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QUEM SOMOS

A  Domina  Concursos,  especialista  há  8  anos  no  desenvolvimento  e
comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem
como foco tornar  simples  e  eficaz a  forma de estudo.  Com visão de futuro,
agilidade e  dinamismo em inovações,  se  consolida  com reconhecimento  no
segmento de desenvolvimento de materiais  para concursos públicos.  É  uma
empresa  comprometida  com  o  bem-estar  do  cliente.  Atua  com  concursos
públicos  federais,  estaduais  e  municipais.  Em  nossa  trajetória,  já
comercializamos  milhares  de  apostilas,  sendo  digitais  e  impressas.  E  esse
número continua aumentando.

MISSÃO

Otimizar  a forma de estudo,  provendo apostilas de excelência,  baseados nas
informações  de  editais  dos  concursos  públicos,  para  incorporar  as  melhores
práticas,  com  soluções  inovadoras,  flexíveis  e  de  simples  utilização  e
entendimento.

VISÃO

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para
Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos.

VALORES

• Respeito ao talento humano
• Foco no cliente
• Integridade no relacionamento
• Equipe comprometida
• Evolução tecnológica permanente
• Ambiente diferenciado
• Responsabilidade social
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PROIBIDO CÓPIA

Não é permitida a revenda,  rateio,  cópia total  ou parcial  sem autorização da
Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter
os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link
de download, Correios, etc…

Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme
art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco
de dados e repassadas para as autoridades responsáveis.
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Conhecimentos básicos
“É melhor você tentar algo, 

vê-lo não funcionar e 
aprender com isso, do que 

não fazer nada.”
Mark Zuckerberg 
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Noções de Criminalística 

Criminalística é uma disciplina que faz uso de diferentes tipos de recursos, métodos e técnicas de in-
vestigação. Estudo tudo aquilo que está relacionado aos possíveis delitos de diferente natureza, tra-
tando de dar resposta à sucessão de fatos assim como sua autoria. 
 
Assim, a criminalística limita sua investigação ao fato acontecido, seguindo uma série de passos que 
devem dar uma resposta lógica para uma pergunta específica. 
 
Criminalística de Campo 

A criminalística pode ser diferenciada entre diversos ramos, sendo uma das mais importantes a crimi-
nalística de campo. Esta é a responsável de realizar a pesquisa dentro do seu próprio campo. 

Criminalística de campo 
A criminalística pode ser diferenciada entre diversos ramos, sendo uma das mais importantes a crimi-
nalística de campo. Esta é a responsável de realizar a pesquisa dentro do seu próprio campo. 

Os criminalistas de campo devem investigar o local do crime ou então o lugar onde se encontram os 
indícios relacionados ao mesmo. Trata-se, portanto, de uma intervenção ao pé da letra para conhecer 
detalhadamente tudo o que se passou. 
 
A criminalística de campo é aquela que possibilita a maior fonte de informações e que se pode obter 
a partir dos indícios encontrados. No entanto, curiosamente, não há um procedimento padrão para 
recolher dados do local. Existem diversos métodos que os criminalistas usam dependendo das carac-
terísticas do local e de cada caso, por exemplo, a proteção dos fatos, a coleta de indícios ou a fixação 
do local. 
 
Entre seus diversos objetivos, este ramo da criminalística é responsável por preservar o local dos fa-
tos de forma adequada, realizar uma observação minuciosa do espaço e fornecer ao laboratório as 
evidências encontradas para um estudo mais detalhado do caso. 
 
Criminalista de laboratório 

Existe outro grande ramo da ciência criminalística que realiza seu trabalho dentro das paredes de um 
laboratório. É a criminalística de laboratório que usa instrumentos científicos para o estudo dos indí-
cios, seja para sua quantificação como para sua identificação. 
 
Opera na parte final da investigação e permite passar das previsões para as precisões, confirmando a 
natureza dos indícios, estabelecendo a forma exata dos fatos e as consequências físicas do seu de-
senvolvimento. Esta parte do processo é chave para delimitar a inocência ou a culpa do sujeito envol-
vido e assim tirar as devidas conclusões. 

No mundo, qualquer evento tipicamente criminoso, de qualquer natureza, praticado em qualquer meio 
social e em qualquer extensão, a primeira idéia que vem à mente, sem dúvida alguma é criminalís-
tica. Ou mais popularmente perícia. Mais do que uma palavra, é uma expressão forte que revela um 
fenômeno muitas vezes complexo. Pensando em sua extensão em sua profundidade e etimologia. 
Hoje a criminalística tomou uma dimensão popular, caindo inclusive no gosto e até na aspiração de 
muitos. 

Considerada como uma expressão que exige um conceito abrangente, a Criminalística se divide dida-
ticamente de acordo com vários estudiosos para melhor compreensão, em seguimentos diversos, que 
passam dos conceitos jurídicos aos conceitos didáticos e científicos. 

No mundo das leis relacionadas aos criminais, sejam eles das modalidades mais diversas, a temática 
maior que orienta os estudiosos e os profissionais da área é sem dúvida a Criminalística. 

No mundo das ciências naturais aplicadas ao esclarecimento dos crimes e estabelecimento da prova 
material, estudiosos e profissionais da área traduzem o termo, criminalística, nas diversas especiali-
dades e possibilidades afins. Muitos, inclusive o Código de Processo Penal, traduzem praticamente 
por perícia, perícia técnica ou, perícia criminal. 
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Quero abordar o termo, criminalística, do ponto de vista da metodologia científica, pois é esse o obje-
tivo desse livro. No entanto, não há como dissociar o conceito de criminalística do ponto de vista, das 
ciências jurídicas. Sendo que ela, a criminalística, trabalha com as ciências naturais para satisfazer 
as exigências do mundo jurídico. Isto, posto, ser o mundo jurídico, aquele que rege a vida e a conduta 
do cidadão no mundo inteiro. Dessa forma, para que o direito possa ser aplicado no sentido lato, ele 
precisa da interveniência do mundo das ciências naturais.  

Da matemática, da física, da química, biologia, da medicina, da geografia, da geologia, da engenha-
ria, da informática, da contabilidade, da arte e assim por diante. Onde há o conhecimento sistemati-
zado, há o braço da criminalística para aproveitar os seus recursos, a fim de dar explicação aos fenô-
menos criminais, buscar o culpado, e possibilitar às ciências jurídicas a aplicação da justiça. 

É, portanto, a criminalística, a ponte entre a lei e a justiça. Não é demagogia, nem invenção de quem 
milita nesta ciência, ou como queiram alguns, nesta disciplina. O próprio legislador em sua inspiração 
e sabedoria estabeleceu essa ponte, para que de modo objetivo, sistemático, científico, respostas 
fossem encontradas para satisfazer um mundo de expressões de interpretações variadas, um mundo 
de possibilidades de acusação e de defesa, como é o mundo das leis constituídas. 

Enquanto as ciências naturais encaram os fenômenos de um ponto de vista, sistemático, destituído 
de duplas interpretações e de possibilidades subjetivas, as ciências do direito encaram esse mesmo 
mundo de um ponto de vista diferente. O seu ponto de vista. Uma especialidade, portanto, não pode 
respaldar o problema criminal sem a outra.  

O mundo jurídico não encontra respostas para a complementação da justiça sem o mundo das ciên-
cias naturais. Por outro lado, o mundo das ciências naturais não tem respostas para as normas e as 
leis do mundo jurídico. Um não pode viver sem o outro. A justiça não pode se manifestar a partir ape-
nas de um desses pontos de vistas. Por isso os dois são importantes e precisam caminhar juntos. 
Precisam se complementar. A lei sabe disso. O legislador sabe disso. 

O perito criminalístico que trabalha no mundo das ciências naturais, não conhece o mundo das ciên-
cias jurídicas, e o mundo dessa ciência, jurídica, não precisa conhecer de modo sistematizado, o das 
ciências naturais. Completam-se nos tribunais através dos instrumentos que lhes são pertinentes. A 
perícia com os laudos periciais de um lado e o mundo judiciário com suas peças de outro. Assim é a 
criminalística brasileira. Assim é a perícia no Brasil. 

As ciências jurídicas e naturais trabalham muitas vezes alheiras uma em relação à outra, mas se fun-
dem nos tribunais, onde se completam e dão a mesma resposta. É essa a filosofia do mundo jurídico, 
deve ser essa a metodologia de aplicação dos dois mundos, das duas ciências.  

Desde que a criminalística foi instituída, com essa designação, passou por conceitos de vários legis-
ladores e de cientistas, peritos, em aplicação da técnica e da ciência na apuração e solução dos cri-
mes. Na tentativa de melhor expressar a criminalística, todos eles dentro de seu próprio contexto con-
ceituaram e explicaram. Isto em todo o mundo. 

Em 1947 na cidade de São Paulo, aconteceu o Primeiro Congresso Brasileiro de Polícia Técnica 
onde nasceu, no Brasil, o conceito de Criminalística. Conceito abrangente que traduzido para o portu-
guês é até hoje amplamente utilizado, pois bem define essa ciência ou disciplina. Aliás, essa é a dife-
rença que existe e que perdura sendo vista apenas de maneira didática de autor para autor. Para uns 
ela, a Criminalística, é uma ciência enquanto que para outros é uma disciplina, ou seja, uma parte, 
uma divisão da ciência.  

Não importa, pois, saindo disso, ela caminha como qualquer ramo da ciência. Com metodologia, com 
sistematização de procedimentos e técnicas semelhantes. Peritos nos países ditos desenvolvidos têm 
introduzido novos métodos e, hoje peritos brasileiros pesquisam temas e métodos específicos com 
ênfase forense fazendo isso com grande sucesso.  

