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DA JUSTIÇA.

PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL:
A VERDADE ACIMA DE TUDO
- A importância do trabalho pericial
- A função do perito, de acordo com a lei
- A Constitucionalização da Perícia

COM A PERÍCIA,
A JUSTIÇA NÃO TARDA.
E NÃO FALHA.
Uma ciência exata
A Criminalística e a Perícia Científica podem ser definidas como a aplicação
da ciência à lei. A atuação do perito propicia segurança, agilidade e precisão
ao processo de elucidação de crimes de qualquer natureza.
São os peritos que, utilizando o conhecimento e as técnicas das mais
variadas disciplinas como a medicina legal, odontologia forense, balística,
engenharia, química, genética, informática, eletrônica, contabilidade e
finanças, entre tantos outros procedimentos, trabalham para esclarecer os
crimes, apontar os verdadeiros culpados e liberar os inocentes.

A situação perante
a legislação

Como funciona
na prática

O trabalho do perito é tão relevante para
a justiça que foi contemplado no PNDH-3
– Plano Nacional de Direitos Humanos,
decreto 7.037/2009 que estipula:

No Brasil, menos de 8% dos homicídios são
elucidados, enquanto que, nos Estados Unidos o
índice de elucidação chega a 65% e na França e
no Reino Unido ultrapassa os 90%. *

"Assegurar a autonomia funcional dos
peritos e a modernização dos órgãos
periciais oficiais, como forma de
incrementar sua estruturação,
assegurando a produção isenta e
qualificada da prova material, bem como
o princípio da ampla defesa e do
contraditório e o respeito aos Direitos
Humanos."
"Propor projeto de lei para proporcionar
autonomia administrativa e funcional
dos órgãos periciais federais."

Esses índices deixam evidente que a situação da
perícia criminal no Brasil tem muito a avançar:
falta investimento, estrutura, equipamentos e,
sobretudo, peritos.
As dificuldades e carências resultam numa
recorrente baixa na produção de provas materiais,
o que dificulta a condenação de criminosos pela
justiça. Menos condenações reforçam a certeza
de impunidade. Com isso, estabelece-se um
círculo vicioso em que a impunidade gera mais
criminalidade e agrava a sensação de
insegurança da nossa população.

Perspectivas

*Fonte: Relatório ENASP (CNJ, CNMP, MJ), 2010.

Com a atuação da perícia criminal desvinculada da
polícia civil a tendência é que os órgãos periciais
passem a funcionar melhor, como já vem ocorrendo
em 17 estados brasileiros.
Recente pesquisa realizada junto a órgãos periciais
em todo o país comprovou os bons resultados da
desvinculação.
As respostas das instituições pesquisadas confirmam
significativa melhoria dos serviços prestados à
sociedade.

Estados com
perícia criminal
desvinculada

A perícia no mundo
Não existem, no plano internacional, modelos
que possam ser importados e adaptados integralmente
às condições brasileiras.
Mas há, isto sim, bons exemplos que podem inspirar
o processo de evolução das nossas instituições periciais.
Em Portugal e na Holanda, por exemplo, a perícia criminal
é desvinculada da polícia e atua de maneira eficaz e autônoma.
No Chile também não existe subordinação entre a polícia e a perícia.
A própria ONU recomenda a não vinculação, especialmente de Institutos
de Criminalística e de Medicina Legal à polícia, como forma de atribuir maior
confiabilidade aos seus exames e laudos.
A Academia Americana de Ciências Forenses, referência mundial entre as entidades
do gênero, também defende a independência de atuação dos órgãos periciais.
Os órgãos de perícia criminal do Brasil, da mesma forma, pleiteiam sua desvinculação
das polícias, com vistas a assegurar uma maior autonomia na atuação dos peritos e uma
gestão mais qualificada e especifica para sua atividade.

Um passo decisivo
No Brasil, a perícia oficial criminal precisa
consolidar suas conquistas e avançar.
Em 2013 foi criada na Câmara dos
Deputados uma Frente Parlamentar com
o objetivo de fortalecer a perícia criminal
e defender sua inserção na Constituição
Federal.
Em abril de 2014 a Câmara instalou
uma comissão especial para analisar
as PECs 325/09 e 499/10, que resultaram
no substitutivo 325/09-B, já aprovado.

