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EM 19 ESTADOS, POLÍCIA CIENTÍFICA JÁ
ESTÁ DESVINCULADA DA POLÍCIA CIVIL
Em pelo menos 19 Estados brasileiros a Polícia Científica já está
vinculada diretamente às Secretarias de Segurança Pública,
garantindo maior autonomia no trabalho dos Peritos Oficiais,
segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de
Criminalística (ABC). O caso mais recente é o do Maranhão, onde a
Perícia Oficial de Natureza Criminal está desvinculada da Polícia Civil
desde 2019.
O levantamento feito pela ABC mostra claramente que há uma
tendência da desvinculação da atividade pericial das polícias civis nos
Estados brasileiros. As primeiras unidades da federação onde a
Perícia Oficial passou a ter subordinação direta à Secretaria de
Segurança Pública foram Pernambuco e Rio Grande do Norte,
respectivamente em 1974 e 1975, seguidos pelo Rio Grande do Sul,
em 1989.
No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, Estados onde essa
desvinculação ainda não aconteceu, já foram apresentados no
Legislativo estadual propostas nesse sentido. No Rio de Janeiro, o
projeto apresentado pelo deputado estadual Rosenberg Reis (MDB)
no dia 17 de junho, modifica o artigo 183 da Constituição do Estado
com o objetivo de garantir autonomia aos Institutos de Criminalística
e Médico Legais.
Reis argumenta, na justificativa da proposta, que essa mudança vai
“assegurar a efetiva imparcialidade da prova pericial”. O deputado
destaca, na justificativa, que recentemente o Supremo Tribunal
Federal (STF) rejeitou um pedido para suspender dispositivo
constitucional adotado no Estado de São Paulo e. manteve a
desvinculação da Perícia Oficial em relação à Polícia Civil.
Já no Espírito do Santo, a Polícia Técnico-Científica pode se tornar
subordinada diretamente à Secretaria de Estado da Segurança
Pública, conforme Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
apresentada neste mês de julho na Assembleia Legislativa pelo
deputado Enivaldo dos Anjos (PSD). Tanto no Rio de Janeiro quanto
no Espírito Santo não há previsão para votação das propostas.
O chefe da Policia Técnico-Científica em Colatina (que atende o Norte
e o Noroeste do Estado), perito Giuliano Zbyszynski Almeida, explica
que esta mudança, defendida pelos peritos, não vem de brigas ou
vaidades, mas sim da necessidade de uma prestação de serviço mais
eficiente dentro da área investigativa. “Esta independência será
vantajosas para as instituições”, afirma ele.
Em junho, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) julgaram,
de forma unânime, como improcedente a ação direta de
inconstitucionalidade que pedia que fosse considerada
inconstitucional a criação da Superintendência da Polícia Técnico
Científica do Estado de São Paulo (STPC). Pela decisão, as
Constituições Estaduais podem, sim, criar órgãos ou entidades que
desempenhem funções auxiliares às atividades policiais.
A SPTC de São Paulo foi criada, em 9 de fevereiro de 1998, como uma
unidade orçamentária – assim como a Delegacia Geral da Polícia Civil
e o Comando da Polícia Militar – para ser a gerenciadora do IC
(Instituto de Criminalística) e do IML (Instituto Médico Legal). A
finalidade principal era modernizar os núcleos e agilizar
procedimentos utilizando novas tecnologias.
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Recado do presidente
Em 13 de julho o governo do Mato Grosso do Sul publicou
dois editais de processo seletivo simplificado para
contratação temporária de Peritos Criminais e Peritos
Médicos. Trata-se de um enorme risco à persecução penal
que pode gerar impunidade, seja pela ilegalidade da referida
contratação ou pela falta de qualificação, treinamento e
comprometimento dos “peritos” que serão contratados.
Nossa atuação é regida pelo Código de Processo Penal e pela
Lei Federal nº 12.030/2009. No caso de MS, a forma de
contratação prevê que 82% da pontuação virá da avaliação
de documentos e titulação acadêmica, restando somente
18% para a avaliação da experiência profissional. Sem
concurso público e sem o treinamento adequado, essa
iniciativa vai comprometer a qualidade do trabalho pericial.
Considerando que há autorização para realização de
concurso para estes cargos publicada em decreto desde abril
de 2018, não é possível aceitar o argumento de que existe
uma urgência imprevista que justifique tal contratação
temporária. Esse processo é tão absurdo quanto cogitar a
contratação temporária de delegados, promotores ou juízes.
A ABC está atenta e atuando para evitar que isso prospere.
Leandro Lima,
presidente da ABC

Para evitar questionamentos como o apresentado ao
STF e dar mais segurança para o trabalho da Polícia
Científica, está em discussão no Senado Federal a PEC
76/2019.
Apresentada pelo senador Antônio Anastasia (PSDMG), essa PEC inclui na Constituição Brasileira a
autonomia dos órgãos de perícia criminal brasileiros.
“À perícia não cabe apenas condenar, mas sim, trazer a
verdade dos fatos por meio da prova material”,
argumenta Anastasia na justificativa da PEC.
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PERITOS QUE FIZERAM HISTÓRIA