O sistema penal brasileiro possui características próprias, com leis e normas que regem a sistemática 
da ação penal. Da investigação ao julgamento, esses caminhos são bem definidos e cada instituição 
entra no sistema com sua função própria. A polícia judiciária se constitui dos órgãos de investigação, 
a qual tem a seu cargo a prerrogativa de iniciar os procedimentos policiais e uma vez o caso, a inves-
tigação concluída e, um culpado apontado tem sua tarefa nesse percurso completada, passando as-
sim para a fase processual.  
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Com isso sua função cessa diante do crime. Entra em campo o sistema judiciário, o qual se constitui 
em um poder, como instrumento do Estado para as prerrogativas de aplicar a lei nas mais diversas 
necessidades. Também o Ministério Público para defender os interesses da legalidade, ou do Estado. 
A Criminalística, ou como alguns a definem, Perícia, Perícia Técnica ou ainda Polícia Técnico-Cientí-
fica, assume o papel de contribuir tanto no processo da investigação científica, como depois dela, ou 
seja, na manutenção da prova material do crime especialmente. Do início ao fim do processo.  

Nesse sistema, a Polícia Civil, tem a função de reprimir o crime através dos seus organismos, de in-
vestigação e formação de um procedimento primário. 

A Polícia Técnica ou Perícia, como é conhecida, entra no início do processo por ser este o ponto ideal 
para a formação do corpo de provas. Trabalha no sentido de montar a prova material do crime. Para 
isso ela é dotada de mecanismos científicos capazes de encontrar as provas materiais, por mais es-
condidas que estejam. Sua função é localizar e interpretar os vestígios produzidos durante a perpe-
tração do crime e transforma-los em prova. Trabalha, portanto, do início ao fim do processo, pois o 
laudo pericial que entra no procedimento inicial perdura até o final do processo, quando surge o vere-
dicto. 

Esclarecendo, a Polícia Militar tem um papel preventivo, pois atua junto à sociedade, dotada de me-
canismos próprios para evitar que os crimes ocorram em esfera estadual.  

A Criminalística surgiu com a evolução do conhecimento humano e o aperfeiçoamento do sistema ju-
diciário. O desenvolvimento e a sistematização dos conhecimentos e dos procedimentos voltados 
para a investigação criminal fizeram dela, uma disciplina ou uma ciência autônoma. Coloca-se então 
para fazer aquilo que não é próprio do juiz, em função das suas atribuições voltadas para o mundo 
das leis morais. A criminalística como ciência natural, funciona como os olhos do juiz sobre o local e 
os vestígios do crime. A criminalística através de suas especializações é hoje a instituição capaz de 
descobrir, levantar, examinar, analisar, interpretar e registrar a prova material do crime. Ou seja, ma-
terializar, decodificar os vestígios do crime para que o juiz sem sair do fórum que lhe é peculiar possa 
entender as particularidades do crime e fazer a justa aplicação das penas. Não deve, portanto, a perí-
cia se expressar de modo tão profundo que o profissional da lei não possa entender, nem tão superfi-
cial que não possa dar explicação conveniente e convincente do fenômeno criminal.  

Criminalística – Conceito 

Alguns conceitos sobre criminalística são apresentados por vários autores e pesquisadores, de ma-
neira que ela ficou assim conhecida. Dessa forma, não importa se a designamos como Perícia Oficial, 
Perícia Criminal ou simplesmente Perícia. Será sempre criminalística. Mas como pode ser observado, 
não são conceitos conflitantes. São muitas vezes complementares.  

O que muitas vezes falta em um, se completa no outro. Como a filosofia da ciência ensina, ela é dinâ-
mica. Os conceitos passam por reformulações constantes, desde que haja necessidades; e motiva-
ções para isso. Dessa forma é a criminalística. No momento em que surgir a necessidade de reformu-
lação no conceito isso será feito.  

De acordo com o volume Criminalística, da Coleção Tratado de Perícias Criminalísticas, da Editora 
Millennium, Criminalística é a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos 
indícios extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso. 

Nota-se nessa definição, que há uma diferenciação entre Criminalística e Medicina Legal, pois 
quando se refere a vestígios extrínsecos, está fazendo referência aos exames realizados pelos Peri-
tos Criminalísticos. São realizados fora do corpo da vítima, nas imediações do local onde este se en-
contra, bem como nos objetos, armas ou substâncias relacionadas ou possivelmente relacionadas 
com o crime. Quando fala em vestígios intrínsecos refere-se aos exames atribuídos ao Perito Médico 
Legista ao qual cabe examinar em especial a parte interna do corpo da vítima. 

Como esta definição, criminalística, é ainda amplamente usada, creio na necessidade de ser revista, 
pois a partir do congresso citado, houve tambbém a divisão das atribuições. Perícia criminal e perícia 
médica. Não é necessário, portanto, atribuir nomes diferentes a funções ainda que específicas, porém 
usadas para o mesmo fim. Ou seja, estabelecer a materialidade do crime, para que a justiça possa se 
manifestar. 
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De acordo com o mestre Ascendino Cavalcante, “in memorian” que relembra Hans Gross, Criminalís-
tica é o estudo global do crime, isto é, uma ciência ampla, que visa estudar toda a fenomenologia do 
crime, e o homem como binômio Corpo e Mente. 

Para Von Liszt, a Criminalística é a Ciência do Direito Penal. 

Para Edmondo Locard, Criminalística é a ciência da investigação criminal. 

Para Ladislao Thot a Criminalística é aquela ciência auxiliar do Direito Penal que ocupa dos métodos 
e modos práticos de elucidar as circunstâncias de perpetração dos delitos e individualizar os culpa-
dos. 

Pequeno Histórico 

Não é intenção traçar um histórico dos procedimentos, descobertas e aplicações das ciências natu-
rais na área forense, ou seja, na solução dos crimes, nem do uso do termo criminalística como tal, 
mas é necessário apresentar alguns pontos importantes no transcorrer da história da humanidade. As 
primeiras aplicações vieram sem dúvida com o desenvolvimento do método de pesquisa científica3. 
Sabe-se que os primeiros trabalhos na área da investigação científica para a resolução de crimes se 
deram com a datiloscopia.  

Mesmo antes do aparecimento do termo, criminalística, as impressões digitais passaram a ser estu-
dadas metodicamente para aplicação no mundo das ciências forenses. Antes mesmo disso, porém, 
elas já eram experimentas em outras aplicações. Antes da realização de estudos sistematizados já se 
tinha algum conhecimento também de procedimentos médicos. Podemos dizer que os estudos das 
impressões digitais e de medicina legal, andaram de mãos dadas no início da história dessa ciência, 
ainda que com outras denominações. O termo, criminalística, somente surgiu séculos mais tarde. 

Em Portugal por volta de 1563 João de Barros narrava as observações feitas na China, sobre toma-
das de impressões digitais usadas em contratos de compra e venda. 

Apesar de muitos estudos anteriores a Medicina Legal tomou grande impulso na França com Ambro-
sie Paré, a partir de 1575. Ambrósio Paré, não era reconhecido como médico, mas desenvolveu gran-
demente, técnicas de cirurgia, o que facilitou estudos posteriores no sentido de esclarecer crimes 
contra a vida. Estudou os orifícios produzidos por projéteis de arma de fogo. 

Por volta de 1651 em Roma Paolo Zachi publicou uma obra sobre Questões Médico-Legais, conquis-
tando o título de pai da Medicina Legal4.  

O médico italiano Marcello Malpighi, como professor de anatomia na Universidade de Bologna, de-
senvolveu por volta de 1664, estudos sérios sobre as linhas papilares da pele encontradas nas extre-
midades dos dedos e nas palmas das mãos o que serviu de base para estudos posteriores, no sen-
tido de fazer aplicação no mundo forense. Para tanto usou de recursos da metodologia científica. 

Já em 1823, o Dr. João Evangelista Purkinje, também professor de anatomia, por sua vez, na Univer-
sidade de Breslaw, na Alemanha agrupou os desenhos papilares das extremidades digitais, em nove 
tipos fundamentais e estabeleceu o sistema déltico. 

Em 1858 a 1878, na Inglaterra, pesquisas deram conta de que as impressões digitais não mudam 
com o passar dos anos, ficando estabelecido o princípio da Imutabilidade dos desenhos digitais. 

Na Argentina, o Iugoslavo Juan Vucetich estudando as pesquisas existentes, desenvolveu e imple-
mentou a partir de 1891, o sistema datiloscópico que passou a ser usado em seu país, sendo ado-
tado também no Brasil até hoje. O Sistema Decatactilar significa a classificação e o aproveitamento 
das impressões digitais dos dez dedos das mãos, para efeito de arquivo civil. O Sistema Monodactilar 
significa o aproveitamento das impressões digitais de cada dedo independentemente, com aplicação 
na identificação criminal. 

A Medicina Legal, sem dúvida alguma foi a mola impulsora da Datiloscopia bem como de todo o sis-
tema criminalístico. Foi a Medicina Leal, que primeiramente efetuou estudos científicos, baseado em 
metodologia científica, com aplicação direta nas investigações de crimes contra a pessoa e a vida. 
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Em 1893 o Alemão Hans Gross, Juiz de Instrução e professor de Direito Penal, publicou o livro Ma-
nual Prático de Instruções Jurídicas, dando início ao sistema de Criminalística, no qual as ciências 
naturais e as artes eram usadas para a elucidação de crimes. Aproveitando o desenvolvimento das 
ciências naturais procurou fazer uso delas para esclarecer os crimes. É considerado o pai da Crimina-
lística no mundo, e de suas idéias nasceu a criminalística brasileira. 

Na França Alphonse Bertillon a partir de 1894 passou a tomar as impressões digitais como sistema 
organizado em uma ficha. 

No Brasil em 1947 aconteceu na capital de São Paulo o Primeiro Congresso Nacional de Polícia Téc-
nica. Nesse congresso definiram-se a Criminalística e Medicina Legal, como sistemas independentes 
para exames do corpo de delito e a determinação da prova material do crime. Também foi nesse con-
gresso que nasceu o conceito de Criminalística citado no início e que de maneira bem didática define 
muito bem as atividades da perícia no Brasil. 

