moeda falsa, exame dos instrumentos usados
no emprego de violência contra as cousas, etc., ordinariamente são confiados a duas pessoas quaesquer, condecoradas, no dizer espirituoso mas verdadeiro do douto Afranio
Peixoto, em homenagem á lei, com os qualificativos de enten-

didos c de bom senso, os quaes se desempenham da incumbência confiada com mais ou menos inconsciência. Dahi as
perícias nacionaes adquirirem uma quasi geral invalidade,
que não é sentida, infelizmente, graças á anomalia da
nossa legislação, ao dezazo da justiça e á ignorância do publico .
A primeira idéa seria exigir dos propostos ao ollicio
garantias de idoneidade tcchnica e moral. Desde que a nomeação de peritos recaísse sobre indivíduos que tivessem
dado provas de sua capacidade para a funcção ou sobre pessoas de competência já comprovada na especialidade, naturalmente desappareceriam todos os males dessa ausência de
estudos especiaes. A especialização em assumptos periciaes
é de uma necessidade absoluta, porque, repetimos, a funcção
exige justamente que se adquiram determinados conhecimentos e se saiba empregal-os na pratica forense. Não deve
ser perito quem quer: só o estudo constante, a observação
meticulosa de muitos casos e a experiência amadurecida
formam o competente. Depois, todo mundo sabe que a pcsquiza c a administração da prova indiciaria em matéria criminal implicam, além de regras, preceitos e methodos scientificos, a existência de laboratórios especiaes, que são os
órgãos necessários á efficacia e á pratica pericial. Hoje,
ninguém deveria mais ignorar que o mais intelligente e o
mais honesto dos homens, sem uma prévia habilitação c
uma instrucção technica adequada, não poderá exercer com
dignidade, com engenho e com consciência as delicadas
funcções de perito.
Felizmente, a idoneidade desses profissionaes já preoccupa aos mais atilados. Haja visto que ainda ha pouco
tempo um dos nossos mais respeitados magistrados reclamava em favor da especialização dos peritos, lembrando a
idéa, por Pierre Garraud aventada em relação á França, da
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creação de um corpo de peritos officiaes, regular e efectivo,
com investidura, attribuições, recompensas e regimen disciplinar minuciosamente determinados. Ao seu ver, ante as
transformações do processo da administração da prova indiciaria, que constitue modernamente a prova scientiílca por
excellencia e a base predominante da convicção dos juizes,
devia-se dar á perícia um estatuto jurídico adequado, visando : i", creação de uma lista annual de peritos, nas condições análogas das que existem em França para a organização
da lista de medicos-peritos ; 2°, funccionamento contradictorio
da perícia, isto é, ao lado dos peritos ofticiaes, outros, em
numero egual, offerecidos pela defesa; 3", como consequência da perícia contradictoria, a organização de uma arbitragem para o caso de desaccõrdo dos peritos, e que
poderia ser confiado a um arbitro ou a uma commissão
systema adoptado na Aliem anha, e também pelo projecto
Cruppi. Dizia elle que com as modificações precisas, a organização do nosso serviço pericial podia cingir-se ás disposições concernentes ao serviço medico-legal, com admissão
da base contradictoria, o que é vantagem manifesta, visto
ser o meio de assignalar erros e omissões, de proceder a
verificações adequadas, arbítrio já adoptado no Estado de
S. Paulo pelo decreto n. 1.602, de 30 de abril de 190»,
art. 6°. Para os casos de divergência, convinha antes confiar ao próprio juiz a faculdade de regular a situação, adoptando os fundamentos do laudo que mais procedente se
mostrasse, visto não constituir a perícia uma decisão definitiva, mas meio de convicção, tanto mais persuasivo quanto
mais sólidos seus fundamentos. Mas para a completa solução
do problema, que se impõe como uma necessidade premente,
precisas se tornam outras medidas, taes como a reorganização da policia, c sob outros moldes, com a instrucção technica precisa, de sorte a ficar habilitada devidamente para
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dar combate ao crime, por mais insinuosas que fossem as
formas por que se manifeste, concluía elle.
A medida seria excellente, representaria um serviço assignalado á causa de justiça e cm particular á realidade da
pratica pericial, si fosse possível remover no momento a
falta de preparo dos peritos, especializando-os no seu officio,
ou si existissem profissionaes a quem pudesse attribuir o encargo da perícia pelo modo indicado. Na Allemanha, na
França, na Itália, na Suissa e em outros paizes europeus,
onde os peritos são recrutados com cuidado particular,
tendo-se considerado, com muita razão, a perícia como uma
applicação delicada de conhecimentos c methodos scientificos
especiaes, buscados cm disciplinas diversas, aos misteres da
Justiça, uma funcção com processos experimentaes e uma technica completa, a tendência dominante é de que os exames
periciaes sejam confiados aos laboratórios de policia, os
quaes cada dia mais trazem aos tribunaes e á instrucção
judiciaria uma collaboracão efficaz, fecunda, indispensável.
Além das delicadas tarefas das verificações nos locaes e do
serviço de identificação, muitos desses laboratórios têm nas
suas attribuições as diversas operações concernentes ao estudo de impressões digitaes, pegadas, vestígios de vestes,
signaes de arrombamentos, perícias graphicas, leitura de
documentos queimados, decifração de cryptogramas, moeda
falsa, analyses de explosivos, etc. No estrangeiro, a justiça,
para descobrir os crimes ou esclarecer certas questões,
appella para a sagacidade de peritos versados em todos os
conhecimentos scientificos, para os quacs a anthropólogia,
a physiologia, a anatomia, os diversos ramos de medicina,
a physica, a chimica, a photographia, a microscopia, as analyses orgânicas em todos os seus arcanos não têm segredos.
E, entre nós, só agora, e ainda assim com uma lentidão desanimaclora e uma desconfiança irritante, é que os mais ar-
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gutos começara a sentir que só a idóneos deve ser confiado o
exercício de tuncções tão delicadas e complexas.
A eíficacia technica dos exames periciaes seria obtida
graças á creacão de um serviço pericial, regular e effectivo,
dotado de um regulamento que, salvaguardando os interesse
superiores da justiça, permitisse a especialização dos serventuários pelos vários departamentos da policia scientifica e
procurasse pelo concurso de aptidões praticas um pessoal
idóneo, meritório, e provido de todos os meios indispensáveis
de exercício. Do mesmo modo que, para os exames directos no vivo e no morto e as pesquizas de toxicologia, se
' instituiu o serviço medico-lcgal, cuja regulamentação intelligente é obra do grande saber de Afranio Peixoto, assim
também devíamos cogitar da creacão de um instituto idêntico
ao qual seria confiado systematicamente todas aquellas pesquizas que são do domínio exclusivo da technica policial.
Neste sentido, a pedido do illustre Dr. Francisco Valladares, então Chefe de Policia, organizamos um projecto de
regulamento para um Instituto de Policia Judiciaria, em que
foram consignados todos os preceitos technicos essensiaes e todas as praticas periciaes aconselhadas, trabalho esse que, com
ser completo c muito pormenorizado, satisfaz ás necessidades
do meio e se adapta ás disposições legaes que regem o
nosso processo criminal. Aproveitando a capacidade especializada de alguns funccionarios policiaes e contando com
a nossa magnifica installação technica, tratamos de remodelar,
ampliar e aperfeiçoar os serviços a cargo do Gabinete de
Identificação, em moldes a que se deve adptar actualmente
*oda a organização congénere, tanto mais quanto tem elle se
incumbido com êxito satisfactorio de um grande numero de
exames periciaes, como disto é ainda prova o presente volume •
A estructura da obra será facilmente apprehendida pela
leitura dos artigos que transcrevemos :
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Art. 3. Na investigação criminal deverão ser observadas as seguintes regras:
§ 1°. Sempre que o facto deixar vestígios, quer se trate de crime
contra a pessoa quer se trate de crime contra a propriedade, a autoridade policial providenciará de modo que o local se conserve inalterável,
para que não se modifiquem o estado c a situação das cousas, e requisitará immediatamente os serviços do Instituto de Policia Judiciaria.
§ 2°. Avisado o Instituto de Policia Judiciaria, os funccionarios
technicos encarregados do corpo de delicto dirigir-se-ão em companhia
da autoridade que preside o inquérito ao local do facto sem que, antes
de sua visita, seja ahi permittido o ingresso a outra qualquer pessoa e,
ahi, depois da inspecção photographiea deste c da indagação preliminar
das circumstancias que interessam á prova judiciaria, procederão a
todas as pesquizas concernentes á descoberta e á identidade dos culpados, bem assim apprehenderão os instrumentos do crime ou quaesqucr
objectos que constituam provas, mandando a autoridade lavrar de tudo
o respectivo laudo, que assignará juntamente com os peritos e duas testemunhas,
Nos casos de morte violenta ou suspeita de ser resultado de um
crime, o medico legista procederá á inspecção jurídica do cadáver assistido dos peritos policiaes, aos quaes competirá também eflcctuar a inspecção externa, completa e methodica, não somente do cadáver, mas
de todos os objectos de qualquer natureza situados no local do crime,
essa collaboração sendo útil ao estabelecimento da verdade. Não sendo
possível reconhecer a iJentidade do cadáver, tomar-se-á a respectiva
individual dactyloscopica e, além do mais, arrecadar-se-ão todos os
objectos encontrados que possam servir de prova.
§ 3". Nos crimes commettidos com violência, arrombamento ou
escalada, os funccionarios technicos do Instituto de Policia Judiciaria
descreverão os respectivos vestígios, indicarão com que instrumentos,
por que meios e em que época presumem ter sido o facto praticado.
§ 4". Nos casos de incêndio, os funccionarios technicos encarregados de proceder a exame de corpo de delicto nos escombros verificarão a causa do sinistro c o lugar em que começou o fogo, determinarão o perigo que delle resultou para a vida das pessoas e, si possível,
avaliarão o damno material causado á propriedade e declaração si podia
ou não ser o fogo facilmente extincto.
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§ 5"- Nos casos de falsidade de documentos escriptos, a autoridade
policial rcmetterá ao Instituto de Policia Judiciaria os documentos
suspeitos para que este dig-a si ha'fraude e cm que esta consiste, facilitando-lhe todas as informações c elementos para o exame nos casos em
que se fizerem mister.
§ f>°. Nos casos de falsificação de moeda metal ou papel, nacional
ou estrangeira, ou qualquer papel de credito publico, de estampilhas,
scllos adhesivos, vales postaes, ele., devem os objectos do crime ser
remettidos pela autoridade que procede a formação do corpo de delicio
com oííicio ao Instituto de Policia Judiciaria para que verifique si houve
ou não crime e quaes terão sido, prcsumidamente, os processos empregados para levar a falsificação a bom termo.
§ 7°. Nos demais casos aqui não consignados, em que a intervenção
dos funccionarios technicos do Instituto de Policia Judiciaria se faca
necessária para demonstração judicial da existência ou não existência
de crime ou de facto que se considere criminoso ou para comprovação
da culpabilidade ou da innocencia de indivíduos accusados ou suspeitos,
pelo exame ou estudo de traços de qualquer natureza, a autoridade
policial recorrerá sempre aos serviços do Instituto de Policia Judiciaria
na forma do regulamento,
Art. 4°. Nos casos especificados no § 2° do art. 3 é absolutamente
prohibido aos médicos da Assistência Municipal, como a quaesquer'
outras pessoas, tocar no cadáver, deslocar qualquer objecto on destruir
qualquer vestígio.
Art. 5°. Os instrumentos do crime c mais peças de convicção que
o Instituto de Policia Judiciaria apprehender serão devolvidos, após
o exame pericial c mediante officio, á autoridade policial que, por sua
vê/, os encaminhará ao juiz do julgamento.
Paragrapho único. Quando passar em julgado a sentença, o juiz
remetterá os instrumentos e peças ao Museu do Crime, onde, devidamente classificados, ahi licarão archivados.
A r t . 6°. Os funccionarios technicos do Instituto de Policia Judiciaria quando intervirem como peritos representarão sempre a justiça e
nunca a accusação ou a defesa e, como tacs, funccionarão independentes
da formalidade de compromisso on juramento.
Art. 7". Visando cercar a justiça de todas as garantias contra o
erro, os peritos policiaes, terminado o exame pericial, deverão, no laudo
elaborado segundo um methodo uniforme e segundo praticas scientilicas
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autorizadas, mencionar com rig'or todos os factos observados, referir ás
phases essenciaes da operação, indicar os processos empregados e assignalar as experiências realizadas, sem esquecer ainda quaesquer outros
elementos de informação úteis á prova judiciaria, tudo descripto em linguagem clara, precisa c intelligivcl, para que se possa vantajosamente
ajuizar de sou acerto.
Paragrapho único. A uniformização de um methodo geral de teclinica c o estabelecimento de processos sanccionados pela pratica pericial, imprescindíveis para o bom êxito das pesquizas e investigações
sdentificas, não impedem o emprego de quaesquer outros não consignados, uma vez justificados anteriormente nos relatórios periciaes e
obedecidos os princípios básicos estatuídos.
Art. !5°. Fica estabelecido que elles não poderão deixar, esquecer
ou omittir quaesquer factos ou circumstancias que possam concorrer para
o esclarecimento da verdade, que militem em favor ou contra o accusado, mesmo que lhes não sejam perguntados.
Paragrapho único. A infracção deste preceito será, quando devidamente comprovado, punida com a suspensão do cargo, por três aseis
mezes, com perda de todos os vencimentos, salvo si ao caso couber, por
outra lei, pena mais grave.
Art. 9°. Os exames serão, sempre que for possível, efiectuados no
local do crime ou nos laboratórios privativos dos Institutos de Policia
Judiciaria e, neste ultimo caso, sem a assistência da autoridade policial
que os requisitou.
Art 10. Os funccionarios do Instituto de Policia Judiciaria, quando
encarregados de quaesquer exames periciaes requeridos cm boa forma,
poderão, quando julgar necessário, interrogar a réos presos, ouvir testemunhas, requerer buscas domiciliarias e recorrer aos autos do processo,
ouvida a autoridade competente.
Art. u . Os quesitos para quaesques exames serão formulados
tendo-se em attcncção os elementos constitutivos do crime, de cuja prova
se cogitar.
Art 12. Os laudos de exames periciaes realizados pelo Instituto de
Policia Judiciaria deverão ser concluídos c remettidos á autoridade competente dentro de um prazo razoável, a critério do director e tendo-se
em attenção a natureza do exame.
Art. 13. Os exames que tenham por fim comprovar a existência de crimes contra a segurança e vida, taes como necropsias,
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exhumação e exames correlates em corpos ainda em decomposição ou
já em esqueleto, analyses toxicologicas, exames de sanidade, de instrumentos vulnerantes, de reconhecimento de idade, etc., e bem assim
as pesquizas de sangue, esperma, mccanio, etc., cm substancia ou em
manchas suspeitas, cabellos, pellos, porções de fibras textis, etc., são
privativos do Serviço Medico-Legal.
Art. 14. Todos os exames chimicos que, por sua especial natureza,
não possam ser effectuados nos laboratórios do Instituto de Policia Judiciaria, serão requisitados ao Serviço Medico-Legal.
Ars. 15. Em qualquer caso de crime, cuja elucidação dependa dos
exames periciaes do Instituto de Policia Judiciaria e do Serviço Medico Legal, os funccionarios technicos e os módicos legistas procederão
de mutuo accôrdo.
Art. 16. Não poderá ser designado para perito o funccionario
suspenso ou privado do exercício de sua profissão.
Art. 17. Nos exames periciaes intervirão os funccionarios, que,
por seus conhecimentos technicos especiaes, tiverem mais aptidão proflsssional porá os fazer, a juízo do director.
Paragrapho único. Os aluirmos da Escola de Policia, por indicação do director, poderão tomar parte nos exames como e quando não
houver nisso perigo para a averiguação da verdade.
Art. 18. Quando for allegada por parte de um funccionario
technico absoluta incompatibilidade entre as suas funcções e as de
perito, poderá o director dar-lhe substituto.
Art. 19. Ordinariamente os exames periciaes devem ser realizados
por dois peritos, salvo si, por motivos de ordem technica, se fizer
mister a designação de um terceiro.
Art. 20. Todos os exames periciaes e as indagações de qualquer
ordem confiadas pela autoridade judiciaria ao Instituto de Policia Judiciaria terão caracter secreto, que não deve ser disvirtuado sob pretexto
algum, até que tenha sido considerado subsistente o corpo de delicto, e
bem assim não poderão ser fornecidas a outras pessoas que não sejam a
autoridade policial ou judiciaria, copias desses informes ou vestígios.
Paragrapho único. Incorrerá na pena de suspensão c responsabilidade o funccionario que tiver dado curso ou desvio a documentos,
vestígios recolhidos, resultados de experiências c demais elementos com
que devia contar a justiça para estabelecer a innocencia ou a culpabilidade do autor ou autores do delicto.
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Art. 21. Aos funccionarios technicos do Instituto de Polida Judiciaria poderá consultar e recorrer á sua competência profissional qual^
quer interessado, sem prejuízo da justiça e do serviço publico, sendo-lhes
devida retribuição, que será fixada em regulamento, pelos pareceres e
exames periciaes requeridos.
Art. 22. A autoridade policial não poderá annullar as perícias
procedentes do Instituto de Policia Judiciaria quaesquer que sejam as
suas conclusões, mas poderá, quando julgar necessário, exigir dos
mesmos outros esclarecimentos.
Art. 23. Toda vez que se provar ter havido invalidade da prova
por deficiência technica, erro de apreciação, evidente contradicção ou
omissão de preceitos regulamentares, o juiz do feito mandará que os
peritos esclareçam os pontos obscuros ou duvidosos, ou que suppram
as formalidades omittidas, ou ordenará que se proceda a novo
exame.
Art. 24. Haverá no Instituto de Policia Judiciaria um livro protocollo onde será feita a escripturação relativa aos exames periciaes ahi
realizados, com menção do recebido, sua natureza, condições de remessa e procedência, e o destino especial que deve ter, c um outro em
que serão transcriptos integralmente os laudos periciaes, ambos devidamente authenticados.
Art. 25. O Instituto de Policia Judiciaria será dotado de todos os
apparelhos, instrumentos e utensílios necessários a um laboratório
de policia technica e terá os meios de transporte próprios para o
prompto desempenho de suas funcções.