“O DNA REVOLUCIONOU NOSSA PROFISSÃO”
“Sou perito até morrer! Não largo essa profissão de jeito
nenhum. Isso está no meu sangue”, afirma Nezio Wolheim do
Amaral, 77, perito criminal aposentado e ex-presidente da
Associação Brasileira de Criminalística (ABC).
Tininho, como é conhecido pelos colegas de profissão, entrou
para a carreira aos 25 anos. “Vim para Belo Horizonte, sem
emprego, sem nada e um dia surgiu um concurso para auxiliar
de necropsia. Eu não podia nem ver cadáver até àquele
momento. Mas fiz o concurso e passei”, recorda ele, que é
agrotécnico por formação.
O que o levou a escolher a carreira de perito criminal?
Só Deus sabe! Sou agrotécnico. Assim que me formei, em
1972, fui trabalhar na Belgo Mineira plantando eucalipto.
Ganhei muito dinheiro e cansei! Vim para Belo Horizonte, sem
emprego, sem nada e um dia surgiu um concurso para auxiliar
de necropsia. Eu não podia nem ver cadáver até àquele
momento! Mas fiz o concurso e passei. Fiquei dois anos e
meio como auxiliar de necrópsia. Na época, em Minas Gerais,
não se exigia o nível superior de perito. Fui nomeado auxiliar
de necropsia em agosto de 1968, depois fiz o curso de acesso,
na Academia de Polícia de Minas Gerais, e em janeiro de 1971
fui nomeado Perito Criminal. Foi assim, primeiro por uma falta
de opção de emprego, fui mexer com defunto coisa que
detestava, e depois fui ser Perito Criminal, continuei mexendo
com defunto até o resto dos meus dias na Polícia Técnica.
Como presidente da ABC qual foi seu maior desafio?
Nossa luta pela autonomia, sem dúvida nenhuma, que
começou lá trás e ainda estamos levando até hoje. Graças à
Deus, desde os nossos primeiros presidentes e até hoje essa
luta continua. É a luta pela autonomia.
E como Perito Criminal qual foi o maior desafio?
Como Perito Criminal exerci a função de 1971 até aposentar,
em 1996 ou 1994 não sei de cor. Trabalhei uns tempos na
Assessoria, no Centro de Explosão e Desabamento, depois
passei para os Crimes Contra a Vida, onde trabalhei até me
aposentar. Na época, homicídio era mais raro. Hoje não, é
todo dia. Eram casos comuns, corriqueiros. A gente
trabalhava no levantamento da prova objetiva, material
técnica, que é a nossa função.
O senhor recebeu uma medalha de Mérito Pericial, dada aos
profissionais que se destacaram nos serviços oferecidos à
Perícia Criminal. O que o motiva, mesmo aposentado, a lutar
pelas questões da classe?
Ah, sou perito até morrer! Não largo essa profissão de jeito
nenhum. Isso está no meu sangue e, aqui eu assumi o
compromisso que fui presidente na nossa Associação mineira
por seis mandatos consecutivos. Fui primeiro vice-presidente
da ABC, por três mandatos consecutivos, e fui presidente em
1991. Quer dizer, a minha vida é a Criminalística, está no meu
sangue. Onde tiver alguma luta pela Criminalística estou
junto. Agora estou fazendo um curso de internet. Até internet
eu tive de aprender para não ficar tão afastado.

Tininho, de óculos, em evento da ABC: ‘Na minha época sangue pouco valia no local de crime,
servia para exclusão. Hoje, se você pitar o cigarro, você se denuncia no local de crime”.