A criminalística, por definição, é a ciência auxiliar do Direito Penal ligada ao esclarecimento dos cri-
mes e do criminoso. A partir de 1947, no Congresso citado, o termo passou a ser usado como sendo 
a ciência ou o ramo da ciência que procura aplicar os conhecimentos do mundo das ciências naturais 
na explicação dos fenômenos criminais e na identificação do autor. Procurando também demonstrar 
sua existência e veracidade, o que constitui o corpo de provas materiais do referido crime. Procura 
aplicar os conhecimentos do mundo científico no estudo dos fenômenos criminais com o propósito de 
auxiliar a justiça na aplicação prática da lei. Como já foi dito, estudando o fenômeno em si, a crimina-
lística procura respostas com relação a ação criminosa. Daí, a existência de certa confusão na defini-
ção das funções ligadas ao estudo dos fenômenos criminais. 

A partir de então no contexto nacional destacaram os nomes de Carlos Kehdy com o livro Manual de 
Locais de Crime com a terceira edição em 1963 e Elementos de Criminalística com terceira edição 
em 1968. Charles O´hara com o livro Introdução à Criminalística, embora nos Estados Unidos, permi-
tiu a tradução por Nazianzeno Pereira com primeira edição em 1964. Gilberto Porto com o livro Ma-
nual de Criminalística. Flamínio Fávero com o livro Medicina Legal, com a oitava edição em 1966. 
Eraldo Rabelo com o livro Balística Forense e outros pioneiros dessa ciência, os quais deram suas 
contribuições escrevendo e publicando livros para o desenvolvimento da criminalística no Brasil. 

Criminalística Hoje 

Pode-se dizer que a Criminalística no Brasil assume uma particularidade em relação aos demais paí-
ses. Apesar de ser descendente direta da escola alemã de criminalística, hoje podemos dizer que ela 
se definiu e como tal se aperfeiçoou muito, assumindo sua identidade de maneira peculiar. Sem uma 
doutrina oficial ela assumiu sua identidade num processo basicamente tradicional. Tradicional, porém, 
sem desprezar os caminhos da metodologia científica. Os caminhos das ciências naturais. Por mais 
que pessoas e organismos tenham tentado fazer dela uma cópia do sistema americano, não tem con-
seguido. Não havendo assim uma doutrina específica e uma sistematização que orientasse os peritos 
e médicos legistas, eles seguiram o ofício de maneira espontânea, porém nunca fugindo dos padrões 
da metodologia científica universal6. 

Começa nos nossos dias a surgir no seio da criminalística brasileira, essa iniciativa, não no sentido 
de doutrinar, mas de conscientizar, aliás, o que é própria dela no Brasil. Não por determinação de 
norma, mas por conscientização. Não por força de um dispositivo, mas por força de um ensinamento 
consciente através de literaturas genuinamente do contexto brasileiro.  

Incentivada pela ABC (Associação Brasileira de Criminalística) e pela convivência dos peritos; os no-
vos e os mais experientes. Aquilo que a ciência muitas vezes reprova, tem feito da criminalística algo 
praticamente única no mundo, e com um resultado ímpar. Nada fora da sistematização científica. Pois 
tem sido mais idônea a cada dia. Não havemos, com isso, de amarrar os princípios da criminalística 
brasileira no empirismo e numa sistematização contrária aos ditames da pesquisa científica.  

De qualquer forma podemos dizer que a criminalística brasileira passa por momentos nos quais pode-
mos dizer que são marcos divisórios na sua história. É momento de ser criada essa doutrina, aprovei-
tando os caminhos sistematizados já traçados, para ampliar essa sistematização rumo ao futuro prós-
pero que a aguarda. Antes que organismos que não a conhecem como os peritos conhecem, consi-
gam fazer dela uma instituição americanizada, a qual visa acima de tudo confirmar e reunir provas 
contra um suspeito, e não como deve ser, reunir provas de um crime. Como é hoje, não importam os 
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rumos que a investigação empírica segue. Segundo Benedito Paulo da Cunha em Doutrina da Crimi-
nalística Brasileira, a beleza da criminalística brasileira consiste em seguir por essa filosofia. De ser 
autônoma, principalmente no momento de examinar um local ou um vestígio, até o momento de ex-
pressar no laudo os seus exames e suas impressões. Ela, a criminalística, muitas vezes sem conhe-
cer o próprio contexto do crime, realiza seus exames e tem sucesso, pois não é movida por subjeti-
vismo nem por conteúdo emocional seja ele de que origem for. 

Dessa forma não podem os peritos brasileiros permitir que essa filosofia seja mudada. Mas que faça 
com que a metodologia emergente seja devidamente doutrinada como está para garantir seu estado 
de ser. É diferente, pois enquanto em outros países há uma realidade, aqui há outra. Neles, uma 
equipe vai ao local para investigar o crime, ficando à disposição para essa investigação até o seu 
desfecho. No Brasil apenas dois peritos são responsáveis pelo levantamento de local e pela emissão 
do laudo. No caso homicídio dividindo apenas com o Médico Legista. Antes mesmos de concluírem 
seus trabalhos de local ou de objeto, outra perícia os aguarda para ser realizada. Portanto, não há 
como seguir outras iniciativas. Os peritos brasileiros trabalham em uma enorme quantidade de casos 
ao mesmo tempo. 

Funciona a criminalística como instituição pública, praticamente em todo território brasileiro, sendo 
conhecida popularmente com as seguintes denominações: 

Polícia Técnica, Polícia Técnico-Científica, Instituto de Criminalística ou ainda outras. 

Basicamente estes órgãos estão divididos em: 

a) Instituto de Criminalística; 

b) Instituto de Medicina Legal; 

c) Odontologia Legal; 

d) Instituto de identificação; 

Essa denominação muda em alguns estados e nem sempre corresponde ao real, pois não existe, ne-
nhuma delas, realmente como instituto. Não mudam, portanto, suas atribuições. Seja Polícia Técnica, 
ou Polícia Técnico-Científica, IML ou Medicina legal, ou ainda, qualquer outra forma de nomear, o que 
importa é que este é um órgão mantido pelo Estado da Federação, e que tem por objetivo estabele-
cer a materialidade do crime e identificar o criminoso, aliás, é isso que o Código de Processo Penal 
exige da instituição. Para isso atende a requisição da Autoridade Policial, do poder Judiciário ou do 
Ministério Público. 

No caso da Polícia Federal, a Criminalística possui as mesmas características, baseada no mesmo 
princípio legal. 

É necessário, portanto, que haja uma definição no seio da Constituição Federal e nas Constituições 
dos Estados, no sentido de definir esses órgãos, com nomenclaturas corretas e definitivas e que se-
jam garantidos como órgãos cada vez mais autônomos incluídos no seio da Carta Magna. Quanto a 
sua organização funcional e quanto ao orçamento. 

Importância da Criminalística 

Os conceitos de Criminalística e de Perícia Criminal, muitas vezes se confundem, ficando difícil esta-
belecer a diferença entre os dois termos. Na verdade, Criminalística, é um termo mais genérico com 
maior alcance em sua definição. Ao passo que Perícia criminal especifica as áreas do conhecimento, 
das ciências naturais usadas no esclarecimento dos crimes e estabelecimento da prova material. No 
Brasil a partir de 1947, como já foi mencionado, optou-se por denominar essa atividade, de criminalís-
tica.  

Passou-se então a criminalística a adquirir uma característica própria, muito embora sem uma dou-
trina que a orientasse no seu estabelecimento. Daí deduzir em parte sua importância, pois mesmo 
sem uma doutrina, ela se formou e se firmou. Creio eu, por sua importância dentro do contexto jurí-
dico penal brasileiro. 
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Ainda como importância, a Criminalística alcança os postulados distintos que fazem dela uma ciência, 
ou mesmo uma disciplina, que reúne conhecimentos de todos os ramos da árvore do conhecimento 
humano. 

Em qualquer país, em qualquer cultura, podemos dizer, até em qualquer época (dentro da definição 
de mundo moderno), a criminalística, com esta ou com aquela denominação, vai existir e sempre com 
a mesma finalidade. Como pudemos ver na história desta atividade, desde tempos remotos o homem 
lançou mão de conhecimentos para esclarecer crimes e possibilitar o alcance da mão da justiça. 
Mesmo que do ponto de vista religioso, ou místico, ela sempre esteve presente. Mesmo que para re-
solver problemas específicos ela esteve presente na história da humanidade. A princípio sem uma 
historicidade, sem definições e sem metodologia. 

Podemos pensar na importância da criminalística para todos os profissionais que militam na área da 
apuração dos crimes e da aplicação da pena devida. Mas ela vai, além disso. Alcança o sistema de 
leis penais e constitui o elo de ligação entre as ciências naturais e as ciências jurídicas. De acordo 
com o nosso sistema jurídico penal, uma ciência não sobrevive sem a outra. As ciências jurídicas não 
conseguem estabelecer a pena sem a presença das leis naturais e está por sua vez não possui al-
cance no mundo jurídico. 

Pode-se dizer que não há como presidir um Inquérito Policial, sem conhecer os princípios dessa disci-
plina, ou desse sistema de disciplinas. Não é possível que o presidente de um Inquérito Policial ou de 
um Processo, possa dirigir uma investigação de forma satisfatória sem conhecer os procedimentos 
possíveis e imprescindíveis dentro do campo de possibilidades do contexto em que vive e trabalha. 
Saber o que é preciso e o que pode ser feito. Sua utilidade no bojo da investigação. Não será neces-
sário conhecer as técnicas e os métodos, nem dominar os procedimentos orientados por essa ciên-
cia, mas conhecer as possibilidades e as aplicações delas no contexto da investigação e da aplicação 
da pena. O valor de cada uma delas dentro do universo do crime e da sua investigação, visando o es-
clarecimento e a indicação do culpado. Da tipificação do crime. 

Não há como aplicar a pena evocando as provas materiais sem conhecer as relações da criminalís-
tica com o sistema de leis vigentes. Como evocar uma prova material sem saber do que ela é capaz. 
Qual a sua finalidade e o seu alcance. Sem saber até onde a ciência pode ir dentro das possibilida-
des tecnológicas, políticas e socioeconômicas. Até onde a ciência não confronta com a lei. Até onde a 
ciência pode ajudar para que a lei seja cumprida e a justiça manifestada.  

