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José Antonio de Mello nasceu em 15 de outubro de 1924, na cidade de São 

Paulo. É o primogênito de uma família de cinco filhos. Foram seus pais Manoel da 
Motta Mello e Assunta Molinaro de Mello. 

Cursou o primário no Grupo Escolar Regente Feijó; o ginásio no Liceu 
Acadêmico São Paulo; e o colegial no Colégio Estadual Presidente Roosevelt. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), em 1958 (Figura 2). Nessa instituição de ensino fez curso de extensão 
universitária em ginecologia e obstetrícia e, na Sogesp – Sociedade de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São Paulo –, o curso de educação continuada sobre 
Atualização em Medicina Fetal.   

José Antonio de Mello possui título de especialista em medicina legal obtido 
pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal. 

Exerceu o magistério durante 30 anos como professor titular de medicina legal 
da Faculdade de Direito de Guarulhos (FIG – Unimesp2). Foi  também professor de 
medicina legal da Academia de Polícia do Estado de São Paulo (Acadepol), além de ter 
exercido a medicina em seu consultório e de ter atuado como cirurgião geral em 
diversos hospitais da capital paulista. 
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 Titular e emérito da cadeira n
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 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é 

Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 

 

Nótula: Os dados e a foto inicial foram fornecidos pelo acadêmico José Antonio de Mello. A 

segunda foto e a redação de acordo com o perfil desta secção foram contribuições do acadêmico Helio 

Begliomini. 

 

José Antonio de Mello faleceu em 26 de dezembro de 2015, aos 91 anos. 
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 Fig – Unimesp: Centro Universitário Metropolitano de São Paulo. 
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Dentre outras funções relevantes que exerceu têm-se: médico legista do Serviço 
de Perícias Tanatológicas do Instituto Médico-Legal de São Paulo; cirurgião do Instituto 
Nacional de Previdência Social em Guarulhos; diretor do Instituto Médico-Legal de São 
Paulo; e presidente da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo. 

 

 
Figura 2 – José Antonio de Mello, graduando em medicina, em 1958. 

 
 José Antonio de Mello pertenceu ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 

da Associação Paulista de Medicina (APM) e à Federação Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasco). Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 7 de 
março de 1985, galgando a condição de membro honorário desse sodalício. 

José Antonio de Mello participou de inúmeros congressos e proferiu diversas 
palestras. É de sua lavra o livro Medicina Legal (1974). 

Dentre as honrarias recebidas salientam-se:  medalha de prata de Defesa da 
Saúde ofertada pelo Serviço de Saúde da Força Pública do Estado de São Paulo; 
medalha de ouro Euclides da Cunha oferecida pelo Clube dos Estados; medalha de 
honra ao mérito médico, reconhecida pelo Grande Oriente Maçônico de São Paulo; e 
título de Médico do Ano 1988, ofertado pelo Rotary Club Internacional.  