O senhor acompanha o trabalho da perícia criminal que é
feito hoje em dia?
Sou membro efetivo do Conselho Consultivo e Deliberativo da
ABC e membro consultivo efetivo aqui do estado de Minas
Gerais. Estou em todas as reuniões, não falto uma.
Alguém da família seguiu os seus passos?
Ninguém, eu sou solteiro. Não tenho filhos, não tenho
descendente. Eu já estou com 77 anos, já era, acabou.
Qual o legado a ABC deixou para o senhor?
Ah, tudo o que eu tenho, inclusive essa própria entrevista que
estou dando para você. Sou cidadão honorário de Belo
Horizonte, recebi a medalha de bronze e prata Santos
Dumont, tudo por causa da Criminalística, pela minha luta na
Criminalística junto com meus companheiros em Minas e no
Brasil. Tudo o que tenho de conhecimento da população, dos
colegas peritos, foi a Criminalística que me deu.
Como vê, hoje em dia, o trabalho da Perícia Criminal no
Brasil? Mudou muito?
Na minha época sangue pouco valia local de crime, servia para
exclusão. - Ah, o suspeito é do sangue AB, o que foi
encontrado no local é O, não serve. - Hoje, se você pitar o
cigarro, você se denuncia no local de crime. O DNA
revolucionou a nossa profissão e veio também a eletrônica, o
computador, vieram esses recursos todos que temos hoje
através da computação e do DNA.
Hoje, no trabalho do perito no local do crime a chance de
localização dos vestígios para incriminar alguém são muito
maiores, muito mais potentes. Comparação balística era um
processo difícil de fazer. Hoje temos aparelhos
especializadíssimos. Os nossos laboratórios de Criminalística
são dos mais avançados. Um bandido hoje para deixar de
fazer alguma coisa no local do crime para não incriminá-lo é
muito difícil.
Uma curiosidade, o apelido do senhor é “Tininho”, foi dado
na época da Polícia?
Não. Estudei em um colégio interno sete anos em Barbacena.
Era um colégio agrícola, sou agrotécnico, né! Meu pai era
guarda de aluno nesse colégio interno e o apelido do meu pai
era Tininho. Herdei do meu pai o apelido Tininho. Se alguém
chama “Nézio”, demoro para perceber que é comigo.
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SE: PERÍCIA LEVA GM A FAZER RECALL DE CELTA
Oito dias após a Polícia Civil de Sergipe concluir, com base em
laudos dos peritos oficiais, em que o motorista de um Celta
2014 morreu após ser ferido no pescoço por um objeto
metálico projetado pelo airbag, a General Motors, fabricante
dos modelos Celta e Classic, anunciou, no dia 24 de julho, o
recall de 235.845 veículos.
Elaborados por Luciano Tadeu Pina Garcia (perito criminal) e
George Queiroz (perito médico legista), os laudos foram peças
fundamentais para a elucidação do primeiro caso de morte no
Brasil provocada por falhas no air bag da marca Takata. A
troca poderá ser feita a partir de 5 de agosto.
O acidente em Aracaju foi no dia 20 de janeiro de 2020, mas
as investigações só foram concluídas em julho. Segundo o
Ministério da Justiça, a GM alegou que teve conhecimento do
acidente em 15 de julho, decorrente de falha no airbag, informou o
portal de notícias G1.

EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO NO DF FACILITA PERÍCIA EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
A fim de identificar com precisão o momento em que o
motorista aciona os freios do carro e assim dar mais clareza
aos relatórios de perícias nos acidentes de trânsito, a Seção de
Delitos de Trânsito do Instituto de Criminalística do Distrito
Federal desenvolveu um novo equipamento para auxiliar na
elaboração dos laudos.
O aparelho, desenvolvido pelos peritos criminais, é inovador
para esse tipo de teste e dispõe de duas opções de uso. Na
primeira joga-se um jato de tinta no asfalto no momento em
que o pedal de freio é acionado, com o intuito de diferenciar
o ponto em que houve o acionamento do freio do que se
detecta as marcas do pneu no chão em razão da frenagem.
Na segunda opção, inserem-se sensores na roda que conseguem transformar os dados da rotação em velocidade. Ao acionar o
freio, o dispositivo constata a velocidade e encaminha a informação por WIFI a um celular previamente programado.

Mato Grosso do Sul – A SINPOF
adquiriu novos testes rápidos IgM
e IgG, para que se detecte o
coronavírus nos peritos. O teste
deverá ser feito em todos que
estão trabalhando, mesmo que
estejam assintomáticos. O teste
também poderá ser feito pelos
peritos
aposentados
com
sintomas ou que estiveram em
contato com doentes. Aqueles que
apresentarem sintomas ou que
tiveram contato com quem testou
positivo deverão avisar a chefia,
permanecer em quarentena e
agendar o teste.

Tocantins – Após registro de
queimada nas margens da TO-080,
na manhã do dia 14 de julho,
Peritos Oficiais encontraram
indícios de ato criminoso que
causaram detrimento ambiental e
risco para as proximidades da
área. O Perito Oficial, Ronivaldo
Veloso Pugas, que esteve no local
da perícia, diz que em casos como
este o trabalho pericial é
fundamental na ajuda da
investigação para identificar a
autoria dos crimes e efeitos
causados por tais ações, que
aumentam no período de seca.

PREMIAÇÃO:
1º Lugar: GoPro hero7 + Camisa Loucos por Perícia
2º Lugar: Um ensaio fotográfico + Camisa Loucos por
Perícia
3º Lugar: Uma caneca exclusiva + Camisa Loucos por
Perícia
4º Lugar (escolha do público): Uma Camisa Loucos por
Perícia
Inscrições: até 9 de agosto (para peritos de todo o Brasil)
Regulamento: www.sinpoeam.com.br
Envie suas fotos para: concursofotofoense@gmail.com

Entidades associadas: Acre – AAPO | Alagoas – SINPOAL | Amazonas – SINPOEAM | Bahia – ASBAC | Ceará – ACECRIM | Distrito Federal – ABPC | Espírito Santo – AEPC | Goiás – ASPEC | Maranhão – APOTEC |
Mato Grosso – SINDPECO | Mato Grosso do Sul – SINPOF | Minas Gerais – ACEMG e SINDPECRI | Paraíba – APO | Paraná – SINPOPAR | Pernambuco – APOC | Rio de Janeiro – APERJ | Rio Grande do Norte - SINDPERITOS-RN |
Rio Grande do Sul - ACRIGS e SINDIPERITOS | Rondônia – SINPEC | Santa Catarina – SINPOSC | São Paulo – SINPCRESP | Sergipe - SINPOSE | Tocantins – SINDIPERITO
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