A importância da Criminalística nesse contexto passa então pelos quatro postulados a saber:  

a) É um sistema conhecido e utilizado no mundo inteiro, com algumas pequenas diferenças na filoso-
fia de trabalho e aplicação de recursos tecnológicos; 

b) É um poderoso sistema para a solução de crimes, pois trabalha com metodologia científica e tec-
nologia, apontando o culpado; 

c) Além de auxiliar nas investigações como responsável pelos exames mais diversos, formulando ou 
decodificando a prova material do crime; 

d) Como expõe o Código de Processo Penal, a Criminalística é responsável pela formação da prova 
material do delito. 

Dessa forma, auxilia em definitivo na aplicação das penas. 

A perícia é sem dúvida, a extensão da visão do juiz. Na impossibilidade de desempenhar o papel de 
árbitro e investigador o juiz usa a criminalística para esse fim. O legislador criou a função do perito, 
para ir onde o juiz não pode ir. Para fazer aquilo que o Juiz não consegue fazer. Assim, um procedi-
mento policial sem a peça informativa, relacionada com o corpo de delito, não pode ter prossegui-
mento. De acordo com o CPP, todo crime que deixa vestígios deve passar pelo exame de corpo de 
delito, ou seja, pela perícia. Um dos princípios da ciência diz que nada se faz ou acontece que não 
produza um sinal, um vestígio, seja ele material ou imaterial (como os impulsos elétricos responsáveis 
pelos arquivos digitais e outros).  

Criminalística como Sistema Multidisciplinar 
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A Criminalística funciona como sistema que usa todos os conhecimentos das ciências naturais e das 
artes para o estudo e a interpretação dos vestígios produzidos por um crime. Para a decodificação 
dos vestígios e determinação da prova material do crime. Para traduzir todos os vestígios em lingua-
gem técnica, literal e inteligível, o funcionário da Criminalística lança mão dos conhecimentos e das 
tecnologias existentes, para fazer a interpretação desses vestígios e fazer a relação deles com o 
crime e com o criminoso.  

Não há como fazer isso sem conhecimento de metodologia científica associada ao conhecimento das 
ciências afins. Dessa forma lança mão da Física, da Química, da Matemática, da Biologia, da Veteri-
nária, da Agronomia, da Odontologia, da Engenharia, da Computação, das Ciências Contábeis, da 
Geologia e tantas outras formações acadêmicas e de todos os níveis de especialização. A arte, a psi-
quiatria, psicologia tem se mostrado de grande utilidade dentro da Criminalística. Todo conhecimento 
humano das ciências naturais tem aplicação nesse sistema. Toda pesquisa científica uma vez adap-
tado na linguagem forense é útil em um ou outro momento de uma ou outra investigação criminal. 

Princípios da Criminalística 

Como sistema multidisciplinar a Criminalística se baseia em princípios os quais regem os procedi-
mentos científicos no mundo inteiro. 

Podemos dizer que leis ou princípios universais são afirmações de caráter irrevogável, aceitas em 
todo mundo, por todas as culturas e toda ciência. Descrevem situações em que o homem não pode 
modificar, pois existem desde que o universo foi criado. Por outro lado a própria ciência se baseia 
nesses princípios para estabelecer teorias e outras leis. Os cientistas têm descoberto nesses princí-
pios, relações entre os procedimentos científicos e os relacionamentos humanos. 

A criminalística se vale desses princípios para pautar sua metodologia de trabalho e esclarecer fatos 
criminais em todo mundo. 

 “O que é verdade de muitas partes suficientemente enumeradas de um sujeito, é verdade para todo 
esse sujeito universal”. "Nérici"7 

 “A toda ação existe uma força contrária”. ”Terceira lei de Newton”. 

Leis ou Princípios 

Um dos métodos de pesquisa, tanto da Criminalística como dos demais ramos da ciência, parte dos 
efeitos para se chegar às causas. Assim, aprende o profissional a trabalhar os fenômenos ao inverso, 
ou seja, do fim para o início. Mesmo porque, uma vez o fenômeno ocorrido, na maioria das vezes, 
não há como repeti-lo. É necessário então, descobrir analisar e conhecer os vestígios relacionados 
com as causas para se chegar a estas. É necessário conhecer os princípios que levam a essas con-
clusões, ou seja, às conclusões relacionadas como o conhecimento do fenômeno em questão. É pre-
ciso conhecer e reconhecer as marcas deixadas pela ocorrência dos fenômenos para traçar a sua di-
nâmica, para entender o seu mecanismo e chegar à sua causa. Assim é possível esclarecer um fenô-
meno a partir do diagnóstico dos seus vestígios. 

A criminalística se comporta dentro desses princípios, pois ela se constitui das ciências naturais. 

Podemos dizer que são princípios científicos nos quais a Criminalística se baseia para a maioria de 
suas conclusões. Dentre eles: 

a) Princípio da Identidade (A=A) - Não existem duas coisas ou fatos iguais. Cada uma com suas 
particularidades são diferentes.  

“Uma cousa, um corpo, um ente, só pode ser igual a si mesmo”. 

De acordo com esse princípio não existem duas coisas ou dois fenômenos iguais, e assim sendo, não 
acontecem dois crimes da mesma maneira, com os mesmos instrumentos, e nas mesmas circunstan-
cias. Consequentemente dois crimes mesmo parecidos, não podem ser vistos pela mesma ótica. Não 
podem ser apurados da mesma forma. Podem sim, serem aplicados os mesmos métodos e as mes-
mas técnicas, mas os resultados com certeza serão diferentes. 
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b) Princípio da Universalidade – As técnicas usadas em Criminalística são de conhecimento e apli-
cação universal. 

Quer dizer que as técnicas e os métodos usados aqui no Brasil são as mesmas usadas nos outros 
paises. E são de conhecimentos da comunidade científica internacional. De acordo com esse princí-
pio, a ciência se comporta como sistema uniforme em toda comunidade científica. Assim, não se ilu-
dam, pois a criminalística como tal, não pode improvisar. Pode criar técnicas e métodos, mas deve 
fazer o que tem que ser feito com base nesses princípios e conhecimentos, de maneira que toda ino-
vação deve ser testada assim como qualquer experimento científico.  

Para ter credibilidade é preciso passar pelo crivo da ciência e dos cientistas. Assim as técnicas usa-
das aqui devem ser as mesmas usadas em qualquer lugar do mundo. Num mesmo tipo de experi-
mento, os resultados alcançados por um cientista devem ser os mesmos alcançados por outros cien-
tistas. Um mesmo tipo de exame num mesmo material os resultados alcançados por um perito, de-
vem ser os mesmos alcançados por outros peritos. Por isso uma boa bibliografia deve ser consultada 
e citada em todos os laudos periciais, no que diz respeito a citações menos conhecidas. 

c) Princípio da Intercomunicabilidade – Ninguém entra em um local sem levar para o mesmo as 
marcas da sua presença e, nem sai sem levar sobre si, marcas deste local. 

O principio da intercomunicabilidade, diz respeito a fenômenos relacionados ao dia a dia do cidadão, 
pois seu procedimento é pautado por causas e consequências. Não se faz nada sem que os vestígios 
fiquem gravados, impressos, tanto na pessoa que faz, como no local em que o ato foi praticado. É im-
possível isso não acontecer. Por mais que o homem tente desfazer os seus rastros, o que faz na ver-
dade é produzir outros rastros. Diante disso tiram-se pelo menos duas conclusões no mundo da Cri-
minalística. Primeiro que o local uma vez não protegido, não resguardado, perde sua originalidade, 
dificultando a interpretação dos vestígios originais. É a chamada violação do local do crime, que traz 
na maioria das vezes, consequências danosas ao esclarecimento dos crimes cujos vestígios originais 
são violados. Segundo, que criminalística como ciência precisa ser pautada por métodos e conheci-
mentos específicos, ter disponíveis, tecnologias e equipamentos específicos e suficientes para fazer o 
reconhecimento e a interpretação desses vestígios. Para assim fazer sua relação do criminoso com o 
crime. Com base nesse princípio, o legislador quando estabeleceu a necessidade de preservar o local 
do crime o fez com muita sabedoria, e conhecimento de como a ciência se comporta. De como o pró-
prio homem se comporta. Como deve se comportar a investigação para que a apuração do crime não 
leve a resultados desastrosos.  

O que podemos deduzir, esse princípio representa sem dúvida o comportamento dos fenômenos e 
baseado nele o diagnóstico de um, pode lançar luz sobre outro. Isso não significa de maneira alguma 
que um fenômeno seja igual a outro, mas que de um conhecimento se deduz outro conhecimento. 
Baseado em uma das afirmações do postulado, infere-se outra. 

Criminalística no Brasil 

Filosofia e metodologia são hoje, ciências distintas. Mesmo porque muitas definições em metodologia 
passam por determinações de ordem política, social e econômica. É claro que um país de primeiro 
mundo, em função da abundância de tecnologia e dinheiro disponível, a tendência é haver uma mu-
dança até mesmo no comportamento do cientista. Porque não dizer do criminalista (criminologista). 
São implicações de ordem socioeconômicas, que não nos é salutar discutir mesmo porque seria ne-
cessário um estudo específico dessa situação. Mas é de se acreditar que em função desses fatores 
haja uma distinção entre país e país. Entre uma forma de fazer criminalística e outra. Possivelmente 
esses motivos, dentre outros, a criminalística brasileira assumiu e continua sua jornada de maneira 
única no mundo.  

Ela está cada vez mais assumindo seu caminho, podemos dizer sua filosofia. Em função das dificul-
dades financeiras e sociopolíticas porque vive o país, que preferem ainda usar a força, e não a inteli-
gência para elucidar os crimes. Por isso investem tão pouco nela. Consequentemente há pouca pes-
quisa específica nessa área. As condições políticas adversas porque passou o país durante o regime 
militar, e as consequências históricas disso tudo fez dela o que é hoje. Graças a Deus que ela apren-
deu, podemos assim dizer, com toda essa adversidade, a seguir nos caminhos da verdade e da auto-
nomia. Talvez por ter sofrido nesse período, a repressão porque passou o povo brasileiro, aprendeu 
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com as circunstâncias a ser o que é. Não há porque invejar a forma como os demais países traba-
lham e como eles apresentam ao mundo novas pesquisas e novas tecnologias. A criminalística brasi-
leira vai seguindo os seus caminhos. Juntamente com a investigação empírica da polícia civil e a en-
trevista cognitiva da polícia técnica. Entre a entrevista subjetiva e a objetiva. 