Agora, si o nosso trabalho é intelligente, criterioso,
capaz, sem vícios e sem falhas, não compete a nós dizer,
senão que foi nosso único objectivo dotar a justiça publica
de instrumentos de investigação mais perfeitos, mais
èfficazes, mais promptos. De uma cousa podemos gabar: é
que o regulamento em questão resolveu o assumpto por
uma forma original e ousada, sem precedentes nas organizações judiciarias estrangeiras, de sorte quê nos collocaria
em avanço sobre todos os demais paizes, excedendo mesmo
ás aspirações dos mais autorizados profissionaes. Isto mesmo
reconheceu o emérito prof. Salvatore Ottolenghi, creador
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da policia scientiíica na Itália e um dos mestres mais respeitáveis da escola positiva, quando, analysando no BuiIdino delia Scnola de Polizia Scienlijica o nosso projecto
de reforma, escreveu:
« II prof. Elysio de Carvalho ha compilato il progetto
di un nuovo regolamento per il Gabinetto di Identificazione
é di tatistica delia Polizia di quella cittá. yuesto progetto fu
comunicato cortescmente a questo Istituto, il quale intrattiene colla Publica Sicurezza delia Capitale brasiliana, come
com tutti i principali uffici esteri di Polizia, repporti di cordiale reciprocitá. Tale progetto é di una importanza eccezionale perche dimostra a quale punto siano progredite a Rio
Janeiro lê idee nel campo dei servizio di identificazione, e
perche apre ai servizio stesso nuovi orizzonti oltre i conflni
delia polizia giudiziaria e delia Pubblica Sicurezza, segnando
un indirizzo che negli Stati di Europa serebre ritenuto ancora
utopistico. Ignoro si il progetto di questo nuovo regolamento
sia stato approvato ed applicato. NeH'affermativa 1'impianto
dei servizi ivi menzionati costituirebbe senza dubbio una
delle organizzazioni piú sistenatiche e piú complete delia funzione identiflcatrice. Comunque anche se non fosse destinato
ad una pratica attuazione, il progetto di regolamento di cui
ci interessamo è tale documento da meritare Ia pi Q viva attenzioni e Ia considerazione piú profonda. »
Aliás, não devemos esperar que uma reforma desta natureza se imponha tão cedo entre nós, e a razão é bem clara
para nos obrigar a uma exposição de motivos que seria enfadonha. Ha mister esperar principalmente, como muito bem
disse Afranio Peixoto, o mestre admirado de nós todos, que
no nosso paiz se faça o habito de servir á justiça com sciencia e consciência : somente então é que a perícia, tão aviltada e tão desmoralizada agora, poderá servir de guia seguro ajuízes e tribunaes, tanto mais fortemente quanto mais

esclarecidos forem os fundamentos que uma technica precisa fornecer aos encarregados de aprecial-a. Emquanto nSc
chega esta hora, contcntcmo-nos com o trabalho dos entendidos e de bom senso, de que fala a lei...
Elysio de Carvalho.

1) PERÍCIA DE INCÊNDIO

O perito, abaixo assignado, tendo sido encarregado pelo
Exm. Sr. Dr. Juiz da 2a Pretória Cível de proceder a vistoria nos
escombros do prédio da rua da Alfândega n. 79, incendiado na
madrugada de 28 de fevereiro próximo passado, para determinar a
causa, natural, culposa ou dolosa, do sinistro, vem desobrigar-se
do compromisso tomado, do modo que se segue:
A presente perícia abrangeu duas ordens de pcsquizas: uma
concernente á verdadeira causa do sinistro e a outra relativa á
origem do fogo. Ambas, por serem melindrosas, íoram sobremaneira difficeis, em virtude de ter sido o prédio quasi totalmente
destruído (tecto, forro, vigamento, etc.) e quasi tudo quanto dentro
delle se continha ter ficado completameute carbonizado ou damniíicado. Após minucioso c demorado exame, tanto quanto permittiram as condições em que se encontravam os escombros, chegou
elle á conclusão de que o fogo teve origem no pavimento superior,
o foco inicial ficando mais ou menos nos fundos do sobrado, onde
tinha a firma Chefcr & Camanho oflicina de ouriveis. Foi ahi, sem
duvida, que o fogo mais destruiu e carbonizou, e isso explica
também como o referido prédio soíFreu mais intensamente a acção do
fogo nas partes superiores, emquanto que no pavimento térreo,
vistos e examinados attcntamente as paredes, vigamcntos, moveis e
mercadorias ahi existentes, aã chammas, não obstante a intensidade
do fogo e além de certa quantidade de matérias inflammaveis ahi ex-
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ísteútes, deixaram vestígios menos fortes de sua passagem. Afinal,
tudo fala em favor desta hypothese, e não vacilla o abaixo assignado em acceital-a e apfesental-a como a mais legitima. Quanto á
verdadeira natureza do sinistro, o perito nada descobriu que indicasse, com segurança, directamente, a matéria que originou o fogo,
porque, com effeito, tudo foi queimado ou inutilizado. No emtanto,
não fica inhibido de, recorrendo á experiência própria e á observação de factos análogos, formular a hypothese mais acceitavcl no
caso presente, como procurará fazer.
Os incêndios podem ser classificados em três classes :
a) os que são devidos a causas naturaes; b] os que são attribuidos á imprudência, negligencia ou imperícia; c ) os que são
provocados por intenção criminosa. Os primeiros, chamados naturaes, são os sinistros produzidos sem intervenção alguma do
homem, directa ou indirecta, c têm. por causa a explosão de
pólvora, a electricidade, a inflammação espontânea de certas substancias, conhecidas de quasi toda a gente, etc. Ora, no pavimento
superior, onde teve, indubitavelmente, origem o fogo, não havia
matérias que, por mais fácil combustão ou prompta inflammação,
podessem dar logar ao incêndio casual ou accidental. Não havia gaz
de illuminação ; não existiam, em deposito, líquidos (taes como
sulfureto de carbono, ether sulfurico, benzina, benzo!, etc., e cujo
cheiro, como se sabe, é característico ) capazes de, misturados com
o ar, determinar explosões ; não se encontravam também certas substancias oleosas, de origem vegetal ou animal, matérias de difficl
inflammação, mas que possuem a propriedade de absorver o oxygenio do ar e obter uma temperatura de inflammação. A installação
eléctrica, que servia para mover um pequeno motor da officina de
ourives dos Srs. Chefcr & Camanho, assim como as outras duas,
que forneciam luz ao estabelecimento dos Srs. Emile Laport & C.
e ao escriptorio commercial da Agencia de Despachos, offereciam
todas as garantias de segurança e, tendo sido devidamente examinadas, verificou o perito que a respectiva chave (Witch] estava aberta,
o que, segundo declaração dos interessados, era habito assim ficar
depois das 6 horas da tarde, todos os dias, ao fccharem-sc os

estabelecimentos: quer isto dizer que não havia corrente eléctrica na rede interna do prédio, que occasionasse curto-circuito.
Assim sendo, a electricidade, a que geralmente, na falta de outra
explicação, se attribuem os sinistros de fogo, não foi a causa do
incêndio.
Eliminada a hypothese da causa natural, passará o abaixo assignado a examinar as duas outras, a saber : si se trata de um incêndio
accidental ou voluntário. As causas accidentaes dos incêndios
residem quasi sempre, senão sempre, na imprudência. Ha mister
porém assignalar que essa imprudência, como bem diz Reiss, pôde
ser directa, isto é, depender de uma acção que communique directamente o fogo a um prédio (v. g., o gesto do fumante que lança o
seu phosphoro ainda acceso a um monte de palha), ou indirecta,
isto é, consistindo no vicio de um apparelho, de uma construcção,
ou na falta de prudência na conservação de certas matérias, vicio
e falta de prudência esses que, com o auxilio das circumstancias,
podem provocar um incêndio. Para que se declare nestes últimos
casos incêndio, o defeito de construcção de um apparelho, etc.,
nem sempre basta, é necessária a intervenção fortuita de um agente
inflammador. Assim, o marcador defeituosamente construído ou avariado pelo seu uso ou por um choque, e que deixa escapar o gaz de
illuminação, não dá a causa directa de inflammação : é a vela accesa,
por exemplo, do habitante do immovel que se dirige ao corredor
para procurar qualquer objecto e que inflamma a mistura explosiva.
O forno ou o fogão muito esquentado próximo de uma parede de
madeira aquecerá esta a uma alta temperatura, mas, para que o fogo
se manifeste, é necessário que haja uma circulação de ar sufficiente
para formar chammas. A fuligem de uma chaminé, o máo habito
dos criados accenderem o fogão com kerosene, a manobra imprudente dos candieiros de petróleo ou acetylene podem igualmente e
têm causado desastres dessa natureza. Finalmente, os incêndios
accidentaes, em geral, são devidos a imprudência de alguém que,
num movimento involuntário, atirou uma ponta de cigarro accesa
ou um phosphoro ainda em chamma em logar onde se encontrava
matéria inflammavel. Este caso seria o mais simples para explicar a
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causa do incêndio do prédio da rua da Alfândega numero setenta e
nove se não houvesse contra esta hypothese este facto bem significativo : se o referido immovel foi fechado ás 18 ou 19 horas, como
de praxe e conforme foi declarado, e o fogo manifestou-se ás 2 ou 3
horas da madrugada, o cigarro ou o phosphoro teria empregado
8 ou 9 horas para produzir o sinistro, o que é absolutamente inadmissível. Não podendo esta hypothese seradmittida, que seria no
caso a mais viável, e não havendo logar para recorrer ás demais
causas accidentaes atrás referidas, por se tratar de um estabelecimento onde não existia gaz de illuminação ou fogão, onde não se
utilizava candieiro de petróleo, etc., no entender do abaixo assignado a imprudência também não foi a causa do sinistro. Tratando-se de uma officina de ourives, poder-se-ia attribuir ao desprendimento de uma chamma do maçarico na occasião em que um
empregado soldava ou derretia uma peça de metal, a qual cahindo,
em dada eventualidade, por imprudência ou negligencia, sobre matéria combustível ou inflammavel, viesse atear o fogo no edifício.
Tal hypothese também não é acceitavel: primeiro porque essa
flamma, cuja zona de influencia é limitadíssima, não tem a energia
capaz para deste modo cabida em substancia cujo gráo de combustibilidade é menor, por offerecer maior resistência, como a madeira,
determinar um incêndio e, depois, mesmo assim, trabalhando em
geral sobre pequena mesa de madeira e tendo o seu campo de acção
limitado em que nada de anormal, provocado pelos seus instrumentos e apparelhos, escapa á observação do artezão, teriam sido
notadas immediatamente as consequências do desastre. Seja como
for, embora legitimo, não é aqui admissível também este recurso
para justificar o sinistro em questão. Ora, se causa natural não
houve e se a mera culpa não se pôde attribuir o fogo, só resta a
hypothese do incêndio voluntário, doloso ou criminoso. Se bem que
não tivesse o perito, abaixo assignado, encontrado vestígios para
estabelecer provas materiaes, acha elle que não é impossível que
o incêndio do prédio examinado fosse produzido, por exemplo, com,
o que, em linguagem technica, se chamma «allumage à temps »,
por meio de qualquer dos dispositivos de que lançam mão os in-

cendiarios: uma vela accesa collocada em logar conveniente, no
meio de matéria facilmente inflammavel, podia perfeitamente, neste
caso, ter sido applicada, processo esse empregado frequentemente
e com successo pelo facto de só horas depois produzir-se o sinistro,
dando assim occasião a que o incendiário ganhe tempo e distancia.
Isto é mais fácil de acceitar-se, devido a hora em que foi fechado o
immovel e ao tempo em que se verificou o incêndio, a não ser que
(o que não é impossível) alguém tivesse furtivamente, alta hora
da noite, penetrado no prédio, ateado fogo ao immovel e se retirado depois nas mesmas condições em que entrara.
Taes são as" inducções e deducções a que chegou o abaixo
assignado e, como, em casos desta ordem, « excluído o impossível,
o que resta, por mais improvável que pareça, representa, sem embargo, a verdade », passará elle a responder aos quesitos formulados :
a) Quesitos por parte dos requerentes :
i. ° Examinando o prédio da rua da Alfândega n. 79, podem
os Srs. peritos precisar a causa do incêndio? Apurada esta,
podem ainda determinar em que logar começou o fogo ?
Resposta: — Nada encontrou ou descobriu o perito que indicasse directamente a verdadeira causa do sinistro, o qual teve
origem no pavimento superior, mais ou menos nos fundos do sobrado, onde ficava a officina de ourives.
2.° Podem os Srs. peritos affirmar si o fogo foi casual ou
proposital ?
Resposta: — Pôde o abaixo assignado affirmar que o sinistro
não foi devido a causas naturaes, nem tão pouco provocado por accidente, entendendo o mesmo que foi voluntário.
3.° Dada a hypothese de ter sido casual, podem dizer si
houve culpa ou negligencia ?
Prejudicado com a resposta acima.
b) Quesitos por parte de Emile Laport & C.:
i.° Qual dos estabelecimentos no prédio incendiado na rua da
Alfândega n. 79, officina, escriptorio ou armazém de commercio,
mais soffreu com o incêndio ?