As vantagens da
constitucionalização
Uma perícia criminal moderna e bem estruturada,
que trabalhe com liberdade e isenção, torna-se um
poderoso instrumento de redução da criminalidade e
da impunidade.
Ademais, a desvinculação não vai gerar, inicialmente,
qualquer aumento das despesas de custeio e nem
exigir novos investimentos.
Com o foco nos resultados, dedicação exclusiva dos
peritos e uma gestão moderna e racionalizada, as
demandas serão atendidas pelo próprio pessoal e
infraestrutura já existentes.

É essa a emenda constitucional,
que quando aprovada definitivamente,
garantirá as condições necessárias
para a modernização dos órgãos
periciais criminais do Brasil.
A grande meta é tornar a perícia
uma ferramenta ainda mais efetiva
para a segurança pública e para o bom
desempenho do nosso sistema
judiciário.
É assim que os peritos criminais
pretendem manter o compromisso
com a verdade, com a imparcialidade,
a isenção e o respeito aos direitos
humanos.

TROCANDO DÚVIDAS
POR CERTEZAS.
Conheça os métodos e técnicas que
a perícia criminal utiliza na solução
dos mais diversos tipos de crimes

As provas não mentem

A perícia criminal moderna se reveste de
características de verdadeira ciência
multidisciplinar. Ela envolve técnicas e
conceitos de biologia, medicina, odontologia,
química, física, antropologia, biometria,
toxicologia, balística, ciências contábeis,
informática e muitas outras modalidades
científicas.

Examinam cenas de crimes, analisam vestígios
in loco ou nos laboratórios, e com isso, ajudam
a esclarecer uma infinidade de tipos de crimes.

Essa enorme diversificação e a atualização
constante de tecnologias é o que garante a
efetividade cada vez maior da perícia criminal na
produção de provas materiais, que viabilizam a
solução rápida e segura de crimes, para que
a justiça possa condenar os verdadeiros
culpados e liberar os inocentes.

Aliando técnica e conhecimento, os peritos
criminais dedicam-se à busca da verdade dos fatos.

Sua atuação se baseia em teorias como a do
“Princípio da Troca de Vestígios”, de Edmond
Locard. Segundo ele, o criminoso sempre deixa
vestígios de sua presença no local e também leva
com ele resíduos do ambiente em que esteve:
DNA, pegadas, digitais, cabelos, células de pele,
sangue, fluidos corporais, pedaços de roupas,
fibras ou outras evidências.
Transformando esses indícios em provas,
o perito contribui para reduzir a impunidade e
criminalidade, garantindo que a justiça sempre
prevaleça.

CASOS DE GRANDE REPERCUSSÃO
Não faltam exemplos de situações em que a perícia criminal foi decisiva. Ainda estão frescos
em nossa memória os acidentes aéreos da TAM, em São Paulo, da Gol com o Legacy,
em Mato Grosso e, mais recentemente, da queda do jato de Eduardo Campos.
Nos casos da Barragem de Algodões, no Piauí e do vazamento da Chevron,
no Rio de Janeiro, a perícia foi essencial para a apuração das responsabilidades e dos
impactos ambientais.
A exumação do ex-presidente João Goulart foi outro exemplo emblemático,
assim como, a participação no esclarecimento de mortes como as de
Mércia Nakashima, Isabela Nardoni e tantas outras.
Tragédias como a da Boate Kiss em Santa Maria e do Barco Imagination em Brasília,
amplamente divulgados, também foram objeto do trabalho da perícia criminal.
Enfim, em milhares de casos, os peritos criminais têm ajudado a apurar
autorias e esclarecer a dinâmica dos fatos. E são esses fatos que seguirão
se sucedendo e gerando uma demanda cada dia maior do trabalho
dedicado, científico e imparcial dos nossos peritos criminais.

Informações: www.apcf.org.br
www.abcperitosoficiais.org.br
www.facebook.com/frentepericia

E-mail: apcf@apcf.org.br
presidente@abcperitosoficiais.org.br