O que a Criminalística brasileira precisa, sem dúvida é de mais pessoas que se envolvam com a pes-
quisa e tenham tempo para isso. Pesquisa ligada à solução dos crimes e estabelecimento da prova 
material e produção do conhecimento. Precisa também de outros incentivos como equipamentos e 
condições de reciclagem e aperfeiçoamento. Não precisa a Criminalística brasileira, imitar a filosofia 
de trabalho dos paises desenvolvidos, a não ser no aspecto de aproveitar as novas técnicas, novas 
tecnologias e novos conhecimentos. Nossa maneira de trabalhar é suficientemente capaz de conduzir 
a evidenciação da prova material dos crimes que tanto aflige a sociedade. 

É momento sem dúvida, de formar uma doutrina a qual venha pautar o comportamento de todos os 
peritos e médicos legistas em todos os estados da federação. No mais, a história vai comprovar a be-
leza, a riqueza e a funcionalidade de nossa Criminalística.  

Podemos dizer que no Brasil a investigação dos crimes segue por dois caminhos distintos, ao que pa-
rece, alheios um ao outro. Mas não são alheios. Pelo contrário, são complementares. Dessa forma, 
enquanto uma corrente segue por um caminho pautado por princípios subjetivos, colhe informações 
de ordem subjetiva, ativando muitas vezes o sentimento do ser humano na busca das informações, a 
outra corrente segue por caminho totalmente distinto na busca de informações, pautada por uma me-
todologia científica específica, por isso objetiva e metódica. Podemos chamar um dos seguimentos de 
polícia empírica8, ou investigação empírica, e, o outro de investigação científica. Um usando muitas 
vezes o método da entrevista subjetiva enquanto que a outra usando a entrevista cognitiva. 

Polícia Empírica – Via de regra a polícia chamada polícia empírica desenvolve um trabalho de inves-
tigação, onde aplica conhecimentos do mundo da subjetividade para com isso colher informações a 
respeito do crime. Dessa forma podemos dizer que são informações de ordem subjetiva. Essa siste-
mática de trabalho possui metodologia própria. Possui inteligência própria. O ser humano diante de 
um sistema de leis que possibilita ampla defesa se sente no direito de gerar suas próprias verdades, 
que nem sempre correspondem às verdades do estado. Sendo assim a polícia precisa estar dotada 
de mecanismos de investigação capazes de superar essa gama de possibilidades de defesa para es-
tabelecer uma verdade compatível com a realidade dos fatos investigados. 

 A investigação empírica forma uma certeza a partir de uma somatória de evidências subjetivas, ou 
seja, oriundas do mundo das emoções. Isso não significa que a investigação empírica não possua 
método. São diferentes dos métodos da polícia técnica. Dessa forma a maneira como se forma uma 
certeza é diferente, pois enquanto a ciência busca explicação no próprio fenômeno através do estudo 
de seus vestígios, suas implicações com o seu entorno material, o método empírico busca respostas 
nos postulados humanos. Através do estudo e da relação de afirmações muitas vezes aleatórias, ori-
undas de situações desprovidas de controle.  

 A polícia atual, quando investiga um crime, pode-se dizer que usa método científico e método empí-
rico. Ela está aparelhada para isso com mecanismos jurídicos e próprios. Já a polícia técnica ou crimi-
nalística não pode jamais usar dos princípios empíricos. Seus postulados são unicamente os científi-
cos. O subjetivismo não tem espaço na investigação científica desenvolvido pela criminalística. Eis a 
grande diferença entre elas. 

 Não sendo o estudo da investigação empírica nosso campo de estudo, nada temos a comentar de 
forma profunda e definitiva sobre o assunto. 

Polícia Científica ou Criminalística – A criminalística, que também constitui um sistema de investiga-
ções, aplica conhecimentos do mundo científico, para efetuar o registro ou a materialidade do crime. 
Dessa forma estabelece a prova material do crime. Usa conhecimentos do mundo das ciências natu-
rais. Aplica métodos especificamente científicos, ou seja, de um mundo do conhecimento que não ad-
mite a interferência das emoções, das vontades, enfim do mundo da subjetividade. Busca nos vestí-
gios materiais produzidos pelo próprio fenômeno as respostas para o seu esclarecimento.  

E factível verificar que constitui no estudo do fenômeno em si, suas implicações de ordem espacial, 
temporal e dinamismo. Verificada através da materialidade do referido fenômeno. Os procedimentos 
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científicos podem sim, usar afirmações subjetivas, porém como hipóteses a serem analisadas, com-
provadas ou negadas, através da pesquisa metódica. 

Quando interroga, ela usa método puramente cognitivo, sem sugestionamento e sem apelação emo-
cional. 

Criminalística no Brasil e em Outros Países 

Resumindo, as diferenças básicas na forma como trabalham os peritos no Brasil e na maioria dos ou-
tros países, passam pelas questões citadas, mas basicamente, creio eu, duas diferenças estabele-
cem a beleza da nossa criminalística. Sendo assim vejamos: 

No Brasil os serviços da perícia oficial são conhecidos com os nomes de criminalística, Polícia Téc-
nica, Perícia Oficial, Instituto de Criminalística ou ainda Polícia Técnico-Científica. A nosso ver, com 
exceção de Criminalística, para o nosso sistema de operação são termos equivocados. É uma ques-
tão de sistemática, operacional, de metodologia de trabalho, de aplicação dos conhecimentos científi-
cos. 

A polícia empírica usa equipamentos sofisticados para a investigação dos crimes. Isso é correto. Mas 
não usa a mesma sistemática, a mesma metodologia científica. Por isso pode ser chamada de polícia 
científica. Polícia científica, porque usa tecnologia, e recursos modernos da ciência. Já a criminalís-
tica usa a metodológica científica própria. Usa a pesquisa científica para esclarecer os crimes e mon-
tar o corpo probante. Com ou sem equipamentos sofisticados. Os equipamentos são necessários e 
até indispensáveis, mas não são eles que determinam a metodologia empregada. O contrário é ver-
dadeiro.  

Mesmo que de estado para estado da federação haja diferenças funcionais e até mesmo orgânicas, 
trabalha de forma autônoma. Independente. Pelo menos tem tentado trabalhar assim, até que possa 
ser politicamente autônoma. Tem ela, o propósito de evidenciar a prova material do crime, indepen-
dentemente da idéia de defender ou de acusar. Ou seja, ela não possui tendência por nenhuma das 
partes. Não tem a pretensão de ser parcial em nome de uma evidência subjetiva. Essa autonomia, 
essa forma de ver e evidenciar a prova material faz dela, imune, a qualquer forma de interferência 
seja das partes envolvidas ou da própria polícia, que muitas vezes seguindo um raciocínio subjetivo, 
baseado em um depoimento, convincente, mas as vezes tendencioso, desenvolve-se por esse cami-
nho. De maneira geral, a tendência da nossa criminalística é se aperfeiçoar nessa sistemática, aliás, 
é o que constitui a sua diferenciação, sua beleza e funcionalidade. 

Alguns países, muito embora possuam todos os recursos humanos e tecnológicos existentes no 
mundo moderno, ela é realmente uma polícia técnica, pois além de usar esses recursos modernos, 
trabalha no sentido tão somente de auxiliar nas investigações, trabalhando juntas, somando forças e 
muitas vezes, tendências. Poe isso, muitas vezes ela é tendenciosa, trabalhando no sentido de auxi-
liar, reunir provas contra o acusado e não para o esclarecimento do crime. O fato de uma mesma 
equipe desenvolver a investigação empírica e a científica, o subjetivismo pode interferir no técnico le-
vando ao erro.  

A intuição quando não levada para o campo da verdadeira e rigorosa investigação científica, usada 
apenas como hipótese para ser testada com base nesses procedimentos, pode levar ao erro, pois 
nem tudo é o que parece. A intuição, portanto, é importante no sentido de sugerir a formação de hipó-
teses para serem testadas com o rigor do procedimento científico. Os procedimentos nesses países 
parecem muito interessantes, em face do potencial tecnológico disponível, do preparo dos pesquisa-
dores, bem como da publicidade que gira em torno dele. 

Se a criminalística tem que fazer uma investigação científica, que ela seja realmente científica. Que 
ela ande realmente pelos caminhos dos procedimentos metodológicos da ciência. Ou então ela será 
realmente uma polícia científica, que usa metralhadoras de última geração e algemas inteligentes. 
Usa um pau de arara como periférico associado a um sistema de detector de mentiras computadori-
zado, que ao primeiro sinal de elevação da pressão sanguínea e aumento da umidade da pele em 
face de um fator não previsto, aumenta a corrente elétrica e registra os dados no computador. Isso 
me parece mais um sistema de adestramento do que procedimento de investigação científica. A tec-
nologia é para ser usada com base em sistematização rigorosamente científica, desprovida inteira-
mente de subjetivismo. Se o mundo tecnológico caminha para a nanotecnologia, para singularidade, 
que a criminalística também acompanhe essa evolução em todos os sentidos. Não apenas lançando 
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mão dessa tecnologia e dessas possibilidades e usa-las sem nenhum critério científico. Isso não é 
ciência. Não é criminalística e sim polícia técnica. 

A Criminalística e o CPP 

Desde que o Código de Processo Penal foi editado em através do Decreto-Lei n0 3.689 de 3 de outu-
bro de 19419 o legislador lançou mão dos conhecimentos universais, e de maneira sábia, até mesmo 
profética, definiu os sistemas e os procedimentos básicos para a investigação científica. Ainda hoje 
com algumas atualizações, ele pauta os procedimentos periciais colocando a distinção entre ciências 
jurídicas e ciências naturais. Uma completando a outra e uma não sobrevivendo sem a outra. Nem 
tão pouco uma sobrepujando nem interferindo na outra.  