"Resposta:—Softreram mais violentamente á acção do fogo a
officina de ourives e demais dependências situadas no pavimento
superior.
2. ° Onde teve começo o dito inceudio ?
Resposta: — O incêndio teve origem na officina de ourives.
3.° O estado e natureza dos salvados não revelam o logar
cm que começou o fogo ?
Resposta: — Sim.
c)'Quesitos por parte de Chefer & Camanho:
i . ° Houve inceudio no prédio n. 79 da rua da Alfândega?
Resposta: — Sim.
2. ° Em caso affirmativo, si foi total ou parcial, discriminando
neste caso a parte ou as partes que não foram destruídas pelo
fogo.
Resposta:— O prédio foi quasi totalmente destruído, —tecto,
forro e vigamento — e quasi tudo quanto dentro delle existia ficou
completamente damnificado ou carbonizado, á excepção do escriptorio commercial da Agencia de Despachos e da loja dos
Srs. Emile Laport & C.
3.° Si é possível determinar o ponto inicial do incêndio í
Resposta: — O foco inicial do incêndio fica, mais ou menos,
nos fundos do pavimento superior, onde tinha a firma Chefer & Camanho officina de ourives.
Finalmente:
4.° Si o inceudio foi ou não casual, dando os Srs. peritos,
de modo cabal, as razões que porventura os levam a affirmar ou
negar a casualidade do sinistro ?
Resposta:— O perito abaixo assignado não considera casual o
sinistro e, embora não tenha podido estabelecer provas matcriaes, o
que no caso é muito difficil, pensa tratar-se de um incêndio voluntário .
Rio tio J a n e i r o , 25 tU' março clc 1914.

Elysio de Carvalho.

2) PERÍCIA GBAPHICA

Apresentadas para confronto três assignaturas existentes no
processo a que responde Arthur Alves dos Santos, para serem
confrontadas com a assignatura do mesmo encontrada na acta do
seu casamento, foram estas photographadas em tamanho natural,
depois do que, cortadas e agrupadas cm ordem dcscrccentc de tamanho, foram ainda ampliadas em dois diâmetros, segundo a
praxe adoptada em taes casos pelo mestre em comparações de escriptas, Mr. A. Bertillon, e que tem por fim facilitar o confronto,
com o augmento apresentado, não só pelas letras e nomes em
geral, mas também por pequenos detalhes dificilmente visíveis em
tamanho natural.
Observando, cm primeiro lugar, a maneira como foram executadas as assignaturas, notamos que o primeiro nome da primeira
assignatura Arthur foi feito em três movimentos : comprehendeudo
o primeiro a lettra A; o segundo as lettras rth, em que o r, pela
pouca experiência de escrever de seu autor, apenas se acha indicado pelo primeiro traço ascendente, faltando-lhe toda a segunda
parte; e o terceiro as lettras ur. Da mesma maneira foi feito este
nome na segunda assignatura, sendo bem visível a parada entre as
lettras h e u, e pouco apreciável entre as lettras Ar, percebendo-se,
comtudo, que o traço que une estas duas lettras foi feito em dois
movimentos, pelo exame da sua parte superior em que se nota um a
differenca de espessura. Na terceira assignatura o mesmo facto se
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verifica, ainda que menos pronunciado quanto ao intervallo hu e bem
notado quanto ao Ar. Na quarta assignatura este movimento é bem
evidente entre as lettras Ar e pouco entre o te, sendo, no emtanto, de observar que a união entre estas ultimas lettras não é feita
em um traço continuo, o que faz acreditar que ahi houve a parada
habitual. Entre o primeiro e o segundo nome das quatro assignat uras encontramos um signal muito característico, um pequeno
traço de união, sobremodo bem marcado na segunda e terceira
assignaturas e ura pouco mais fraco na primeira e quarta. O se
gundo nome Alves, nas quatro assignaturas, foi executado em três
movimentos : o primeiro comprehendeu somente a lettra A ; o segundo as lettras Iv, depois das quaes observamos ainda nas quatro
um regular espaço; e por fim o terceiro que abrange as lettras es.
O terceiro nome pouco interesse apresenta no seu conjuncto. Por
fim o quarto — Santos — foi escripto ainda nas quatro assignaturas
em dois movimentos : comprehendendo o primeiro apenas a lettra
S e o segundo as lettras antos.
Pela pouca pratica de escrever, que se nota ter o autor das
assignaturas, estas são antes desenhadas que propriamente feitas ao
correr da penna, e pela sua factura geral percebe-se claramente que
foram todas as quatro feitas com os mesmos movimentos e paradas
de descanso, a que o pouco experiente escriptor se habituou. Passando a estudar as lettras separadamente, logo na primeira do
primeiro nome encontra-se um facto particular fornecido pelo seu
braço descendente, que tem a forma de um segmento de curva, muito
mais apreciável na primeira assignatura que nas outras, comtudo
bem notável em qualquer delias, si em direcções oppostas e obedecendo á mesma curva prolongarmos as duas extremidades da haste
estudada. Ha a observar ainda que a cavidade desta curva se acha
voltada para a esquerda, o que é pouco habitual na confecção da
lettra A, em que a maioria dos indivíduos faz precisamente o contrario, isto é, a cavidade da segunda haste voltada para a direita.
Esta primeira lettra nas quatro assignaturas é terminada por
um pequeno circulo traçado da direita para a esquerda, debaixo
para cima, c em continuação da haste descendente, que acabamos de
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estudar. As outras lettras desse primeiro nome são por demais
communs e semelhantes entre si para merecer um destaque; sendo
a notar, porém, que o braço pequeno do h não é feito com as
duas curvas geralmente empregadas, mas, como o primeiro A que
estudamos, apresenta uma leve concavidade voltada para a esquerda, formando ainda a sua exteremidade inferior um angulo
agudo com o traço que a une á lettra seguinte. No segundo nome,
a primeira lettra A apresenta os mesmos característicos do A do
primeiro nome, sendo muito communs as outras lettras Ives, em
que apenas é apreciável a parte superior do s, que não só neste
nome, como nos outros dois em que é repetida, apresenta a parte
superior em curva. O terceiro nome tem um ponto notável na
primeira lettra: a haste do d em nenhuma das quatro assignaturas
toca a linha de base na escripta, e mais ou menos a um terço da
altura da lettra que se segue, voita-sc para a direita, unindo-se
a ella.
O mesmo facto observamos no a do quarto nome Santos,
em que a haste descendente, em nenhuma das quatro assignaturas, toca a linha de base, sendo tão pronunciada esta differença
na terceira assiguatura, que a lettra escripta é um verdadeiro o e
não um a. A confecção geral das assignaturas apresenta ainda os
principaes caracteres devido á ignorância : traços muito fortes,
irregulares e tremidos, sem apresentarem entre si nenhuma symetria. Deixamos de analysar os ângulos formados pelas lettras em
geral, e particularmente aquellas que apresentam uma haste ou
perna, com a linha de base da escripta, pelo facto de se tratar de
assigiiaturas executadas em occasião que não era possível ao seu
autor achar-se convenientemente installado, observando a posição
normal que costuma tomar quando escreve, mantendo o papel em
angulo determinado, etc.; com a falta de cujos requisitos ser-lheia difficil dar á sua escripta uma inclinação normal e habitual.
Estudamos somente aquelles característicos que nos pareceram mais
dignos de nota, deixando propositalmcnte de falar da semelhança
da maioria das lettras entre si, pois que esta é tão grande, que
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dispensa qualquer commentario ou estudo especial. Com o que fica
exposto, julgamos poder concluir pela afirmação de que as quatro
assignaturas foram excutadas pelo mesmo punho.
Rio, 16 de dezembro de 1913.

O, Michelet de Oliveira.
Elysio àe Carvalho.

3) PERÍCIA DS INCÊNDIO

Nós, abaixo assignados, nomeados pelo Sr. Dr. Delegado do
14° Districto Policial para, como peritos, proceder a exame nos escombros do prédio da rua de Sant'Annan. 103, incendiado na
madrugada de 31 do mez próximo passado, afim de determinar a
verdadeira causa do sinistro e avaliar os damnos causados, vimos
desobrigar-nos desta incumbência com o laudo que se segue.
O immovel incendiado é de construcção relativamente solida,
provido de duas portas de frente, tendo a fachada, como ornamento, uma simples platibanda corrida, com paredes internas,
de cal e tijolos, vigamento resistente, madeiramento de pinho
de Riga e cobertura de telhas fraucezas. Tem um só pavimento,
composto de dois corpos, a saber: o da frente, medindo 4 m ,i8
de largura e 12 metros de comprimento, o qual era occuppado por
um armazém de molhados, e o do fundo, com dois quartos, sala
de jantar, cozinha e quintal, além de um corredor, uni e outro
separados por um vão c área, medindo 3ra,95 de comprimento por
2m,4g de largura. (Vejam-se a planta c photographias juntas.)
Hav-ia no prédio installação eléctrica, que também fornecia luz aos
prédios vizinhos, de ns. 101 e 105, Foram attingidas pelo fogo
apenas as dependências que pertenciam ao estabelecimento commcrcial; e o incêndio destruiu o forro, carbonizou o vigamento do
telhado, queimou as armações c inutilizou por completo tudo que
existia dentro do armazém, mercadorias c moveis.
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Feita a inspecção do local do sinistro, com a attenção e a minúcia que requer pesquiza dessa natureza, tratámos em primeiro
Jogar de descobrir o foco ou os focos iniciaes do fogo. Desde
logo verificamos que o incêndio teve origem na armação que fica
á direita, e isto porque foi exactamente ahi que o fogo mais destruiu
e mais carbonizou, emquanto que a parede lateral esquerda
apresentava vestígios menos accentuados do fogo, estava muito
menos carbonizada pelas chammas c muito menos ennegrecida
pela fumaça. Ahi teve elle começo, sem nenhuma duvida, c, estendendo-sc pelo forro c tecto, ganhou os fundos do estabelecimento,
até o vão e a área que o limitam, sempre de cima para baixo. A
ausência de ar impediu que o incêndio fosse mais violento, pois
em deposito existiam matéria inflammavel e géneros de fácil combustão .
Adquirida a certeza de que o fogo partira da armação a
que nos referimos, e se propagara do modo descripto, procuramos, em seguida, como se fazia mister, estabelecer com
precisão o ponto ou pontos onde o mesmo irrompera. De
pesquiza em pesquiza, apurámos que, em logar de um, existiam
dois focos iniciaes de fogo, tão bem caracterizados e tão insinuantes
que não escapariam á observação de investigadores menos attentos
e inexperientes. Nasceu esta crença do aspecto particularíssimo
de que os mesmos se revestem, devido ao estado de carbonização
que é nesses Jogares mais intenso, mais forte, mais accentuado,
e ainda da presença de matéria de fácil combustão e de inflammavel . De facto, o principal foco inicial está situado no quarto
corpo da armação, na primeira prateleira, contando de baixo
para cima, e era constituído de papel pardo para embrulho, maços
de palitos, caixinhas de polvilho, etc. e o segundo está localizado
no sétimo corpo da referida armação, na parte superior, dentro
da ultima prateleira, e era formado de duas caixas de velas de sebo,
as quaes foram facilmente identificadas por ter uma delias ficado
quasi intacta, de varias caixinhas de lamparinas, etc. Ainda mais
fortaleceu a nossa convicção este facto : ambos os focos iniciaes do
fogo achavam-se em relação directa, o primeiro com três grandes

pipas de álcool puro e paraty, um deposito de papel para embrulho
c jornacs collocados sobre a pipa mais próxima da armação e duas
latas de alcatrão, e o segundo com três quintos de álcool ou
vinho, apresentando o que se achava no plano superior a cirumstancia de estar muito mais carbonizado pela parte direita, particularidade esta bem notável porque confirma a existência de dois
focos iniciaes bem distinctos. Finalmente, a descoberta que fizemos
de uma escada, carbonizada principalmente na parte superior, posta
em direcção do segundo foco, é de alta importância, porque, nesse
conjunto inais que suspeito, criminoso, esse objecto apparcce
como um testemunho mudo c indicio precioso da intervenção humana no sinistro que acabamos de descrever: a imprudência é
um dos caracteres mais constantes da psychologia dos criminosos.
Ora, taes revelações são mais do que sufficientes e insophismaveis para concluirmos, como concluímos, que se trata
de um incêndio voluntário, que alguém de máo propósito,
intencionalmente, não importando aos peritos saber o motivo
por que o fez, ateara fogo no estabelecimento. A versão
de que a causa do fogo foi devida a um curto circuito, liypothese simples e commoda de que se valem frequentemente
pessoas pouco entendidas ou indivíduos de evidente má fé para
explicar a causa dos incêndios, cousa difficil, mas, na maioria
dos casos, não impossível de ser determinada, nós a repellimos por contraria á evidencia dos factos observados in loco.
Isto posto, certos de que tudo observamos com consciência e
tudo relatamos com fidelidade, passaremos a responder aos quesitos
da lei, formulados pela autoridade que preside o inquérito policial
relativo ao incencio do prédio da rua de Sant'Anna n. 103.
PRIMEIRO QUESITO

Houve incêndio > Resposta : Sim, houve incêndio no prédio
da rua de Sant'Anna n. 103.
SEGUNDO QUESITO
Foi total ou parcial í Resposta : Foi parcial.

IO
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TERCEIRO QUESITO

DECIMO QUESITO

Be parcial, quantos os pontoa attwgidos;) Resposta: A
parte do immovel occupada pelo armazém.

Qual a natureza do edifício, construcção e cousas incendiadas? Resposta: Visto já termos, no presente laudo, a isto
nos referido, deixamos de responder ao quesito.

QUARTO QUESITO

Oude teve começo? Resposta: Em dous pontos dilfereiites
da armação á direita.
QUINTO

QUESITO

Qual a matéria que o produziu? Resposta: qualquer agente
inflammador.
SEXTO QUESITO

Havia cm deposito ou derramada em algum lugar qualquer
matéria explosiva ou inflammavel? Resposta: Havia em deposito
grande quantidade de keroseue, álcool, alcatrão, etc.
SÉTIMO QUESITO

Houve explosão de gaz ou curto circuito na installação eléctrica? Resposta: Não.
OITAVO QUESITO

A torneira do gaz e seus bicos estavam abertos ou a ninfa
estava ligada á installação eléctrica? Resposta: O immovel possuia unicamente iustallação eléctrica cuja chave (nnlch) estava
fechada.
NONO QUESITO

Qual o modo por que (oi ou parece ter sido produzido o
incêndio? Resposta: Na descripção minuciosa que fizemos no
laudo acima está a resposta a este quesito.

DECIMO PRIMEIRO QUESITO

Quaes os eífeitos ou resultados do incêndio? Resposta: O
incêndio damniíicou a parte do immovel occupada pelo armazém,
destruindo ou carbonizando o tecto forro c vigameuto, bem
como a armação, vitrina, moveis c quasi tudo que dentro delle
existia.
DECIMO SEGUNDO QUESITO

Qual o valor do danitio causado? Resposta: O damno
soffrido pelo immovel pôde ser estimado para sua recoustrucção
em três contos de réis (3:000$ ) ; o stock de mercadorias existente e inutilizado pelo sinistro pôde ser avaliado cm quatro
contos de réis (4:000!); e acreditamos ser de um conto
e oitocentos mil réis (1:800$) o valor da armação, vitrina,
balcão, escrivaninha, balança, etc., inutilizados pelo fogo.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1914.

Elysio do Carvalho.
Dedo Coutinho.

4) PERÍCIA DE ARROMBAMENTO

Nós, abaixo assignados, fomos incumbidos pelo Sr. Dr. Delegado do 15° Districto Policial de proceder a exame de corpo de
delicto na casa commercial da firma Pereira & Comp., estabelecida com negocio de joalharia no pavimento térreo do prédio da
rua Haddock Lobo n. 79, a qual havia sido roubada no dia 7 do
corrente mez, e bem assim de avaliar o darrmo produzido.
Depois do compromisso legal e de termo-nos transportado
ao local acima referido, iniciamos as nossas investigações pelo
exame das quatro portas externas do imniovel, que tantas são ellas,
sendo duas pertencentes ao estabelecimento commercial, e, tudo devidamente observado, verificamos não existirem vestígios que revelassem ter sido empregada força para abril-as, pois as portas,
assim como as fechaduras e as dobradiças que as guarneciam, estavam intactas. Tendo penetrado no interior do prédio pelo corredor
á direita, que, margeando o estabelecimento, vae terminar numa pequena área onde íica uma escada de ferro, dessas chamadas de caracol, que conduz ao primeiro andar, immediatamente nos certificamos de que fora arrombada a janella ahi situada, á altura de
i m ,85 do solo, e que se com mutuca com a joalheria. Nessa
occasião nos foi apresentado pela autoridade um instrumento de
ferro medindo o ra ,4i6 de comprimento e tendo um diâmetro de
om,o2O, cylindrico, com uma extremidade achatada, em forma de
cunha, e a outra ponteaguda, parecendo mais um moderno mon-
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seigneur que um pé de cabra, o qual fora apprehendido no local do
crime. De posse desse objecto suspeito, positivamente uma ferramenta própria para roubar, procuramos então saber o modo pelo
qual tinha sido praticado o delicto, isto é, determinar o mecanismo
do arrombamento e identificar o instrumento em questão ou, em
caso negativo, dizer que utensilio poderia ter causado a fractura assignalada.
O local violado, é ocioso dizermos, foi examinado com
escrupuloso cuidado e paciente minúcia, tanto pela parte externa
como pelo lado interno. Vimos que o arrombamento fora levado a
effeito com alguma facilidade, sem grande esforço muscular, num
curto espaço de tempo, e, como tudo indica claramente, realizado
por um só operador, que se limitou a arrancar as taboas do corpo
inferior da veneziana, que tomava todo o claro da jauella, sem qualidade de solidez e segurança, medindo a parte destruída 51 X44, e
escolheu para pontos de ataque a extremidade esquerda da mesma.
Observamos, em seguida, que as diversas compressões das bordas
internas e externas das taboas, quasi symctricas, idênticas, e
algumas nítidas, foram produzidas pelo instrumento encontrado no
local examinado. A despeito das nossas demoradas indagações e
das varias experiências que realizamos em três sessões successivas,
quer antes quer depois de reconstituída a parte da janella destruída, não nos foi possível estabelecer positivamente se a operação
se effectuara de fora para dentro ou vice-versa. Com effeito, e
como c fácil materialmente averiguar-se, por qualquer dos lados
que applicassemos o instrumento, deixava elle sempre as mesmas
mossas, e isto, muito naturalmente, não só porque o ponto de
apoio era o mesmo como idêntica a potência da alavanca. Ainda
mais: o muro, externa e internamente, não mostrava marcas, particularidades ou indícios capazes ou sufticientes para facilitarem a
solução desse problema assas importante, bem entendido o exame
de corpo de delicto.
Passando a inspeccionar o interior da joalheria e os objectos
nella existentes, notamos que o mostruário, collocado numa das
portas de entrada, fora aberto violentamente, sem comtudo apre-
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sentar signaes de arrombamento, circumstancia esta que se explica
pelo facto de não offerecer nenhuma resistência a lingueta da respectiva fechadura, muito frágil e apenas protegida por um pequeno prego. Ao contrario, o cofre forte, que, conforme declarou um dossocios da firma c depois verificamos, estava aberto, por não íunccionar
o complicado mecanismo da fechadura, continha fortes vestígios de
violência : um dos compartimentos internos foi arrombado, e com
tanta energia que delle se desprendeu a porta, tendo sido nessa
peça descobertas algumas impressões digitaes, cuidadosamente reveladas e fixadas para o devido estudo pelo technico do Gabinete
de Identificação encarregado das pesquizas dactyloscopicas, e a
chapa metallica, que disfarçava e protegia a fechadura do corpo interior, achava-se torcida, deformada, podendo affirmar que o mesmo
instrumento que destruiu a parte inferior da janella serviu para esse
arrombamento. Finalmente, soffreu também violência uma pequena
valise, cuja fechadura tinha sido arrancada.
Feito do modo por que fica succintameute descripto o exame do
corpo de delicto do estabelecimento commercial de Pereira & Comp.,
conduzido de accôrdo com os dictames da lei c conforme a methodologia da technica policial, passamos a responder aos quesitos
formulados pelo I)r. Delegado do 15° Districto Policial, os
quaes são:
i." Si ha vestígios de violência nas portas c janellas interiores
e exteriores e nos moveis, vitrinas e cofres existentes na loja.
Resposta : Sim.
2. ° Quaes elles sejam.
Resposta: Acham-se assignalados no relatório supra.
3.° Si por essas violências foram vencidos ou podiam vencer-se
o obstáculo ou obstáculos que existissem.
Resposta : Sim.
4.° Si haviam obstáculos.
Resposta : Sim.
5.° Si foi empregada forca, instrumento ou apparelhos para
vencel-os.
Resposta : Si m .
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6.° Qual essa. força, instrumento ou apparelhos.
Resposta : Todas as nossas observações levam-nos a affirmar
categoricamente que o instrumento a que atrás nos referimos serviu
para destruição das peças examinadas, e, quanto á força muscular
empregada para produzir os arrombamentos verificados, a qual só
tpor meio do dynamometro poderia ser apreciada rigorosamente,
tendo em vista que foi utilizada uma alavanca com o braço da poaencia muito maior que o da resistência e sabendo-se que duas forças
ctuando sobre uma alavanca, para se equilibrarem, variam na razão
inversa do comprimento dos braços sobre que agem, fácil é perceber que não foi mister para isto applicação de grande energia.
7°. Si o instrumento encontrado e apprehendido no local é um
instrumento próprio para roubar.
Resposta: Sim.
8°. Qual a natureza, força de resistência e dimensões.
Resposta: A photographia métrica, em reducção média de 13,
que acompanha este laudo, responde cabalmente ao presente quesito .
9°. Si esse instrumento foi ou podia ter sido Utilizado na pratica do crime que ora se investiga.
Resposta: Sim, como ficou demonstrado.
10°. Qual o valor do damno causado.
Resposta: O valor do damno produzido em virtude dos arrombamentos praticados pôde ser estimado na importância de 2OO$ooo
(duzentos mil réis.)
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1914.

Elysio de Carvalho.
Octavio Miohslet de Oliveira.

5) IDENTIFICAÇÃO DE UMA IMPRESSÃO DE PÉ
CALÇADO

Nós, abaixo assignados, fomos incumbidos pelo Sr. Dr. Delegado do 15° Districto Policial de, como peritos, examinar, comparar e, si possível, identificar uma pegada encontrada com outros
vestígios apagados e confusos no local do roubo da rua Haddock
Lobo n. 79, e, com o presente laudo, nos desobrigamos do compromisso que assumimos perante a lei.
As nossas investigações abrangeram três operações succes.
sivas : a conservação da impressão, a analyse dos seus elementos
de individualidade e a sua comparação, com o fim de estabelecer a
identidade, O vestígio sobre que versa a presente perícia é uma
impressão do pé esquerdo de um homem, produzida com o calçado
carregado de poeira sobre uma colcha branca que cobria o colchão
de uma cama de ferro que se achava sob a janella arrombada no
dia 7 do mez próximo passado. Verificamos mais que é relativamente nítida em seu conjuncto, embora incompleta e deformada,
o que difficultou sobremaneira as nossas pesquizas, e compõe-se
de dous fragmentos : o primeiro, o mais importante, é formado
pela parte anterior da planta do pé, com as bordas internas e externas bem delineadas, mas interrompida no começo do arco
plantar, e o outro constituído pelo tacão inteiramente deformado,
como se pôde ver na photographia annexa. A anomalia do tacão
é um desvio accidental, resultante, sem duvida alguma, do mecanismo do movimento do pé que a traçou e, o que mais é, da
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natureza da superfície de apoio na qual íicou gravada, ligeiramente lisa, desigual, movei, flexível. O facto tem a sua explicação
nesse elementarissimo principio scicntifico : uma circumferencia em
movimento de traslação produz necessariamente uma ellypse. Desde
já convém observar que de nenhum modo esse defeito pôde ser
arguido como prova de não identidade.
Reproduzida a impressão photographicameute, para o devido
estudo e confronto, observamos em seguida que, em virtude das condições em que foi estampada, não podia a mesma ser completa nem
exacta. Sobre a prova photographica, tomamos as respectivas dimensões, que são as seguintes : o comprimento máximo é de o m ,28g
(E C) e a largura máxima é de o m ,<>96 (L M). Havendo motivos
para suspeitar-se de Bernardino José Pereira, um dos sócios do
estabelecimento commercial onde se diz foi praticado um roubo, a
autoridade policial, a pedido nosso, apprehendeu e enviou-nos os
sapatos usados habitualmente por esse cidadão. Trata-se de um
par de calçado de couro preto, ponta redonda, sola larga, com
o arqueamento da parte inferior bem accentuado, á maneira americana, tacão baixo e grande munido de um salto de borracha.
Medido o correspondente ao pé esquerdo, indicou as seguintes
dimensões : o comprimento máximo, da ponta á extremidade externa do tacão, pela parte inferior, é de o,"270; a largura máxima
da sola é de o™,97 ; e o tacão tem as seguintes dimensões: largura,
o"',O43 ; altura, média ; curvas interiores, parallelas; e a linha da
base, recurvada.
Foi então tomada a impressão do sapato do pé esquerdo com
a matéria corante que melhor se prestou ao caso sobre uma folha
de papel branco, a qual mostrou ter o m ,272 de comprimento
máximo (E' C') e om,ogg de largura (L' M-'). Isto feito, procuramos comparar a pegada suspeita com a impressão obtida
do sapato de Bernardino José Pereira. Tanto uma como outra
não apresentavam outras particularidades que não fossem os
pontos de referencia indicados pelas mensurações, no ponto de
vista do comprimento e da largura, e pela forma. Ora, sabemos
que os caracteres devido ás dimensões e á physionomia de vestígio
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semelhante são, muitas vezes, insufficientes, por si só, para estabe.
lecer de modo perfeito a identidade, tanto mais quanto a impressão
de pé uú ou calçado nunca é absolutamente exacta em relação ás
dimensões do pé que a produziu, variando essa differença para
mais ou para menos em relação ás condições em que for feita.
Assim, pois, attendendo a todas estas considerações, podemos
aílirmar que a impressão do calçado de Bernardino José Pereira,
quer em relação á forma geral, quer ainda quanto ás diversas mensurações, offerece analogia com a pegada suspeita revelada no local
do crime. Tal presumpção se tornou mais forte depois que utilizamos de um meio de comparação mais directo — o da superpoesição. Obtivemos, por decalque, as duas impressões a comparar
m duas folhas de papel transparentes, applicadas uma sobre a
outra e, observadas em seguida, assignalamos pronunciada semelhança.
Das pesquizas e observações feitas, concluem os peritos que a
pegada encontrada no local do roubo da rua Haddock Lobo n. 7g,
salvo melhor juizo, podia ser produzida pelo calçado de Bernardino
José Pereira ou por um outro idêntico ou semelhante.
Quesitos :
i.° Havia vestígios de pegadas }
Sim: encontramos vários fragmentos de pegadas, alguns apagados e outros bastante nítidos, sendo estes últimos correspondentes á marca do pé esquerdo de um homem, revestido de sapato,
segundo ficou demonstrado no presente relatório.
2.° Qual a forma, as dimensões e a situação dos mesmos?
Ficaram atrás descripta a forma e determinadas não só as dimensões como também a situação da pegada a que se refere este
laudo de exame pericial.
3." São estes elementos capazes para, por meio de confronto
ou outro processo scientifico, estabelecer a identidade da pessoa
que os produziu ?
No caso presente, os elementos de exame e de confronto, por
não serem perfeitos e de absoluta nitidez e na ausência de particularidades características, e, mais, pela deformação flagrante que sof-
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freu a impressão, devido isto á natureza da superfície sobre a qual
foi produzida, não autorizam nenhuma affirmação categórica de
identidade ou de não identidade, cabendo no caso apenas uma
affirmação de possibilidade, isto é, que o sapato do pé esquerdo
de Bernardino José Pereira podia produzir a impressão encontrada
no local.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1914.

Elysio de Carvalho.

6) PERÍCIA GRAPHICÃ

Edgard Simões Corrêa.

Tendo sido os abaixo assignados incumbidos pelo Dr. Delegado do 15° Districto Policial do exame pericial grapliico em cinco
recibos de aluguel que figuram nos autos do processo em que é autora a Justiça, queixoso Manoel Augusto da Silva Graça e accusado Cândido da Costa Mortagoa, por terem sido imputadas falsas
as respectivas assignaturas, vimos, pelo presente, após a apreciação
das diferentes peças estudadas, responder aos quesitos da lei.
Logo ao primeiro exame dos recibos em questão, verificamos
que o de fl. 9 fora grosseiramente raspado na linha destinada á
assignatura, e com tal imperícia, que não só era perfeitamente
visível, á vista desarmada, a destruição da encollage do papel, como
também facilmente legíveis alguns caracteres ainda persistentes e
não attingidos pela imperfeita raspagem executada pelo falsario.
Observando attentamente essa parte parcialmente destruída, pareceu-nos ler, logo após a estampilha e para a direita, o nome Cosia,
pertencente ao indigitado autor da fraude. Isto induziu-nos a
pensar que o citado indivíduo inadvertidamente pudesse ter, pelo
habito de assigiiar seu nome, deixado a sua própria assignatura na
linha respectiva, e logo se apercebendo da distracção, procurado
destruil-a para escrever o nome que pretendia falsificar, em recibos
por elle próprio redigidos, como encarregado da casa de commodos
da rua Miguel de Frias n. 50 (fl. ii-v.). Attendendo á importância deste facto, procuramos — antes de qualquer comparação de
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dcntidade graphica entre os vestígios subsistentes á raspagem e
lettras do nome substituído com a lettra do supposto autor da
fraude — reconstituir a parte destruída, empregando para tal íim
o processo autorizado pela technica pericial, a despeito de nos
acharmos convencidos de que, por grosseira e profunda a raspagem
feita, difficilmente encontraríamos vestígios de tinta (oxyclo ferrico)
que nos facilitasse a reconstituição das lettras apagadas.
Depois de termos utilizado, sem resultado satisfactorio, a
pliotographia, c isto pelo motivo que ficou atrás assignalado,
recorremos então ao exame chimico. Tratava-se de, aproveitando
quaesquer vestígios de oxydo ferrico que tivessem resistido á
raspagem, reavivai os com o emprego de um reactivo sufficicntemente sensível, que accusasse a sua presença, reconstituindo assim
a parte do texto apagada. Empregamos o processo clássico aconsehado para taes casos, e que consiste em tratar a parte a examinar
por uma solução fraca de sulfocyanureto de potássio em presença
do acido chlorhydrico. No caso de existirem vestígios de sal ferrico
(produzido pela oxydação do ferro contido na tinta), obteríamos
com esta reacção, que é a mais sensível que se conhece para
esse fim, uma linda coloração vermelha sanguínea, muito característica, e que reconstituiria assim os caracteres apagados. Infelizmente, porém, tora tão forte a raspagem feita, que apenas
podemos reavivar por momentos o traço do / da palavra que a
principio dissemos parecer Cosi». Continuando, comtudo, aapplicaçao do reactivo, que foi gradualmente dissolvendo a parte ferrica da tinta, pudemos claramente observar com o auxilio de uma
lente as syllabas : do sobre a estampilha á esquerda, da ao centro
e um pequeno C maiúsculo á direita, sob a assignatura accresceutada posteriormente, com intuito fraudulento. Isto veiu augmentar
á nossa supposiçao de que fora destruído pelo falsario o seu
próprio nome. Desfartc, corresponderia a syllaba do á ultima
de seu nome Cândido, seguida do da e do C de da Cosia,
sendo esta hypothese reforçada pela subsistência da perna do g
que claramente observamos sobre o ç da palavra Graça, e que é
fncilmente identificável com os yg habituaes do accusado, que
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touitas vezes se apresentam com a haste descendente, da sua parte
inferior ou perna, recta até a sua extremidade, onde se volta para
a esquerda e para cima formando uma haste curva, de concavidade bem acceutuada e voltada para a direita (fl. 13, linhas do
texto : i, 2, 4, 6 e no g da assignatura). Esta maneira de executar a haste inferior das lettras longas parece habitual no accusado, pois verificamos ser idêntica nos JJ maiúsculos (data á
fl. 13).
Sendo de capital importância a comparação das lettras M e
A maiúsculas, constantes do texto dos recibos, que, segundo declaração contida á fl. ii-v, foram feitas pelo accusado, passamos
a cstudal-as demorada e minuciosamente. Isto feito, notamos que
as referidas Icttras eram idênticas ás suas semelhantes contidas nas
assignaturas dos mesmos documentos e, portanto, ainda por
outros pontos de semelhança, concluímos que, com effeito, as assignaturas imputadas falsas foram executadas pelo mesmo punho
que encheu os claros dos recibos. E' muito característico, no graphismo do accusado, o modo de atacar as lettras M e A maiúsculas,
que são sempre iniciadas com pequena laçada, seguida de curva
bem delineada, que nunca toca a base da escripta. Assignalamos
esta particularidade nos seguintes documentos dados para exame:
— fl. 6, linha i ; fl. 7, linhas 4, 5 e 6 ; fl. 8, linhas i e 4; e
outras lettras identificamos perfeitamente com as suas semelhantes
das assignaturas imputadas falsas a fls. 7 c 8. O modo de terminar
estas lettras por tal maneira é idêntico no texto dos recibos e das
assignaturas, que deixamos de analysal-o longamente.
O recibo de fl. 7 ainda nos fornece pontos muito interessantes
para exame: é habito do indigitado autor da falsificação, na
factura da lettra g minúscula, accrescentar á haste curva ascendente
que termina a sua parte inferior ou perna, uma pequena laçada,
como observamos no o-da assignatura deste recibo, no g de Miguel
á 4a linha, ainda na mesma linha e lettra de fl. 5, e em outras
idênticas da peça de confronto á fl. 13. Ainda á fl. 7 ha bem visível na assignatura, sob o M de Mel, a presença de uma lettra que
é positivamente um C maiúsculo, que, segundo n nossa supposiçao,
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já externada a respeito da assignatura de fl. g, seria resultado de
uma distracção do próprio falsario, que ainda uma vez teria irreflectidamente iniciado a sua própria assignatura. Verificamos no recibo de fl. 8 um facto de grande relevância, e que indica claramente ter sido a assignatura uelle contida feita na mesma occasião
em que foi cheio, pois que a rubrica existente por baixo da
assignatura abreviada — 30 / 4 / 1914 — cortando o A maiúsculo
do nome Augt". da assignafura, se infiltra perfeitamente na tinta
desta ultima lettra, com a ausência da superposição e diffusão de
tintas, que seriam notadas, caso a linha da rubrica não tivesse
sido passada na mesma occasião em que foi executada a assignatura.
Depois do que acabamos de expor, e de posse de elementos
sufficientes que nos autorizam uma conclusão categórica, passamos
a responder aos seguintes quesitos apresentados pelo Dr. Delegado
do 15» Districto Policial :
Quesitos:
i . ° Se são falsas ou verdadeiras as assignaturas daquelles
recibos, comparadas com as assignaturas de fls. 3, verso e 12 dos
autos.
2.° Se aquellas assignaturas ou firmas são do punho de
Manoel Augusto da Silva Graça (fls. 3 verso) ou de Cândido da
Costa Mortagoa (fl. 12).
3,° Si a lettra das assignaturas é do mesmo punho que
escreveu o recibo.
Ao i . ° respondemos: São falsas,
Ao 2. respondemos: São do punho de Cândido da Costa
Mortagoa.
Ao 3. respondemos : Sim, são do mesmo que escreveu
os recibos.
Rio de Janeiro, 27 de Julho de