Podemos dizer que o caminho traçado foi realmente inteligente a ponto de se encontrar atualizado 
até nossos dias. Apesar dos avanços tecnológicos. São necessárias apenas pequenas adequações 
ao longo dos anos, contextualizando-o. O Código Civil por sua vez não esqueceu que a ciência é im-
portante no esclarecimento de questões intrínsecas e que possui condições de colocar a lume, pro-
blemas latentes, relacionados a quaisquer crimes ou contravenções. Dessa forma é necessário ob-
servar que a aplicação dos conhecimentos tanto do mundo jurídico como do mundo das ciências na-
turais, se juntam para oferecer condições para que a justiça possa se manifestar. 

O Código de Processo Penal em vários artigos trata dos procedimentos da perícia brasileira. 

Art. 60 – Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 

I – dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até 
a chegada dos peritos criminais; 

II – apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. 

Ainda, o Art. 169 – Para efeito de exame de local onde houver sido praticada a infração, a autoridade 
providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, 
que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.  

Parágrafo único – Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, 
no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.  

Para a lei, no que diz respeito aos crimes, cuja apuração é não só de competência, mas de responsa-
bilidade do estado, uma das primeiras preocupações foi a de resguardar a incolumidade do local e 
dos vestígios, para garantir que o mesmo esteja da maneira como ficou após a consumação do fato. 
Previu o legislador, que a interpretação exata do local e dos vestígios para uma decodificação real do 
que aconteceu, passa primeiramente pela preservação das condições originais do mesmo.  

A preocupação com essa preservação visa não apenas resguardar o mesmo de alterações, intencio-
nal ou factual, feita pelo homem ou por qualquer fator. A preocupação é também com a presença de 
animais, com as intempéries do tempo e até mesmo com a deterioração dos vestígios pela ação de 
microorganismos depredadores naturais. 

Para essa preservação a lei evoca a responsabilidade do presidente do Inquérito Policial, sendo ele o 
primeiro interessado, pois está investido de autoridade para iniciar o procedimento investigatório inde-
pendente de ser acionado por pessoas ou por outros organismos. Como é ele o responsável pela 
apuração e o esclarecimento do fato, cabe a ele efetuar a manutenção do local até que ele seja peri-
ciado. 

É claro que essa previsibilidade faz sentido. Não por questão de capricho, ou obra do acaso. No local 
e no instrumental estão os vestígios do crime. Está o elo de ligação do crime com o seu autor. Como 
diz o princípio, ninguém é capaz de produzir um crime sem deixar seus vestígios. É na interpretação 
desses vestígios que a ciência estabelece a materialidade do crime e a ligação do fato ao seu autor. 
Esta, a chamada prova material. Se há verdade no mundo, no conceito da ciência, eis essa verdade. 
O que é necessário fazer para que ela venha a lume. Preservar o local e os vestígios, e fazer uma in-
terpretação fiel deles. O papel da criminalística é fazer essa interpretação, contando com a força do 
Estado e dando suporte, o presidente do Inquérito Policial.  
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 Art. 70 – Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a au-
toridade policial procederá à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a morali-
dade ou a ordem pública. 

Para o caso de não haver sido realizada a perícia no local onde se deu o fato delituoso, talvez o legis-
lador prevendo certas dificuldades ou impossibilidades, garantiu a legalidade da realização da repro-
dução simulada do evento e esclarece inclusive o seu objetivo. Para assegurar que os depoimentos 
prestados sejam checados à luz das probabilidades. Dessa forma garante e esclarece pontos duvido-
sos e conflitantes nesses depoimentos. 

A meu ver, não visa a reprodução simulada estabelecer materialidade, mesmo porque muitos dos ele-
mentos materiais não mais existem por ocasião dessa reprodução. Visa, então, esclarecer e compro-
var as verdades narradas pelos envolvidos e testemunhas à luz das probabilidades. Assim sendo é 
preciso que o perito criminal esteja consciente dessa realidade, mediante o conhecimento do pre-
sente dispositivo legal. Como se trata de um procedimento sistemático e objetivo, apesar do CPP ex-
pressar que “a autoridade procederá” ela o faz sob a condução do perito criminal. Ou seja, ela a re-
quer como é de ordem, e o perito executa, como qualquer outro procedimento pericial sistemático. 

Art. 157. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. 

 Como são conhecidas as provas possíveis de serem colhidas e compiladas, o dispositivo estabelece 
a relação desses meios de provas, as suas finalidades e possibilidades de uso no bojo do processo. 
O juiz poderá formar sua convicção por qualquer uma delas. Seja a prova testemunhal, cheia de sub-
jetividade e até mesmo de segundas intenções, ou a confessional que pode ter sido colhida mediante 
trauma. Diz-se que não existe hierarquia entre as provas. Dizemos, no entanto, que uma prova pode 
ser elaborada com mais requinte, com mais eficiência e oferecer mais segurança ao juiz que após 
analisá-las pode optar por uma e desprezar a outra.  

Pode aproveitar apenas parte de uma delas. Dessa forma tenho reforçado a idéia de que não adiante 
nada o perito ou o médico legista elaborar uma perícia com toda acuidade, se ela não convencer, ela 
não será aproveitada. Será preterida por outra qualquer. Assim é necessário não apenas realizar um 
bom trabalho de pesquisa e de exame, cheio de fidelidade e de verdade, e que demonstre isso de 
maneira clara e completa, no seu laudo de forma a convencer quem a lê e faz uso dele. O laudo é o 
instrumento de demonstração da prova material, portanto, deve ser bem feito, de tal forma que venha 
trazer esclarecimento e convencimento.  

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. 

De acordo com o princípio da intercomunicabilidade, é impossível que alguma atividade não deixe 
seus vestígios. Mesmo as atividades informatizadas em que o simples toque na tecla Delete pareça 
destruir tudo que foi feito. Os arquivos não são destruídos por completo, podendo ser recuperados 
mediante técnicas específicas. Existem os programas que recuperam arquivos deletados, evidenci-
ando assim o que parecia destruído. Existem meios e métodos para evidenciar o que se encontrava a 
principio destruído. Outras evidências são reveladas mediante procedimentos, técnicas e equipamen-
tos específicos.  

O que falta na maioria dos casos são condições técnicas e humanas para evidenciar o que está la-
tente na cena e no instrumental do crime. Diz o princípio de Lavoisier, que no mundo nada se perde; 
tudo se transforma. O que acontece é o fato de os processos, tanto físicos como químicos e biológi-
cos, serem dinâmicos e o que nesse momento se mostra de uma maneira, daqui a algum tempo mu-
dam a sua forma, sua apresentação. É o caso dos resíduos da combustão de um tiro que se trans-
forma do nitrato para o nitrito em questão de horas. Para todos os casos, é necessário técnica, técni-
cos e tecnologia para rastrear e definir a trajetória dessas transformações. É isso que acontece com 
um grande número de vestígios produzidos durante um crime e parcialmente destruídos tanto pela 
intenção do homem como pelos processos naturais do frenesi do homem e da matéria. 

 Art. 159. Os exames de corpo de delito e as outras perícias serão feitas por dois peritos oficias. 

§ 1º Não havendo peritos oficiais, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de 
diploma de curso superior, escolhidas de preferência, entre as que tiverem habilitação técnica relacio-
nada à natureza do exame. 
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 A lei nem sempre é observada mesmo pelos organismos que as cria. No caso, o próprio Estado. Ao 
alterar esse dispositivo, para a atual forma, não criou mecanismo para forçar o próprio Estado a cum-
pri-lo. No Brasil hoje, nenhum dos Estados da Federação tem cumprido esse dispositivo, por mais 
correto, científico e oportuno que ele seja.  

O número de peritos e de médicos legistas existentes hoje, na maioria dos estados, não permite se-
quer atender a demanda com um só profissional realizando o exame. O que se faz hoje em todos os 
estados é a realização do exame por um perito e outro revisa o laudo e assina conjuntamente. É um 
erro o que está acontecendo, mas não há outro jeito. Se o estado não decidir cumprir o que a lei 
manda, como seus subalternos o farão. A despeito de os laudos periciais serem contestados por 
isso.  

Art. 162 – A autópsia será feita pelo menos 6 (seis) horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no 
auto. 

Parágrafo único – Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando 
não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da 
morte e não houver necessidade de exame para verificação de alguma circunstância relevante. 

 Art. 163 – Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em 
data e hora previamente marcadas, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. 

Parágrafo único - O administrador do cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob 
pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-
se o cadáver em lugar não destinado a inumação, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, 
o que contará do auto. 

 Art. 164 – Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem 
como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. 

Todos os procedimentos tanto Criminalísticos como Médico-legais, são de certa forma previstos no 
CPP, o que passa a ser exigência formal, de modo que o não cumprimento desses dispositivos cons-
titui crime.  

Além de ser uma exigência da lei, a ilustração do corpo no local, em sua posição original, isto é antes 
que esse local seja modificado, nos remete à preservação do local e dos vestígios, o que certamente 
permitirá uma interpretação fiel dessas evidências. É claro, o que importa é uma somatória das evi-
dências que o próprio CPP chama de corpo de delito. Por isso não havemos de considerar o disposi-
tivo isoladamente, e de maneira literal. Há uma mensagem maior do que a literalidade. O que é per-
cebido através de uma análise de todo o conteúdo da lei. Dessa forma, a questão do corpo, no local, 
diz respeito ao conjunto de todas as evidências produzidas em função do fato em seu desenvolvi-
mento.  

Art. 165 – Para representar as lesões no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do 
exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados. 

O que é por força de um dispositivo legal, um dever para o perito, é mais ainda uma oportunidade de 
apresentar o trabalho da melhor maneira possível. Da maneira mais confiável. Na dificuldade em des-
crever um ferimento nos seus mínimos detalhes veio a ser facilitado pelo uso da fotografia e do dese-
nho. Descrever um ferimento produzido por um projétil de arma de fogo em seus mínimos detalhes é 
muito complicado.  