Elysio de Carvalho.
Ocíavio Michelet de Oliveira.

7 ) ' PEBICIÃ DE IHCENDIO

Os abaixo assignados, peritos"nomeados pelo dr. Delegado
do 4° Districto Policial para o exame de corpo de delicio nos escombros do prédio da rua da Alfândega u. 370, incendiado na
madrugada de 29 de julho próximo passado, desobrigam-se desse
encargo com a apresentação do seguinte laudo :
O prédio acima referido é de construcção antiga, feito de alvenaria de pedra e tijolos, com o vigamento e o madeiramento em
mau estado, cobertura de telhas nacionaes, com duas portas de
frente, munido de uma fachada muito singela, e compõe-se de um
só pavimento, tendo dous compartimentos principaes: o primeiro,
medindo 15™,75 de comprimento e 3™,42 de largura, occupado
pelo estabelecimento commercial de Kfuri & Ambur, c o segundo, com 4 m ,22 de comprimento e 3™,42 de largura, que servia
de residência ao empregado da referida firma, um e outro
separados por um pequeno corredor e uma área também de pequenas dimensões. O fogo destruiu apenas a parte occupada
pelo estabelecimento commercial, inclusive o corredor e a área,
nada tendo soffrido a dependência situada no fundo do immovel.
Tudo foi destruído pelo fogo ou inutilizado pela agua: telhado,
vigamento, forro, armações, moveis e o grande stock de mercadorias do armarinho.
Os peritos procederam a todas as pesquizas para determinar a causa presumível do sinistro e, a despeito do demorado
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eattento exame feito no local, nenhum vestígio descobriram que pudesse orientar-lhes com segurança na formação do parecer. Difficilmcnte conseguiram determinar o ponto onde começara o fogo,
o qual se acha, mais ou menos, no lado esquerdo da loja, próximo
a uma armação que continha certa quantidade de fazendas, perfumarias c outros artigos de armarinho: dos vestígios encontrados
nos escombros e pelo estado de carbonisação do madeiramento,
tanto do forro e do tecto como da armação, concluem os peritos que
elle teve inicio ahi. Nenhum indicio revelador da causa do sinistro
foi descoberto que pennittisse uma conclusão categórica relativamente á verdadeira origem do fogo. Havia no prédio gaz de
illumiiiação, mas o relógio c os bicos ficaram inutilizados, excepto
o bico que está collocado no segundo compartimento, no fundo,
que estava fechado. Assim, pois, nada indica que tivesse sido o incêndio resultante de um propósito criminoso, parecendo aos peritos que se pôde attribuir á casualidade.
Aos quesitos formulados pela autoridade policial respondem :
Ao i.° Sim.
Ao 2.° Foi parcial.
Ao 3." Foi attingida a parte do prédio occupada pelo estabelecimento commercial de Kfuri & Ambur.
Ao 4.° O fogo teve começo á esquerda da loja, mais ou menos
no centro, próximo ao balcão e armação.
Ao 5.° Nada encontraram os peritos que indicasse com segurança a matéria que originou o fogo.
Ao 6.° Não.
Ao 7.° Não.
Ao 8.° Vide relatório retro.
Ao 9.° Os peritos presumem que o incêndio foi casual.
Ao to.° Vide relatório.
Ao ii°. O fogo, como atrás ficou dito, destrui LI completamente toda a parte do immovel onde era estabelecido o armarinho
de Kfuri & Ambur e tudo quanto nelle existia ficou carbonizado
ou inutilizado.
Ao T2 n . O damno cansado ao immovel pôde ser calculado em

seis contos de réis (6:000$) e os prejuízos da lirma commercial
podem ser avaliados em cerca de sessenta (6o:ooos) a setenta contos
déreis (70 : ooosooo) .
Rio, 5 du acosto clc 191,].

Elysio do Carvalho.
Decio Continho.
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S) PERÍCIA DE IHCEHDIO

Os abaixo assignados, tendo sido nomeados peritos pelo Sr.
Dr. Delegado do 3° Districto Policial para proceder a exame de
corpo de delicto c vistoria nos escombros do prédio da rua dos
Andradas u. 9, incendiado na madrugada de 2 do corrente mez,
desobrigam-se do compromisso assumido do modo por que se
segue.
O immovel em questão era de construcção solida, recente e
singela, feita de alvenaria de pedra, cal e tijolos, com portaes de
cantaria, vigameuto e madeiramento resistentes, cobertura de telhas
francezas, e revestido de simples fachada e platibanda corrida.
Media 8 m , 6o de comprimento por 4 metros de largura e
constava de dous pavimentos, um térreo c outro de sobrado,
possuindo o primeiro três portas de frente c o segundo duas jánellas munidas de peitoris de ferro. Tanto um como outro não
tinham divisões internas, fora as constituídas pelo pequeno compartimento do W. C., situado no primeiro, á direita, no fundo, e
communicavam-se, interiormente, por uma escada caracol de ferro,
collocada á esquerda, também no fundo. Havia mais uma área de
dimensões restrictas situada ainda no fundo do edifício. E, por
ultimo, era servido de illuminação eléctrica, cujo quadro de distribuição foi completamente destruído pelo fogo. Todo o prédio era
occupado pela loja de fazendas e armarinho da firma Furtado
& Campos. O fogo foi violento e destruiu não só o edifício como
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queimou tudo quanto dentro dellc existia: armações, moveis, etc.,
e o grande stock de mercadorias, causando prejuízos totaes ao negocio e considerável damno ao immovel.
Feitas estas verificações, procederam os peritos em seguida
a rigoroso exame do local, quer em relação ao vigamento, tecto e
soalho, quasi por completo carbonizados, quer principalmente
dos escombros, no intuito de descobrir o foco ou focos iniciaes
do fogo e, se possível, estabelecer qual a causa provável do sinistro. Depois de demoradas e repetidas pesquizas, puderam elles
verificar que o incêndio começara no pavimento térreo, e de baixo
para cima. O foco principal está situado mais ou menos entre o
balcão, que mede cerca de 3 metros de comprimento e se acha collocado en sentido longitudinal da loja, e a armação á esquerda,
entre um e outro existindo um espaço de o m , 70 a om, 90. Tudo parece
indicar que ahi teve origem o fogo: a carbonização parcial da
prateleira interior do referido balcão, pelo lado interno, em relação
directa com o estado de perfeita carbonização da armação, e, o que
mais é, o madeiramento e o soalho, que accusam claramente pela
carbonização manifesta a direcção seguida pelas cliammas. Observaram os peritos que, irrompendo o incêndio neste ponto, as
chammas se propagaram com violência tanto para a frente como
'•para o fundo, por todos os lados, ganhando o tecto da loja,
acilitada essa violência pela área collocada ao fundo, a qual eftcctivamcntc servira de tiragem ao fogo. Quanto a saber qual a causa
do fogo, aos peritos faltam elementos para um juízo formal, seguro,
categórico a respeito.
Tudo foi observado com a mais escrupulosa attenção, tendo
sido os escombros revolvidos em varias direcções, c, a despeito
de todas as diligencias realizadas para o descobrimento da verdade,
não encontraram os abaixo assiguados vestígios ou indícios materiaes que revelassem nitidamente ter sido o sinistro produzido por
causa natural, accidental ou voluntária. A verificação do íbco inicial
do fogo por si só não bastou para fazer crer aos peritos num incêndio
doloso, praticado intencionalmente, ou num incêndio culposo, resultante de simples culpa, por imprudência ou negligencia. Desta

arte, qualquer que fosse a hypothese aqui sustenta^21 re'ativa
á causa do sinistro, não subsistiria por falta de provaf* matenaes!
objectivas, positivas.
E, attendendo a todas estas razões inspiradas pela f'1§'orosa observação dos factos e pelo mais louvável critério profissi<7na'> Passam
e
os peritos a responder aos quesitos propostos pela auto1"
'
s
Ao i°. Sim, houve incêndio no prédio da rua dc' Andradas
11.9.
Ao 2°. Foi total.
Ao 3". Prejudicado.
Ao 4°. O íògo teve inicio no pavimento térreo ^ ecunlcl°
entre o balcão e a armação situada á esquerda da loja' se&un"°
ficou atrás demonstrado.
Ao 5°. Qualquer matéria cm ignição impossível ^e ser Pre"
cisada.
Ao 6°. Não.
Ao 7". Não, o prédio só possuía illuminação electrk/a' CUJ3 ins~
tallação, por ter sido destruída pelo fogo, não poude ser examinada Ao 8°. Prejudicado.
Ao 9°. Vide o presente relatório.
Ao 10". Os peritos já se referiram atrás á nature^ a e a con"
strucção do editicio e bem assim á natureza das cousas incendiadas.
Ao ii°. O fogo destruiu por completo o prédio e tu"° q uanto
nelle se continha ficou igualmente queimado ou mutiliz^0Ao 12°. Os peritos calculam que os damnos causa^03 ao im ~
movei podem ser estimados em cerca de 8: oooS ( oito cor*tos "e reis)
a 10:000$ (dez coutos de réis), e entendem que não
seguro de 40:000$ (quarenta contos de réis ), do
commercial, cujo stock de mercadorias, segundo piic*eram
avaliar, era considerável.
Ri», 12 de Aprosto de 1914.

Elysio de Carvalhos
Alfredo Paria da s*-lveirr"

S) PE2QUIZA DE MATERIIDADE

Severa de Carvalho e Fraricisca Rosália disputam actualmente
perante o Juízo da Vara de Orphãos a maternidade de uma mesma
menina, alienando ambas as parte, elementos comprobatorios diversos que, todavia, não eram de ordem a permittir uma solução
consentânea com a justiça. Diante disso, o Sr. Dr. Raul Camargo
digno Curador Geral de Orphãos, resolveu incumbir os peritos
abaixo assignados do exame dessas duas mulheres e da menor
disputada, afim de ver se era possível, investigando com os ré*
cursos da sciencia, obter acquisições que facultassem julgar o caso
em questão.
Severa de Carvalho, hespanhola, com 34 annos de edade, affirma
que, ha 14 annos, dera á luz a menor contestada no hospital da Misericórdia, registrando o nascimento da criança com o nome de
Severa em uma pretoria dessa cidade. Pouco tempo depois da sua
sabida daquelle hospital, Severa deliberou, em virtude de sérias
dificuldades de vida, entregar a sua filha a Francisca Rosália que,
por sua vez, registrou egualmente, sem o seu conhecimento, a
mesma menina em uma pretoria, sob o nome de Alzira. Severa
havia então chegado da Hespanha, onde fora abandonada pelo marido, do qual nunca mais teve noticias. Algum tempo depois passou
Severa a viver em concubinato com um turco, de quem teve, ao
que diz, mais três filhas ( Gcorgina, Joscpha c Aurora).
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Francisca Rosália, com 50 annos de cdade ( a completar em
janeiro próximo ), também filha da Hespanha, casou-se, ao que
informa, com um portuguez que se retirou ha muitos annos
para Portugal sem que ella tivesse mais noticia delle. Convém
referir aqui que em uma segunda entrevista Rosália assegurava
que o seu marido era um brasileiro leoitimo e para comprovar
n sua asserção indicava a pelle pigmentada ou morena da menina presente. Rosália teve, ao que diz, apenas essa l i l h a , comtudo refere-se u alguns abortos logo nos primeiros mezes da
gestação.
Caracteresphysicos de Rosália — De estatura mediana e regular
compleição, Rosália revela vários signaes somáticos de uma senilidade precoce em relação á cdade que allega. A pelle branca ou
alva (de um tom mais carregado nas pattes normalmente despidas ou
nuas) e engelhada sulca-lhe a face em múltiplas direcções e levanta-se, aqui e alli, em pregas bem accentuadas. Os cabellos
lisos (lissotrichos) e grisalhos mostram ainda nas extremidades a
cor castanho-escura primittiva, embora esmaecida. Cabeça bem
conformada, sem anomalias evidentes ou chocantes; ineon pouco
saliente; fronte de abahulamento normal, espaçosa, vertical, com
múltiplas rugas; supercilios ou sobrancelhas muito escassas, grisalhas e nitidamente separadas na raiz do nariz; olhos encovados,
de iris azul (olhos azues), com pontos pardo-avcrmelhados sobretudo na iris esquerda; cilios curtos e escuros ; nariz de tamanho
regular, rectilíneo, com septo um pouco descido ou abaixado ; bocca
regular; sulcos naso-genianos profundos ; lábio superior engelhado
ou pregueado e um pouco rctrahido, com alguns fios ou cabellos
brancos; quedas dos dentes (incisivos superiores); abobada platina
larga, raza e ligeiramente pregueada na vizinhança da arcada dentaria (parte anterior); mento regular, de pelle frouxa c enrugada. A
orelha direita dobrada ou enrolada com regularidade ao nivel do
helix, que mostra alguns pequenos sulcos, tem anthelix saliente e
bifurcado normalmente na parte superior onde delimita nitidamente
a fosseta navicular. A orla inicial ou raiz do helix estende-se até
o meio da concha onde uma pequena saliência ou tubérculo iso-

lado parece indicar sua interrupção brusca por isso que está na
mesma direcção c a muito curta distancia delia. Acima do tragus a
raiz do helix fortemente tensa e deprimida parece isolal-o ou
afastal-o. O anti-tragus é arredondado. A orelha esquerda não
differe da sua homologa, salvo no tocante á raiz do hclix que
se prolonga até o meio da concha onde não se observa nenhuma saliência ou tubérculo. As mãos e dedos não revelam
nenhuma particularidade ou anomalia evidente. Os pés são bem
excavados.
O exame de parto antigo, que poderia ter aqui uma importância decisiva, não foi realizado porque a isso se oppoz firmemente a paciente, sob o pretexto de que ha 13 annos o seu corpo
estava virgem e aftectando um excesso de pudor que contrasava com as suas maneiras, suas expressões e a sua vida ou actividade (a paciente, ao que se diz, mantém ordinariamente uma
casa de tolerância). Sempre que era insistentemente convidada a
submetter-se ao exame, Rosália limitava-se a exhibir com um
acanhamento espectaculoso, através de uma lenda da sua saia,
uma pequena cicatriz no lado direito do ventre que ella pressurosa
e íingidamente offendida no seu pudor cobria immediatamente,
c mostrava-se satisfeita diante dessa prova que lhe parecia tão
evidente e cabal. Da ultima feita, quando o convite lhe foi reiterado
por um collega que casualmente se achava no momento, Rosália
respondeu-lhe que ha 13 annos estava virgem de homem e, pretendendo robustecer a sua affirmação, ajuntou o gesto á expressão
do modo seguinte : Se quizer ver metta o dedo...
Typo physico de Severa de Carvalho — De pequena estatura, i m , 47, bem compleicionada, Severa de Carvalho tem apparencia geral correspondente á edade que allega. A sua pelle um
pouco pigmentada (mesmo nas partes ordinariamente encobertas)
permitte consideral-a entre os typos morenos, como se designam
entre nós. Em vários dedos, sobretudo da mão esquerda, na
areola da mama direita e noutros pontos, ha pequenas zonas com
atrophia do pigmento cutâneo. Cabeça bem conformada; cabellos
lisos ou corridios, espessos e negros. Fronte de tamanho regular.
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Supercilios negros, um pouco largos nas caudas, uuindo-se na raiz
do nariz. Da cabeça do supercilio esquerdo parte uma pequena
prega ou sulco que termina ao nível da glabella. Olhos castanhos
ou pardos, com tons esverdeados e vários. pontos pardo-escuros
na iris. Cílios negros e longos. Nariz mediano, rectilíneo, de base
ou lóbulo um pouco grosso. Ligeiro buço negro no lábio superior.
Rosto oval com diversas lentiginas ; mento antes arredondado do
que pontudo com um sulco transversal no limite do bordo adherente do lábio inferior. As arcadas dentarias quasi se superpõem
(muito ligeiro avanço da superior). Abobada palatina estreita e
funda, com pregas na parte anterior. A orelha direita, cujo
tamanho é regular, permitte observar o seguinte : Helix, de contorno liso, enrolado ou dobrado de modo regular na orla (bordure)
superior que, ao delimitar com a posterior, quebra um pouco
a harmonia da curva total sem, todavia, formar angulo ; anthelix
saliente, excedendo o helix (orla posterior), bifurca-se normalmente
em cima; concha dividida (cymba e cavum da concha) pela continuação da raiz do helix que se torna um pouco apagada na
parte média; lóbulo bem formado e de adhercncia natural ou
normal (á extremidade é livre); antitragus de forma comparável á
de uma pyramide de vértice superior; fosseta navicular de excavação regular, A orelha esquerda em nada differe da direita. Nas
mãos e dedos não se verificam quaesquer particularidades, afora
as que já foram assignaladas. Os pés são ligeiramente excavados.
Pellos abundantes nas pernas.
Typophysico da menor disputada (Alzira ou Severa) — Esta
menor é bem compleicionada, morena e conta 13 annos de edade.
A pelle um pouco mais pigmentada do que a de Severa de Carvalho. Sua estatura corresponde á edade que allega. Cabeça bem
conformada (dolichocephalia), um pouco deprimida nas têmporas.
Cabellos ondeados, de cor castanho-escura. Fronte vertical, como
que quadrada quando vista de frente devido á falta de abahulamento dos lados c a altura das bossas frontaes acuminadas
(em cima). Supercilios anegrados, unindo-se na raiz do nariz, de
caudas estreitas. Cilios espessos, negros e longos. Olhos negros.

Nariz pequeno, de base alevantada ou repuxada. Sulco naso-labial
profundo. Arcada dentaria superior excedendo ligeiramente a inferior. Raros entalhes supcrficiaes nos bordos livres dos dentes.
Abobada palatina funda ou excavada e estreita, com algumas
pregas na parte anterior. Rosto arredondado com diversas lentiginas; mento redondo com múltiplas depressões pequenas. A
orelha direita permitte observar o seguinte : enrolamento normal
ou regular do helix que se amplia no limite da orla superior com
a posterior, parecendo delinear um tubérculo de Darwin; fossa
escaphoi.de ou gotteira do helix profunda; anthelix saliente, excedendo um pouco o helix, bifurca-se em dois ramos ou braços
(o superior é um pouco apagado); concha dividida nitidamente
pela continuação da raiz do helix; antitragus com a forma de
uma pyramide. Na orelha esquerda o helix não se amplia no limite da orla superior com a posterior e o anthelix excede um
pouco menos que o seu homologa a orla posterior. O lóbulo de
ambas é bem conformado e de adhercncia normal. Pés chatos.
Pennugem abundante na nuca e aos lados da fronte.
Alguns caracteres fhysicos das meninas Aurora, Josepha e
Georgina, filhas de Severa de Carvalho — Aurora, com 8 annos de
edade, de cabellos quasi negros e corredios (lissotrichos), tem fronte
vertical com pennugem abundante, o que aliás se nota também na
nuca, lábio superior e outras partes do corpo. A pelle € mais pigmentada ou de um moreno mais carregado do que a das outras
duas irmãs e a da menor contestada. Rosto arredondado. Supercilios
negros unindo-se na raiz do nariz. Olhos negros. Nariz pequeno,
um pouco grosso, de base ou lóbulo repuxado. Finissimos entalhes
nos dentes incisivos. Abobada palatina estreita e funda ou elevada.
Orelha direita : helix um pouco ampliado no limite da orla superior
com a posterior; ligeira saliência na parte posterior da orla superior (delineamento do tubérculo de Darwiu); regular enrolamento
do helix; concha dividida pela continuação da raiz do helix;
anthelix saliente, excedendo o helix (orla posterior); bifurca-se nos
dois braços que delimitam a fosseta navicular; antitragus com a
forma de pyramide; raiz do helix um pouco sinuosa; lóbulo de
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adhereucia normal. A orelha esquerda não apresenta differeuça
evidente em confronto com a direita, afora leves depressões
c relevos nu parte superior do helix. Pés com regular excavação.
Josepha, de 10 annos, de cabellos de cor castaiiho-escura e
lisos, é de pelle um pouco pigmentada (moreno pallido ou amarellado). Fronte vertical e um pouco abahulada. Rosto arredondado.
Supercilio de cor castanho-escura, reunindo-se na raiz do nariz.
Olhos de cor parda (Íris) com tons esverdeados. Nariz pequeno, de
base repuxada. Entalhes finíssimos nos dentes incisivos. Abobada
palatina alta e estreita. Orelha direita : normal enrolamento do helix;
anthelix excede o helix (parte posterior); antitragus com a forma
de pyramide; concha nitidamente dividida nos 2/3 anteriores. A
orelha esquerda mostra enrolamento mais pronunciado do helix,
delineando-se uma pequena eminência no limite da orla superior
com a posterior. Pés com excavação regular. Pennugem bem
apreciável, porém em menor gráo do que na Aurora.
Georgina, com 12 annos de edade, apresenta cabeça mais
arredondada do que as irmãs mais jovens. A pennugem é escassa.
Pelle pigmentada lembrando a da menor disputada. Fronte ampla
no sentido transverso, vertical. Rosto afilado, pontudo; mento
afilado. Cabellos ondeados, de cor castanho-escura. Supercilios
reunindo-Se na raiz do nariz. Cílios longos e negros. Olhos negros
(o esquerdo parece occupar nivel um pouco inferior em relação
ao direito). Nariz mediano, afilado, de septo um pouco descido.
Varias lentiginas na face. Finissimos entalhes nos dentes incisivos.
Orelha direita: enrolamento pouco accentuado do helix que se
reduz ao attingir a parte (orla) posterior que logo se alarga para se
adelgaçar, após um curto percurso, na parte restante; anthelix em
nivel um pouco inferior cm relação ao helix ; antitragus bem conformado, sem a forma de pyramide existente nas outras menores;
canal de antitragus (fente antitragique] largo; lóbulo curto;
concha dividida nos 2/3 anteriores (cymba e cavum da concha). A
orelha esquerda é semelhante, não tendo, porém, o helix nenhuma
depressão. Pés com regular excavação.
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Confronto cia menor disputada com Rodrigues Rosália e o
typo da família Severa de Carvalho.
Parecer —• Dentre os caracteres de familia mais evidentes no
grupo Severa de Carvalho releva notar os seguintes : abundância
do pigmento cutâneo (em-gráo mais elevado na menina Aurora),
profusão c desenvolvimento accentuado da pennugem, cor negra
dos supercilios que se reúnem na raiz do nariz, estreiteza e altura
da abobada palatina. Emquanto que a menor em questão apresenta vários pontos de semelhança com o typo da familia Severa,
o mesmo, porém, não acontece em relação a Rodrigues Rosália.
Verdade é que a edade avançada em que esta se encontra offerece
incontestáveis dificuldades em exames dessa natureza. Lima photographia ou retraio de Rosália, tirado durante a juventude, e que
pudesse facilitar um estudo comparativo, não foi de possível
acquisição. Demais, a falta de conhecimentos de ordem genealógica
torna particularmente diffidl uma pesquiza dessa ordem, maxime
quando se tem em vista as influencias tão interessantes quão caprichosas da lei de Mendel.
Os caracteres dos cabellos da menor disputada (cor e certo
risado natural), a conformação da fronte, a cor dos supercilios c
a reunião das suas cabeças ao nivel da raiz do nariz, a cor e extensão dos cílios, a cor dos olhos, o formato do nariz, as lentiginas
do rosto, a disposição da abobada palatina, a abundância da pennugem e a cor da pelle, sem querer esmiuçar aqui os detalhes das
orelhas, ctc., não pão os mesmos verificados em Rodrigues Rosália, ao passo que Iodos se acham distribuídos na familia Severa
de Carvalho, sendo alguns communs a todos os seus membros
(mãe e filhas).
A cor azul dos olhos de Rodrigues Rosália, a separação nítida das cabeças dos seus supercilios, a configuração do nariz, a
disposição da abobada platina l larga c raza ), a lisura dos cabellos,
a cor branca da pelle, a excavação das plantas dos pés, ctc., se
podem contrapor : a cor negra dos olhos da menor Alzira ou Severa, a reunião dos seus supercilios na raiz do nariz (caracter
commum ao typo da familia Severa), oseu nariz pequenoe repuxado,
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a abobada palatina estreita e excavada (caracter da família Severa),
o frisado natural dos cabellos, a pigmentação da pelle (commum a
toda a família Severa), o pé chato dessa menor, etc. Além disso, as
diversas lentiginas nos rostos da menor contestada e de Severa, a
configuração das frontes de Aurora e dessa mesma menor, a forma
de pyramide do antitragus na família Severa, com excepção de
Georgina, etc., permittem antes acreditar que a menina em questão
é também (ilha de Severa de Carvalho. Demais, não existe sequer um
único caracter anatómico ou signal que seja commum a Rodrigues
Rosália e á menor disputada. Convém ainda accentuar aqui que
raxõcs de ordem psychologica também corroboram a nossa crença.
A recusa formal opposta por Francisca Rodrigues Rosália ao exame
de parto não pôde deixar de calar fundo no espirito de quem quer
que lhe conheça a vida anterior ou que lhe tenha ouvido uma dessas
expressões obscenas que os peritos annotaram no começo desse
trabalho. E' difficil comprehender que uma mulher que entretém
casas de tolerância, onde campeia a prostituição cladcstina, conserve
uma tão exaltada pudicícia, recusando-se terminantemente a um
exame que, como lhe foi dito por varias vezes, poderia vir em seu
favor ou defender os seus direitos. Não é, talvez, sem interesse, assignalar o que dissera Rosália em relação á nacionalidade de seu marido, ora chamando-lhe de portuguez, ora de brasileilro legitimo.
Uma noção ainda interessante 6 a que diz respeito á edadc de
Rosália. Esta, ao que informa, tem 50 annos de edade; todavia a
sua apparencia geral e os signaes evidentes da regressão senil não
condizem com essa afíirmacão. E' certo que a longa permanência
nos climas tropicaes accelcra a senilidadc, isto ó, concorre para a
velhice precoce. Mas as alterações próprias da senilidade que se observam em Rosália são de tal ordem que se pôde orçar a sua
edade entre 55 c 6o aunos. Essa presumpção dos peritos só pôde
robustecer ainda mais a opinião delles, por isso que nos paizes
tropicaes, aos 45 annos, em geral, toda a mulher está naturalmente
esterilizada ou infecunda, em virtude das alterações mesmas da
regressão senil insipiente a que os órgãos genitaes internos não
fazem excepção.
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Todos esses motivos e o resultado do confronto dos caracteres
ou siguaes anatómicos entre Rosália, a menor disputada e a familia Severa facultam aos peritos acreditar. que a menina em
questão é filha de Severa de Carvalho.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1914.

Miguel Salles.
Elysio de Carvalho.
Edgcrd Simões Corrêa.

10) PERÍCIA GRAPHICA

Os peritos, abaixo assignados, foram nomeados pelo Sr. Dr.
Delegado do 20° Districto Policial para proceder a exame de
identidade graphica no documento escripto a lápis, assignado Renato e attribuido ao accusado Renato da-Cunha Carvalho, que
se acha junto aos autos de inquérito á fl. 12. Se bem que tivesse
sido dado para confronto o dictado de fl. 14, que nos fornece
provas graphicas de inestimável valor, preferimos iniciar nosso
exame pelo confronto da assignatura impugnada com outras do
punho de seu indigitado autor existentes a fls. 10 v., 13 v., e
15 v., além das outras duas da peça de confronto á fl. 14. Antes
de tudo observamos que qualquer delias foi feita num só movimento. A primeira lettra, R maiúsculo, da assignatura, no bilhete
apresentado para exame e attribuido ao accusado, é perfeitamente
idêntico aos RR maiúsculos habitualmente feitos pelo referido indivíduo, quando assignao próprio nome Renato. Com effeito, obedece sempre aos mesmos movimentos de factura, que, partindo da
sua parte superior, forma uma grande laçada para a esquerda, c,
depois de attingir novamente a extremidade superior da lettra, se
volta para direita e para baixo, constituindo as duas curvas com
que é terminado o symbolo graphico estudado. As duas lettras c
e n sáo tão idênticas na peça de fl. 12 e nas outras que serviram
deconfronto, que nos dispensamos de aqui exarainal-as. O modo de
atacar e confeccionar o a no mesmo nome é sobremaneira caracte4
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ristico : iniciado, na parte superior á esquerda, pela perna final
do n antecedente, forma ahi um angulo agudo, e, continuando cm
recta para baixo, com ausência da curva, que devia compor esta
parte da lettra,'c, depois de tocar a linha de base, se volta para
a direita e para cima, deixando aberta a parte superior da lettra,
assemelhando-se esta mais a um u que propriamente ao symbolo
que representa. De facto, esta forma bem característica do graphismo do accusado foi assignalada nas assignaturas confrontadas
a fls. 10 v. e 14. Também é typico o modo do accusado compor
o to final do nome, o qual c feito sempre com um só movimento e
cuja direcção podemos facilmente observar toda vez que o autor
escreveu seu nome Renato nos autos do inquérito dados para
exame. Além da perfeita identidade de muitas palavras e caracteres no dictado, que em boa hora a autoridade se lembrou de
obter do accusado, e no bilhete constestado, aquelle nos offerecc
ainda pontos interessantes de completa identidade, representados
pelos erros orthographicos que o seu autor repetiu, tacs como peso,
pidir, asna, mel, proçesar, tommo, commo, foice, pcina, ctc.,
como se poderá facilmente verificar. A identidade entre as formas
graplticaa do bilhete da peça de confronto á fl. 14 (dictado) c perfeita, mas, para só citarmos as mais características, destacamos o
P maiúsculo c todas as lettras da palavra Peso á segunda linha
do bilhete e primeira do dictado, o D maiúsculo de Deos na
terceira do bilhete e primeira do dictado, os ss minúsculos, a palavra para sendo os aã .com a laçada final tão alta que o symbolo escripto é um verdadeiro o e não a, os ff, etc. Finalmente, consideramos tão perfeitos os iiinumeros pontos característicos assignalados no documento suspeito e nas varias peças de
confronto que se adiam nos autos do processo, que não vacillamos
em aífirmar, como aííirmamos categoricamente, que o bilhete de
11, 12 é do próprio punho do indivíduo que se assigna Renato da
Cunha Carvalho.
Assim, pois, aos quesitos formulados pela autoridade, respondemos :
i , ° Se o escripto a lápis que ?e acha junto aos autos á 11. 12
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do mesmo, digo, c do próprio punho do accusado Renato da
Cunha Carvalho. Resposta: Sim.
2.° No caso affirmativo, quaes são os indícios que attestam a
sua identidade graphica com as peças dadas para confronto. Resposta ; Os peritos, no presente relatório, mostraram quaes sãoelles.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1914.