Descrever uma ferida produzida por instrumento lacerante muito mais. Havemos de pensar no dese-
nho e na fotografia como linguagem universal e perceber que eles permitem que o leigo entenda me-
lhor o que representam. Compare a leitura e interpretação de um desenho ou uma fotografia com a 
leitura de um texto literal que o corresponde. Na maioria das vezes a ilustração, representa melhor. 
Servem como meio de demonstração de prova, pois registra e trás para o magistrado aquilo que ele 
mais precisa. Ver como o crime ocorreu. Ver os seus detalhes. 



NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA  
                      

 
15 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

Art. 166 – Havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconheci-
mento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de teste-
munhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com 
todos os sinais e indicações. 

Parágrafo único – Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados 
que possam ser úteis pra a identificação do cadáver. 

Hoje a identificação de um cadáver, pode ser feita com base em diversas alternativas e possibilidades 
tecnológicas e metodológicas. É sempre bom dizer que o método tradicional, mas sempre muito efici-
ente, das impressões digitais é o recurso mais usado e mais econômico. A Odontologia Forense tem 
sido um recurso de grande importância e aplicabilidade. Dependendo do caso, e dos vestígios essa 
ciência ou ramo da ciência forense é suficiente para com um grau de certeza altíssimo, fazer a identi-
ficação de uma vítima. Ciência praticamente nova é a identificação através do estudo do DNA. A téc-
nica do DNA forense tem sido a máxima em identificação, não só de vítimas sem vida, mas em casos 
diversos em que a vítima se encontra com vida. É claro que sendo um procedimento caro, tem sido 
usado em casos que outras técnicas não funcionam.  

Nesse caso a lei específica, citada, recomenda procedimentos não disponíveis quando da sua intro-
dução no Código de Processo Penal. Com a ampliação das possibilidades tecnológicas os procedi-
mentos citados não ficaram relegados, mas substituídos nos casos em que não são aplicados.  

Art. 167 – Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a 
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 

 O laborioso perito criminal Alberi Espíndula10, manifesta a preocupação com a visão literal desse 
dispositivo e em detrimento do mau entendimento deixar de determinar a elaboração de perícia em 
locais de crimes. É claro sob o pretexto de apoiar toda decisão judicial sob os depoimentos e confis-
sões.  

A preocupação procede, pois mesmo em trabalhos efetuados por delegados de polícia, que são ba-
charéis em direito, portanto, conhecedores da lei, se têm essa notícia. Ou seja, da elaboração de In-
quéritos Policiais sem os devidos Laudos Periciais. Por outro lado o próprio governo, talvez levado 
pelo desentendimento total da lei, tem deixado os organismos da perícia oficial desfalcados de peri-
tos, a ponto de muitos crimes ficarem sem os devidos esclarecimentos, por falta de condições de exe-
cutar perícia no local e nos vestígios produzidos pelo evento em tempo hábil. 
 

 Ressalta-se que esse artigo do CPP apenas complementa o que diz o Art. 158 que apresenta a ne-
cessidade básica da realização de perícia. O Artigo 60 e o 169 reforçam a idéia e acrescenta este úl-
timo em seu Parágrafo Único, o registro das alterações produzidas de forma intencional ou não, nos 
vestígios produzidos durante o crime. 

Art. 169. _ Para efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade provi-
denciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que 
poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. 

Parágrafo único _ os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no 
relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. 

Especificamente esse dispositivo ressalta a necessidade e a obrigatoriedade não só da realização da 
perícia, mas também da presença da autoridade policial no local do evento, para proporcionar ao 
palco do evento a manutenção do estado original de todo o corpo de delito, isso até que a perícia seja 
efetuada por quem de direito. O perito criminal. O Parágrafo Único impõe inclusive a possibilidade e 
até mesmo a obrigatoriedade de serem descritas as alterações, e os motivos delas. Dessa forma o 
que nos parece uma confrontação de atribuições é a na verdade uma complementação ou uma expli-
cação.  

Tudo isso em nome de um trabalho bem feito, para se chegar a resultados mais precisos. É claro que 
de certa forma, não havendo o devido cuidado em isolar e preservar os vestígios do crime, a narrativa 
do perito que atende esse local, pode levar a erros grosseiros na apuração do crime, ou fragilizar a 
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prova material permitindo uma má aplicação da pena ao culpado. Tenho dito sempre que essa exi-
gência que tem sido abraçada pelos peritos criminais em todo o Brasil, tem também sido considerada 
como exigência desses peritos, não da lei que a estabeleceu. Tem gerado de certa forma, descon-
forto entre os policiais. É preciso que se saiba que essa exigência tem, de anos para cá, sido abra-
çada também pelo presidente do inquérito, e surtido efeitos benéficos para a apuração dos crimes. 
Nesse sentido, peritos em todo o Brasil têm se empenhado na conscientização dos Policiais Militares 
os quais, via de regra os primeiros a chegar ao local quando um crime é praticado. 

É importante, no entanto, que toda a sociedade se empenhe nessa tarefa de preservar o local do 
crime, e conscientemente colabore não alterando o estado original das coisas, salvo as restrições que 
a própria lei apresenta, ou seja, a preservação da vida. Fazer dessa prática uma cultura é colaborar 
com a justiça na manutenção da ordem pública.  

Art. 170 – Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade 
de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou mi-
crofotografias, desenhos ou esquemas. 

Criminalística Forense 

É considerada uma disciplina nascida da Medicina Legal, que é quase tão antiga quanto a própria hu-
manidade. Uma vez que em épocas passadas o médico era pessoa de notório saber, sendo sempre 
consultado. No século XIX era a medicina legal que tratava da pesquisa, da busca e da demonstra-
ção de elementos relacionados com a materialidade do crime. Mas com os avanços dos diversos ra-
mos das ciências, como a Química, a Biologia e a Física, houve a necessidade de uma maior especi-
alização, o que fez com que outros profissionais passassem a ser consultados. 

Desse modo, surge a necessidade da criação de uma nova disciplina para a pesquisa, análise e inter-
pretação de vestígios encontrados em locais de crimes. Nasce assim a criminalística, uma ciência in-
dependente que vem dar apoio à polícia e a justiça, tendo como objetivo o esclarecimento de casos 
criminais. 

 Consta que a criminalística nasceu com Hans Gross, que é considerado o pai dessa ciência, já que 
foi ele quem cunhou este termo. Juiz de instrução e professor de direito penal austríaco, autor da 
obra “System Der Kriminalistik”, em 1893. Considerada um manual de instruções dos juízes de direito, 
que definia a criminalística como “O estudo da fenomenologia do crime e dos métodos práticos de 
sua investigação”. A criminalística pode ser dividida em duas fases: a primeira aquela em que se bus-
cava a verdade através de métodos primitivos, mágicos ou através da tortura, considerando que na 
maioria das vezes não se conseguia obter uma confissão do acusado de forma espontânea; a se-
gunda fase que procurava a verdade através de métodos racionais, surgindo assim os fundamentos 
científicos da criminalística deixando de lado as crenças nos milagres e nas mágicas. Dois são os 
seus princípios básicos: 

 a) Princípio de Locard (1877-1966): “Todo o contato deixa um traço (vestígio)”; 

 b) Princípio da Individualidade: Dois objetos podem parecer indistinguíveis, mas não há dois objetos 
absolutamente idênticos. 

 É a combinação destes dois princípios que torna possível a identificação e a prova científica. De 
acordo com o Princípio da Troca de Locard, qualquer um, ou qualquer coisa, que entra em um local 
de crime leva consigo algo do local e deixa alguma coisa para trás quando parte. 

Princípios Científicos da Criminalística 

Princípio do Uso 

Os fatos apurados pela Criminalística são produzidos por agentes físicos, químicos ou biológicos; 

Princípio da Produção 

Sobreditos agentes agem produzindo vestígios indicativos de suas ocorrências, com uma grande vari-
edade de naturezas, morfologias e estruturas; 
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Princípio do Intercâmbio 

Os objetos ou materiais, ao interagirem, permutam características ainda que microscópicas; 

Princípio da Correspondência de Características 

A ação dos agentes mecânicos reproduzem morfologias caracterizadas pelas naturezas e modos de 
atuação dos agentes; 

Princípio da Reconstrução 

A aplicação de leis, teorias científicas e conhecimentos tecnológicos sobre a complexão dos vestígios 
remanescentes de uma ocorrência estabelecem os nexos causais entre as várias etapas da ocorrên-
cia, culminando na reconstrução do evento; 

Princípio da Certeza 

O princípio técnico e científico que presidem os fatos criminalísticos inalteráveis e suficientemente 
comprovados, atestam a certeza das conclusões periciais; 

Princípio da Probabilidade 

 Em todos os estudos da prova pericial, prepondera a descoberta no desconhecido de um número de 
características que corresponda à característica do conhecido. Pela existência destas características 
comuns, o perito conclui que o conhecido e o desconhecido possuem origens comuns devido à im-
possibilidade de ocorrências independentes deste conjunto de características. 

Ciências da Criminalística Forense 

Química Forense 

 É ramo da Química que se ocupa da investigação forense no campo da química especializada, a fim 
de atender aspectos de interesse judiciário, atendendo basicamente as áreas de estudos da Crimina-
lística e da Medicina Forense. 

Laboratório Forense 

 A finalidade de um laboratório de Criminalística reside no exame técnico-científico dos vestígios, prin-
cipalmente aqueles que não são passíveis de comprovação de campo, buscando-se respostas de 
como fora perpetrada a infração penal, vinculando-se ao seu autor ou autores, através da determina-
ção do nexo de causalidade. 

Técnicas Forenses Instrumentais 

 A possibilidade da observação do universo microscópico, através de equipamentos eletrônicos, for-
neceu ao pesquisador da área forense laboratorial uma inestimável contribuição para avaliação e 
análise de vestígios encontrados em locais de ocorrências de delitos. 

Balística Forense 

 A Balística Forense é uma parte da Física/Química aplicada à Criminalística que estuda as armas de 
fogo, sua munição e os efeitos dos disparos (trajetória, os meios que atravessam) por elas produzi-
dos, sempre que tiverem uma relação direta ou indireta com infrações penais, visando esclarecer e 
provar sua ocorrência. Pode ser dividida em balística interna, externa e de ferimentos, onde cada 
uma possui seu referencial de estudo. 