Elysio de Carvalho.
Octavio Michelet de Oliveira.

11) PEBICIÃ DE IKCEHDIO

Os peritos, abaixo assignados, foram nomeados pelo Sr.
Dr. Delegado do 3° Districto Policial para proceder a exame de
corpo de delicio no prédio da rua do Rosado n. 135, onde, na
noite de 29 do mez próximo passado, se verificou um incêndio.
O referido prédio compõe-se de um pavimento térreo e de sobrado, tendo este duas janellas de frente c aquelle uma porta larga
de entrada, e é de construcção antiga, mas solida. No pavimento
térreo ficam o « Café Iracema » e uma pequena charutaria e no sobrado funccipjiava uma officina de ourives, no fundo, e existiam
dous compartimentos constituídos por tabiques de madeira, medindo o da frente 3m,3o de comprimento por 2 m ,2o de largura c o
segundo 4 metros de comprimento por 2 de largura, salvo erro.
A officina de ourives e a parte occupada pelos dous escriptorios
eram separadas pela balaustrada que circumda o vão da clarabóia,
situada quasi no centro do corpo do edifício. No fundo da loja está
situada a escada de madeira que communica esta com o sobrado.
Havia no immovel incendiado illuminaçãp eléctrica c installação de
gaz carbónico corrente para uso da cozinha do « Café Iracema »
c para o serviço da officina de ourives. No local procuraram os
peritos, antes de tudo, examinar a installação eléctrica e o registro
do gaz ; a torneira do registro e a dos maçaricos estavam fechadas'
c, quanto ao quadro de distribuição de luz eléctrica, verificaram
os abaixo assignados que tinha sido o mesmo arrancado e desappa-
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recido do prédio, irregularidade que foi levada immediatarnente ao
conhecimento da autoridade competente. E, em seguida, trataram
de descobrir qual a causa do fogo, onde tivera o mesmo inicio
e como se produzira.
O fogo manifestara-se no andar superior e destruiu apenas a
parte da frente do salão, limitada pelas janellas e pela balaustrada
que cerca o vão formado pela clarabóia, onde se achavam os compartimentos de tabiqucs de madeira que serviam de escriptorios,
tendo attigido o forro, o tecto e o telhado. Removidos os escombros,
notaram os peritos que o fogo começara exactamente dentro do
segundo compartimento, o que era occupado pelo escriptorio do
proprietário « Café Iracema» e, observando melhor, foi a attenção
dos mesmos attrahtda pelo estado em que se encontrava o respectivo soalho. Com effeito, quasi no lugar em que se achava uma
escrivaninha, talvez um metro distante da parede, á esquerda, e
quarenta ou cincoenta centímetros de distancia da primeira divisão
de tabiques de madeira, assignalaram os abaixo assignados, no
soalho, vestígios inilludiveis de que o fogo tivera ahi inicio. Esses
vestígios eram constituídos pela intensa carbonização que notaram
no referido ponto, com forma c aspecto reveladores de um foco de
incêndio, emquanto que as demais taboas do soalho quasi .não
apresentavam signaes de terem sido tocadas pelo fogo. Além disto,
confirmando esta descoberta, as bordas da parte inferior do rodapé da parede fronteira mostravam-se carbonizadas, o que não
acontecia com as da parte superior. Tsto indicava evidentemente
que o fogo irrompera neste lugar e que se propagara de baixo
para cima. Ahi, entre os escombros, foram encontrados aparte
inferior de uma mala de couro meio carbonizada, alguns livros,
papeis impressos que pertenciam ao escriptorio referido, pedaços
de sarrafos e taboas de caixote queimado.
A existência desse foco inicial e o modo como o fogo se propagou afastam, sem duvida, a supposiçao deter sido a electricidade ou o gaz carbónico a causa do sinistro. Seja como for, por
falta de provas ou indícios materiaes, não podem os peritos affirmar si se trata de um incêndio doloso ou culposo. A propósito,

convém ficar assignalado que nenhum vestígio de matéria inllammavel foi encontrado nos escombros.
Aos quesitos respondem :
Ao i.° Sim, houve incêndio no prédio da rua do Rosário
n
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Ao 3." Foi destruída apenas a parte da frente do salão do
sobrado.
Ao 4.° O fogo teve começo no segundo compartimento formado de tabiques de madeira existente no sobrado.
Ao 5.° Qualquer dispositivo próprio para atear fogo.
Ao 6.° Não.
Ao 7.° Não.
Ao 8.° Não.
Ao 9.° A resposta a este quesito está contida na exposição
atrás feita.
Ao io.° Trata-se de um edifício de pavimento térreo e de sobrado, de construcção antiga e segura, occupado por um café, negocio de charutaria e uma pequena officina de ourives.
Ao n.° O fogo destruiu a parte da frente do sobrado, abrangendo o forro e o vigamento do tecto e do telhado, e dois compartimentos feitos de tabique e os objectos que dentro delles existiam.
Ao 12.° O damno causado ao prédio pôde ser avaliado em
quatro ou cinco coutos e, quanto aos prejuízos do «Café Iracema », da charutaria, da officina de ourives e bem assim dos dois
escriptorios, cujos objectos que dentro delles existiam foram
completamente destruídos, faltam aos peritos elementos para uma
avaliação exacta.
Rio de Janeiro, ai de agosto de

Elysio de Carvalho.
A. Faria da Silveira.

12) PERÍCIA DE INCÊNDIO

Os peritos, abaixo assignados, foram nomeados pelo Sr. Dr. Delegado do 7° Districto Policial para proceder a exame de corpo
de delicio no prédio da rua General Polydoro, n. 27, incendiado
no dia 24 do mez próximo passado, e avaliar o damuo causado.
Os peritos, depois dê minucioso e demorado exame nos respectivos escombros, verificaram que o prédio, onde era estabelecida
uma loja de ferragens c utensílios de cozinha, fora quasi totalmente destruído pelo fogo. O tecto, o forro e o vigamento ficaram
carbonizados ou inutilizados, como assim foram queimados as
armações e o mobiliário que guarneciam o estabelecimento
e inutilizado considerável mente o stock de mercadorias existente. O immovel é de um só pavimento, medindo, salvo erro,
i8 m ,Ó5 de comprimento por 3'", 13 de largura, com duas portas
de frente, construído solidamente, com paredes de cal e tijolos, madeiramento de lei, dotado de luz eléctrica e um
fogão a gaz. Das pesquizas levadas a eftèito, em que tudo foi
devidamente observado, principalmente as installações eléctrica e
de gaz, os peritos puderam decobrir o foco principal do incêndio,
que está localizado no segundo compartimento da loja, e, quanto á
origem do sinistro, pensam que pôde ser attribuida a uma lâmpada
de azeite ou óleo que illuminava um oratório ahi existente. Com
effeito, tudo, o forro, o tecto e o vigamento, pelo seu estado de
carbonização e destruição, indicava que o fogo tivera inicio

— 59 -

naquelle compartimento, hypothese esta que veiu a ser confirmada
posteriormente pela descoberta da lâmpada de óleo ou azeite atrás
referida. Finalmente, nenhum indicio ou vestígio material foi
descoberto que autorize os peritos a dizerem categoricamente qual
a verdadeira causa do incêndio, sendo a mais natural, neste caso,
a imprudência resultante do facto de ficar permanentemente acccsa
no local incendiado uma pequena lâmpada contendo óleo ou
azeite.
Assim, passam os peritos a responder aos quesitos que lhes
foram formulados :
i.° Houve incêndio?
Sim, houve incêndio no prédio da rua General Polydoro,
n. 27.
2.° Foi total ou parcial?
Foi total, segundo ficou declarado.
3.° Onde teve começo o incêndio?
Os peritos puderam estabelecer que o fogo teve inicio no segundo compartimento do prédio, e isto porque foi ahi que descobriram mais fortes vestígios de carbonização e destruição e encontraram o indicio material que suppoem ter originado o sinistro.
4.° Qual a matéria que o produziu ?
Aos peritos parece ter sido uma lâmpada accesa que continha
óleo ou azeite c servia para illuminar um pequeno oratório.
5.° Havia em deposito ou derramada em algum lugar matéria
inflammavel ou explosiva ?
Havia em deposito matéria inflammavel e de fácil combustão,
tal como óleo, azeite, álcool, etc.
6.° Houve explosão de gaz?
Não.
7. ° A torneira de registro de gaz se achava aberta ou os seus
bicos ?
O registro de gaz existente, que servia para funccionar um
fogão de cozinha, estava aberto, sendo o immovel illuminado electricamente, cuja installação era boa e apresentava a respectiva
chave fechada.

8.° Qual o modo por que foi ou parece ter sido produzido o
incêndio?
O incêndio parece ter sido produzido em virtude de inflammação da lâmpada a que se vêm referindo os peritos.
9.° Qual a natureza do edifício, construcção ou das cousas
incendiadas ?
A natureza e construcção do edifício ficaram atrás indicadas
no relatório, e, quanto á natureza das cousas incendiadas, trata-se
de ferragens, tintas, utensílios de cozinha, louças, etc.
io.° Quaes os effeitos ou resultados do incêndio?
O fogo damnificou totalmente o prédio e inutilizou consideravelmenteo que nelle existia.
u 0 . Qual o valor do damno causado?
Os peritos avaliam os damnos causados no prédio em 6:000$
e os prejuízos, com a perda das mercadorias, armações, etc.,
de 6:000$ 37:0004000.
Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1914.

Elysio de Carvalho.
Decio Coutinho.

13)

PERÍCIA DE EXPLOSÃO

Os peritos, abaixo assiguado-', foram designados pelo Dr. Delegado do 16° Districto Policial para o exame do local da explosão
que se verificou uo dia 29 do mez próximo passado numa dependência da pedreira situada á rua Souza Franco n. 240. Depois das
pesquizas que o caso requeria, vêm, com o presente laudo, desempenhar-se do encargo que assumiram. A explosão teve lugar, com
cffeito, uum barracão de madeira, que media 3 m , íin de comprimento por 3 metros de largura, com cobertura de zinco, inteiramente isolado das demais dependências do estabelecimento e no
qual existiam, em deposito, segundo informações dos interessados,
cerca de 30 kilos de pólvora, destinada ao serviço de extracção de
pedras. A tarefa dos peritos consistia principalmente em verificar
se o facto era o resultado de um accidente ou proveniente de causa
voluntária, criminosa ou dolosa. A despeito das investigações a
que procederam, nem um indicio ou vestígio especifico descobriram
que autorizasse deterimnar a verdadeira causa do sinistro, parecendo-lhes, no emtanto, não ter sido o facto provocado pela infiammação expontânea da pólvora, pois, para que tal se desse, teria
sido preciso uma elevada temperatura, o que não aconteceu. Depois,
a explosão teve como maior consequência apenas o damno produzido
com a destruição do barracão. A' vista do que liça exposto, passam
a responder aos quesitos abaixo :
i." Houve explosão ?
Sim.

2.° Total ou parcial ?
Total.
3.° e 4°. Prejudicados.
5.° Qual o motivo que a produziu í
Qualquer matéria ignea lançada em circumstancias que não
puderam ser conhecidas.
6.° Havia em deposito ou derramada em algum lugar qualquer
matéria explosiva ou inflammavel ?
Havia em deposito cerca de 30 kilos de pólvora da que é empregada no serviço ordinário das pedreiras.
7.° Qual o modo por que foi ou parece ter sido produzida a
explosão ?
Os peritos apenas podem responder que a explosão não foi
provocada pela inflammação expontânea da pólvora.
8.° Qual a natureza do edifício, construcção ou das cousas
destruídas ou damnificadas pela explosão ?
Trata-se de um barracão de madeira, coberto de zinco, medindo 3m,8o de comprimento por 3 metros de largura.
9.° Quaes os effeitos ou resultados da explosão ?
Do sinistro resultou apenas a destruição completa do referido
barracão.
io.° Qual o valor do damno causado?
O damno produzido pôde ser avaliado em 3oo$ooo.
ii.° Podem os peritos determinar si a explosão foi casual ou
proposital ?
Não, conforme ficou dito no presente laudo.
Rio de Janeiro, 5 de ayosto de 1914.

Elysio de Carvalho.
Camillo de Moura.

U)

PERÍCIA DE ARROMBAMENTO

Os peritos, abaixo assignados, foram nomeados pelo Sr.
Dr. Delegado do 7° Districto Policial para proceder a exame de
corpo de delicto no estabelecimento commercial de Soares, Sobrinho & Comp., sito á rua da Passagem n. 47, que fora arrombado na madrugada de 2 do mez próximo passado.
Depois de uma inspecção externa c interna, demorada e minuciosa, os abaixo assignados verificaram o que se segue. O prédio,
occupado inteiramente pela loja de ferragem, trens de cozinha,
louças, etc., é de um só pavimento, pôs sue sete portas de frente
onduladas, e tem á esquerda um portão de ferro que communica
com um corredor, dotado de uma cobertura de zinco no centro,
existindo, ainda, nos fundos, á altura do telhado do prédio contiguo, n. 49, dois aposentos, que serviam de dormitórios a um
dos sócios c empregados do estabelecimento commercial, e cujo
accesso se faz por uma escada de pedra situada no mesmo corredor, ao fundo. Os ladrões, para penetrarem no interior do
prédio, forçaram em primeiro logar o portão de ferro, quebrando
ou serrando uni dos anneis da corrente que era presa por um cadeado, e em seguida, sem o menor obstáculo, passando pelo corredor, pela escada e pelo telhado do prédio visinho, ganharam o
telhado do estabelecimento assaltado. Ahi, afastaram duas telhas

-6 4 fraucezas, cuja abertura dava passagem a um homem de regular
corpulência, e, arrombando duas taboas do forro, justamente no
ponto desguarnecido de mercadorias, o que indica ter sido previamente estudado o assalto, penetraram no interior do estabelecimento, descendo com o auxilio de três saccos de estopa desfeitos e
convenientemente emendados. O arrombamento praticado consistiu principal mente no arraucamento das duas taboas do forro, a
quinta c a sexta coutando da esquerda, c mede 2"',50 de comprimento por om,4O de largura. Foi levado a effeito com relativa facilidade essa operação em virtude da fraca resistência que offercciam
os pregos que prendiam as referidas taboas aos barrotes do forro.
De uma dessas taboas foram reveladas algumas impressões digitaes
pauco nítidas pelo funccionario do serviço de identificação encarregado das pesquizas dactyloscopicas. Observaram ainda os peritos
vestígios de emprego de violência n'uma Caixa Registradora que
apresentava o fundo, feito de madeira, completameute despregado,
e, mais, de que uma vitrina externa e de uma prateleira tinham
sido subtrahidos vários artigos, taes como tesouras, canivetes, ferramentas de carpintaria, et c.
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Foi empregada força, ao que parece, com ausência de emprego de instrumento próprio para arrombar.
6.° Qual essa força, instrumentos ouapparelhos.
Prejudicado.
Hio de Janeiro, 23 de Setembro de 1914.

Elysio de Carvalho.
0. Michelci de Oliveira.

QUESITOS
i.° Si havia vestígios de violência ás cousas ou objectos.
Sim.
2.°Quaes elles sejam.
No relatório supra foram minuciosamente descriptos.
3.° Si por essa violência foi vencido ou podia vencer-se o
obstáculo que existisse.
Sim.
4. ° Si havia obstáculos.
Sim.
5.° Si foi empregada força, instrumento ou apparelhos para
v'eúcel-o.
5 ~~

15) PERÍCIA GRAPHICA

Os peritos, abaixo ussignados, foram nomeados pelo Exm.
Sr. T)r. Juiz da Terceira Vara Criminal do Districto Federal para
proceder a exame comparativo da firma existente no documento
photographico á fl. 51 dos autos do processo crime, em que é
accusado o Dr. Godofredo de Carvalho, com as assignaturas
por esse senhor deixadas ás lis. 35, 37 v.,-40, 56 v., 6o, 6,4 v.,
68 v., 69 v., 70 v., 72, 73 e 7!! ? verificar ao mesmo tempo si
foi traçada pelo mesmo punho.
Tendo os peritos considerado falha, para uma analyse escrupulosa, a prova photographica do documento que motivou a
presente perícia, não só por não ter sido reproduzido cm tamanho
natural ou cm escala conhecida mas ainda por não apresentar
o contraste necessário entre os seus caracteres graphicos componentes c o fundo sobre o qual se acha escripto, foi resolvido
que o exame fosse levado a efíeito com o original do documento,
que é a cautela n. 88.583 da casa de penhores de José Cahen.
Photographada a referida cautela em tamanho natural,como mera
medida de precaução, aconselhada em taes casos, e verificado, depois
de rápido exame nas peças dadas a confronto, que o estudo de
certos symbolos ou caracteres graphicos, por muito individuaes
bastava para autorizar uma conclusão positiva, categórica, iu-
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sophismavel, passaram os peritos a praticar a identificação
graphica.
Trataram em primeiro logar de estudar os movimentos graphicos empregados na confecção do nome Godofredo. O primeiro
movimento, facilmente observado nas peças de confronto e na cautela, comprehende as lettras Go. O segundo, na assignatura de
11. 68 v. e na cautela, é formado pelas lettras do simplesmente, c nas
demais peças pela combinação dofre! O movimento final, em qualquer das firmas estudadas, comprehende a syllaba do. Notaram os
peritos que as mais da vezes a preposição de não figurava nas assignaturas em questão; e o mesmo verificaram na firma da cautela.
O sobrenome Carvalho é composto em três movimentos bem
distinctos: comprehende o primeiro a lettra C, o segundo, na
maioria das assignaturas c na cautela, a combinação ar v e o ultimo as quatro lettras fiuaes — alho.
Em seguida, procuraram os peritos examinar a estructura
intima dos symbolos graphicos cm particular. Observaram então
que a abreviação Dr., que precede o nome Godofredo nas firmas
exaradas nos autos, é absolutamente a mesma. O G com que é
iniciado este nome próprio não obedece a um traçado constante :
é feito, ao contrario, de vários modos, não sendo por isto possível
identifical-o. O d da syllaba do, immcdiata e final do nome, é,
em compensação, muito característico, por apresentar sempre
a haste notavelmente curta ao ponto de algumas vezes possuir
esta lettra perfeita semelhança com um a. A combinação f r tem
o f habitualmente iniciado na sua parte superior cm angulo
muito agudo, e a sua haste descendente, depois de attingir a extremidade inferior da lettra, volta-se para cima, ora um pouco á
direita, ora confundindo-sc mais ou menos com a haste descendente, formando meia altura, pequena laçada que continua com
o r seguinte, de rudimentar desenho e de base muito aberta.
Na assignatura da cautela não podem ser esses movimentos apreciados com exactidão devido á circumstancia de ter sido o traçado
que formaria a haste ascendente do/interrompido pela estampilha,
sob a qual penetrou a penna na factura da lettra, e, deste modo,

modificado o seu movimento habitual, permittiu ao autor melhor
traçar o r, que, como ficou dito nas peças de confronto, é de um
graphismo desgracioso.
Quanto ao nome Carvalho, todas as lettras que o compõem
apresentam perfeita identidade, não só nas peças de confronto,
como também na assignatura da cautela. O C inicial é sobremaneira typico, é começado, geralmente, muito alto c com grande
laçada, a qual, na maioria das vezes, chega a pequena laçada
com que é terminada essa lettra. .Segue-sc a combimação arv
que os peritos julgam o ponto de referencia mais interessante, o
mais claro signal de identidade, porque é sempre, invariavelmente,
representada por um a seguido de um verdadeiro w, como é fácil
verificar. Tal singularidade observaram os peritos em todas as
peças dos autos que continham a firma do Dr. Godofredn Carvalho
ou Godofredo Carvalho, excepção única do documento de fl. 40,
e na cautela. Finalmente, as lettras do grupo final alho são perfeitamente idênticas entre si, convindo notar ainda, como prova de
identidade graphica, a maneira característica de traçar as lettras Ih,
em que é habitual no autor fazer a juncção das hastes na parte
superior da lettra em angulo muito agudo, confundindo de tal
modo o traço ascendente com o descendente que é completa a
ausência da laçada que deveria formar a parte superior dessas
lettras; c esta importante particularidade foi assignalada exactamente em todas as assignaturas dos autos como na firma deixada
na cautela.
Manda a regra da prudência que seja aqui consignado
que, para o estudo compararativo, não se serviram os peritos
da assignatura de fl. 6o, a única que, quer pelos caracteres
geracs do graphismo, quer pelas formas de cada symbolo tomada separadamente ou combinações de lettras, apresenta estimável dissimelhança com as demais contidas ás folhas citadas
nos autos.
Assim, podem os peritos abaixo assignados concluir, como
de facto concluem, que é do mesmo punho da pessoa que firmou o
nome Godofredo de Carvalho ou Godofredo Carvalho ás íls. 35,
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37 v., 40, 56 v.,64 v., 08 v., 69 v., 70 v., 72, 73 e 78 dos autos do
processo crime em que é accusacfo o Dr. Godofredo de Carvalho,
a assignatura da cautela u. 88.583 pertencente á Casa de Penhores
de José Cahen c, mais, que não existe erh nenhuma delias o menor
indicio de dissimulação ou imitação.
Kio de Janeiro, 27 de Setembro de 191.4.

Elysio de Carvalho.
Ootavio Michelet de Oliveira.

18) PERÍCIA DE IHCEHDIO

Nós, abaixo assignados, tomos nomeados pelo Sr. Dr. Delegado do 4° Districto Policial para, como peritos, proceder á vistoria e exame de corpo de delicto no prédio da rua Marechal Floriano Peixoto n. 117, incendiado na manhã de 21 do corrente.
O referido immpvel consta de dons pavimentos, tendo o térreo
quatro portas de frente, sendo uma delias destinada á entrada do
sobrado, e o superior quatro jancllas peitoris guarnecidas de grades
de ferro; é de construcção solida e moderna, em que foram empregados resistente alvenaria, madeiramento de lei e vigamento de
ferro ; e mede approximadamente 28 metro de comprimento por
8ra,40 de largura. No pavimento térreo, composto de um vasto
salão, medindo 2Om,85 de comprimento por 8m,35 de largura
máxima, dous compartimentos e uma área estreita, tinha Amim
Jorge fabrica, deposito c loja de roupas brancas, e no sobrado,
dividido em vários compartimentos, residia a familia do mesmo
senhor. Havia no prédio, loja e sobrado, illuminação eléctrica e
um dynamo de força continua de i c/v montado no pavimento
térreo, que accionava dous grupos de machinas de costura. O
fogo manifestou-se ás 6,30 da manhã e foi tão violento que damnificou consideravelmentc o immovel e inutilizou por completo tudo
quanto dentro delle existia (machinas, apparelhos, etc.,) da fabrica
de roupas brancas, um grande stock de fazendas, etc,, armações,
mobiliário, etc.
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A tarefa dos peritos, abaixo assignados, consistia principalmente em verificar, por meio de attento e minucioso exame, si o
incêndio fora resultado de um crime ou de um accidente, e bem
difficil se tornava conhecer a causa provável do sinistro cm virtude
do estado a que ficara reduzido o immovcl. O primeiro cuidado
dos peritoá foi descobrir o logar do foco inicial do fogo e procurar
saber, tanto quanto lhes era possível, como o fogo se manifestara e
de que modo o mesmo se propagara. Depois de muito observar,
conseguiram os peritos descobrir que o fogo tivera inicio 110 pavimento térreo e, presumidamente, na frente. Ahi teve o fogo começo,
porque é nesse ponto que se encontram signaes mais claros de maior
combustão não só lateralmente como no forro, e depois se propagou
por todo o edifício, ganhando os fundos c o andir superior pelo
vão da escada c pela clarabóia, por onde a tiragem se fazia com
facilidade. Relativamente á causa do fogo, nenhum vestígio ou
indicio material descobriram os peritos que revelasse tratar-se de
um incêndio criminoso, bem como nenhum elemento de prova alcançaram para que fosse o mesmo considerado producto da imprudência, negligencia, imperícia, etc. E1 possível que tivesse sido a
electricidade a causa do sinistro. Examinados os escombros, verificaram os peritos estar perfeita e segura a canalização externa até
a muffa. Aberta esta, souberam e constataram que a «Sociétú
Anonyme du G a z » havia feito retirar, logo após a entrada
do Corpo de Bombeiros no prédio, o medidor ou quacsqucr fragmentos seus, tendo tido o cuidado de fazer desapparecer os fusíveis ou os resíduos de sua combustão. O exame dos conductores
externos da rede de illuminação publica, de voltagem 6.000,
afastou a hypotheae de cruzamento com os fios da rede particular,
de 125 volts apenas, por não haver ruptura e nem terem sido notadas violentas cargas atmosphcricas na manha do sinistro ; assim,
somente a inspecção dos fusíveis da muffa permittiria affirmar si
a secção dos conductores era suficiente para evitar immediata
elevação da temperatura ou uma sensível perda de carga entre a
muffa e quaesqusr pontos dos três circuitos alli estabelecidos. Os
fios condutores que iam ter ao medidor tinham em estado normal

as extremidades, apresentando, todavia, a cerca de om,35, signal de
corte em bizel por instrumento aguçado. Nenhum vestígio encontraram do medidor (watthour moter), afora uma pasta informe de
vidro fundido, em sito homologo h posição daquelle, c que suppõem
ter sido a campanula de cobertura. O quadro geral de distribuição
mostrava-se completamente despedaçado, tendo os peritos apanhado, entre os escombros, um fusível de rolha, quasi inteiro e não
fundido. Do distribuidor partiam três circuitos installados cm isoladores, com os fios de polaridade differentes afastados de cerca de
o™,6, constando de secção plena de cobre de m/m 2.907 (n. 9), o
que alimentava a illuminação da loja e fachada ; de m/m 2.035
(n. 12) os dous outros que iam ter ao primeiro andar e a um pequeno quadro connecto a um dynamo de força continua de l c/v,
com 950 rotações por minuto, 3.3 de amperagem, 215 de voltagem
e 50 de frequência, do typo NWD 20 c sob o numero 494654, dynamo esse que accionava cerca de 12 machinas de costura. Os conductores constavam de soffrivel material de cobre, revestidos de borracha e envoltos em tecidos de amianto e apresentavam-se partidos
em vários pontos, de certo pelo choque de materiaes pesados sobre a
rede. O quadro correspondente ao pequeno dynamo transformador
estava também despedaçado e dous fusíveis de rolha que no local
existiam apresentavam intactos os seus fios n. 14 (m/m 1.628).
Deste modo, com esses escassos dados e dada a ausência de
quaesquer vestígios do medidor e de informes sobre a natureza da
installação eléctrica alli procedida, os peritos não podem -afirmar
ou negar si houve ou não casual curto circuito que motivasse a violência do sinistro, fosse por defeito da installação em isoladores,
fosse por anormalidade de alta voltagem na rede particular da
« Société Anonyme du Gaz», fosse por uma sensível queda de
uma potencial entre o distribuidor geral e um ponto qualquer
de um dos circuitos, perda maior de 6 volts que é o máximo
permittido pelo código das mstallações eléctricas domiciliares

(art. n).
Assim, pois, passam os peritos a responder aos quesitos
da lei:
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1. ° Houve incêndio ?
Sim : houve incêndio no prédio u. 117 da rua Marechal Floriano Peixoto.

12.° Qual o valor do damno causadoí
Os damnos causados ao immovel podem ser estimados de
quinze (15) a vinte (20) contos de réis e os prejuízos da firma estabelecida no prédio foram muito avultados e totaes, não sendo exaggerada a importância de oitenta e oito (88) contos de réis do seguro.

2. ° Foi total ou parcial ?
Foi total.

Rio, 39 de Setembro de 1914.

3.° Si total, quaes os pontos attingidos ?
Prejudicado.

Elysio de Carvalho.
Carlos de Vasooncellos.

4. ° Onde teve começo ?
No pavimento térreo, conforme já ficou dito no

relatório.

<v° Qual a matéria que o produziu ?
Ao que parece, o sinistro foi originado por um curto circuito.
6.° Havia em deposito ou derramada em lugar qualquer matéria explosiva ou inflamável ?
Não.
7.° Houve explosão de gaz ?
Não.
8.° A torneira do registro do gaz ou seus bicos achavam-se
abertos ?
Não havia gax de illuminacão no immovel.
9." Qual o motivo por que foi ou parece ter sido produzido
o incêndio?
Vide relatório.
io.° Qual a natureza do edifício, construccão ou das cousas
.incendiadas ?
Tudo ficou dito no presente relatório.
11.° Quaes os effeitos ou resultados do incêndio ?
O fogo damnificou consideravelmente não só o immovel como
destruiu, inutilizando ou queimando, a fabrica, deposito e loja de
roupas brancas, armações, mobiliário, etc.
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2) Perícia graphica, por Octavio Michelet de Oliveira e Elysio de Carvalho
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3) Perícia de incêndio, por Elysio de Carvalho e Decio Coutinho. •

.

13

4) Perícia de arrombamento, por Elysio de Carvalho e Octavio Michelet de Oliveira
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5) Identificação de uma impressão de pé calçado, por Elysio de Carvalho
e Edgar Simões Corrêa
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i 6) Perícia .graphica, por Elysio de Carvalho e Octavio Michelet de Oliveira
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7) Perícia de incêndio, por Elysio de Carvalho e' Decio Coutinho. .

.
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8) Perícia de incêndio, por Elysio de Carvalho e Alfredo Faria da Silveira '
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9) Pesquiza de maternidade, por Miguel Salles, Elysio de Carvalho c
Edgar Simões Corrêa,

39

10) Perícia graphica, por Elysio de Carvalho e Octavio Michelet de Oliveira
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n) Perícia de incêndio, por Elysio de Carvalno e A. Faria da Silveira.
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12) Perícia de incêndio, por Elysio de Carvalho e Decio Coutinho. . .
13) Perícia de explosão, por Elysio de Carvalho c Camillo de Moura, .
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14) Perícia de arrombamento, por Elysio de Carvalho e Octavio Michelet
de Oliveira
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15) Perícia graphica, por Elysio de Carvalho e Octavio Michelet de Oliveira
•
16) Perícia de incêndio, por Elysio de Carvalho c Carlos de Vasconcellos.
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