Datiloscopia 

 Datiloscopia ou papiloscopia é o processo de identificação humana por meio das impressões digitais, 
normalmente utilizado para fins judiciários. Esta área do conhecimento estuda as papilas dérmi-
cas (saliências da pele) existentes na palma das mãos e na planta dos pés, também conhecida como 
o estudo das impressões digitais. 



NOÇÕES DE CRIMINALÍSTICA  
                      

 
18 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 O primeiro sistema científico de identificação foi o sistema antropométrico, lançado em Paris por Al-
fonse Bertillon (1853-1914), em 1882. Em 1888, o inglês Francis Galton (1822-1911) estabeleceu as 
bases científicas da impressão digital. 

 Poucos anos mais tarde, um croata radicado na Argentina, Juan Vucetich (1858-1925), apresentou 
seu sistema de identificação, com o nome de Icnofalangometria. O termo criado por Vucetich foi mo-
dificado por Francisco Latzina, em 1894, que sugeriu o nome datiloscopia, constituído por elementos 
gregos. 

Hematologia Forense 

 Estudo do sangue, objetivando colher prova criminal, é parte da medicina legal que estuda todos os 
aspectos do sangue e dos órgãos hematopoéticos, isto é, relativos à formação e desenvolvimento 
das células sanguíneas, com a finalidade de colher prova criminal. 

Entomologia Forense e Cronotanatognose 

 A Entomologia Forense é a ciência determinada a estudar insetos de diversas ordens em procedi-
mentos legais, em destaque para os pertencentes as ordens díptera e Coleóptero. Os conhecimentos 
entomológicos podem servir de auxílio para revelar o modo e a localização da morte do indivíduo, 
além de estimar o tempo de morte ou intervalo pós-morte. O conhecimento da fauna de insetos, o seu 
habitat, biologia e comportamento, podem determinar inclusive o local onde a morte ocorreu. 

 Cronotanatognose é a denominação dada ao diagnóstico cronológico da morte, ou seja, ao espaço 
de tempo verificado em diversas fases do cadáver culminando com o momento em que se verificou o 
óbito. Abaixo são descritos com mais detalhes algumas das mais usuais metodologias aplicadas para 
o cálculo do tempo de óbito na área médico-legal por meio de características inerentes às mudanças 
sofridas pelo corpo após a morte. 

Tanatologia Forense 

 É o estudo científico da morte. Ele investiga os mecanismos e aspectos forenses da morte, tais como 
mudanças corporais que a acompanham e o período após a morte, bem como os aspectos sociais 
mais amplos relacionados a ela. É principalmente um estudo interdisciplinar oferecido como um curso 
de estudo em várias faculdades e universidades. 

Perícia Psicológica 

As atribuições do Psicólogo 

A lei 4.112 de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre a profissão de psicólogo, afirma que no exer-
cício profissional, entre outras atribuições, cabe ao psicólogo: "Realizar perícias e emitir pareceres 
sobre a matéria de psicologia" (Art. 4º, n° 6). Por sua vez, o nosso Código de Ética Profissional esta-
belece, em seus artigos de 18 a 22, os limites que norteiam a relação do psicólogo com a Justiça. 
Portanto, esta é uma área de atuação legítima do psicólogo. Cabe a ele desenvolver o estudo da per-
sonalidade dos litigantes e demais envolvidos nos litígios judiciais. Caso as ilações periciais sejam 
baseadas em psicodiagnósticos, cabe-lhe também concluir o laudo. 

Existem, hoje, equipes multiprofissionais, contando também com a presença de curadores, assisten-
tes sociais, psicólogos e outros, que prestam inestimáveis serviços à Justiça nas Varas de Menores 
de São Paulo. 

Valeria lembrar que — por ser a perícia psiquiátrica mais amplamente divulgada e os médicos conta-
rem com a matéria específica em seu currículo, a Medicina Legal — os peritos psiquiatras são nome-
ados, mesmo nos casos que exigiriam a atuação dos psicólogos. Às vezes, a distorção chega a ser 
tão marcante que, ainda quando é solicitada especificamente a perícia psicológica, os psiquiatras são 
chamados a intervir, ficando os psicólogos restritos à condição de "ajudantes", a fim de simplesmente 
fornecerem os resultados dos psicodiagnósticos que embasarão conclusões dos médicos. 

Os assistentes sociais também invadem a nossa área, procedendo a diagnósticos "psicológicos" ba-
seados apenas em dados objetivos aos quais têm acesso. Tal fato se verifica especialmente porque a 
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presença do psicólogo é recentíssima nos Juizados de Menores e praticamente ausente nas Varas 
da Família e das Sucessões. 

A partir de tais dados, pode-se concluir que as próprias faculdades de Psicologia negligenciaram a 
formação de seus alunos e não possibilitaram a abertura desse campo de trabalho aos profissionais 
de nossa área. Se as invasões ocorrem, isto se verifica apenas e tão-somente porque nós, psicólo-
gos, permitimos que tal fato aconteça. 

As perícias nas Varas da Família 

Em verdade, os psicólogos já são uma realidade nos Juizados de Menores da Capital de São Paulo, 
onde atuei no início da implantação do Serviço de Psicologia, primeiramente na condição de voluntá-
ria e, posteriormente, como contratada. Após esta enriquecedora experiência, passei a ser nomeada 
para proceder perícias psicológicas nos processos que correm nas Varas da Família e das Suces-
sões de São Paulo. Tenho elaborado laudos em ações de disputa de guarda de filho(s) menor(es), 
interdições, emancipações, enfim em todas as oportunidades em que se exige a perícia psicológica 
para melhor instruir o processo, oferecendo elementos de convicção ao Julgador para bem decidir as 
questões judiciais pendentes. 

As perícias, especialmente as do Juizado de Menores e as das Varas da Família e das Sucessões, 
requerem a atuação do psicólogo. A título de exemplo, os casos trazidos ao Juizado de Menores, 
onde são atendidos especialmente os menores carentes, verifica-se que os fatores ambientais são as 
principais causas dos desajustamentos tanto afetivos quanto emocionais. Já nas Varas da Família e 
das Sucessões, pode-se constatar que a atual fase de transição social, do ponto de vista da contesta-
ção de valores tradicionais, tem trazido consequente e considerável aumento de separações de ca-
sais, com as desadaptações esperáveis, quer nos separandos, quer na prole envolvida nos litígios, 
resultantes dos desajustes familiares. 

Assim, os problemas que emergem dessas situações geralmente não envolvem patologias, mas qua-
lificam-se como distúrbios de ordem psicológica que são decorrentes da elaboração, nem sempre sa-
tisfatória, da perda do objeto de afeto pelos separandos. 

Por outro lado, a prole provinda dos lares desfeitos encontra, via de regra, grande dificuldade de ajus-
tamento às novas situações vivenciais, existenciais e, em alguns casos, até ambientais. Às vezes, um 
e/ou outro ex-cônjuge "responsabiliza" o(s) filho(s) pela falência do casamento e a decorrente perda 
afetivo-objetal. Em outras oportunidades, as crianças provindas do casamento desfeito tornam-se em-
pecilhos à liberação dos pais, uma vez que permanecem como vínculo inamovível entre os separan-
dos. Acrescente-se a todos estes aspectos o fato de que, em muitas ocasiões, os filhos são utilizados 
pelos genitores enquanto símbolo fálico — entenda-se nesta acepção a expressão falo como arma, 
poder — dos quais valem-se os litigantes enquanto aríetes para atingirem-se mutuamente, ou 
mesmo, para extorquir vantagens de toda ordem para si mesmos. Como não poderia deixar de ser, 
tais fatores geram graves distúrbios no desenvolvimento psicológico dos menores envolvidos nos lití-
gios entre os pais. Valeria ainda lembrar os conflitos edípicos que geralmente afloram nestas situa-
ções, decorrentes do sentimento de culpa pela separação do casal parental. 

O que é o Diagnóstico Situacional 

Especialmente quando a disputa pela guarda do(s) filho(s) menor(es) encontra-se em pauta, a pre-
sença do psicólogo faz-se imprescindível para a verificação dos fatores subjetivos que, na maior parte 
das vezes, predominam nas mútuas acusações em que se constituem as alegações dos litigantes. 
Isso, todavia, não significa dizer que, em causas de outra natureza, não se faça também útil, o estudo 
psicológico. Mas, quando a luta pela guarda do(s) filho(s) se encontra mais acirrada e as acusações 
de ambas as partes são menos objetivas, uma vez que, permeadas por fatores, psicodinâmicos in-
conscientes, as intransigências e as animosidades de parte a parte atingem seu auge, o Julgador no-
meia o especialista para, através de seu parecer equidistante e técnico, "tentar restabelecer a ordem 
processual" e mesmo para reposicionar-se em relação às alegações dos litigantes. 

Consegue-se, em verdade, chegar a bom termo nos estudos psicológicos visando à perícia, a partir 
da análise dos diferentes elementos disponíveis para o exame da situação, aos quais o perito tem 
acesso. Explicando melhor. Forma-se uma perspectivaabrangente e nítida da situação e podendo-se 
mesmo distinguir, em detalhes, toda a dinâmica familiar, quando se utilizam os dados processuais 
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(onde serão privilegiados os laudos de áreas afins da psicologia), o estudo pormenorizado das entre-
vistas (tanto em relação ao que se pode extrair delas como dados objetivos ou subjetivos), os fatos 
constatados nas anamneses e o próprio comportamento expresso pelos analisandos na fase de co-
leta de dados. 

De fato, a síntese dos elementos disponíveis para análise, ao serem confrontados com os dados aflo-
rados nos psicodiagnósticos, permite estabelecer um Diagnóstico Situacional, assunto ainda não 
abordado na psicologia, pelo menos nessa concepção explicitada aqui. Entretanto, diferentes autores, 
entre os quais Landry (1981) e Foucault (1983), alertam que o prévio conhecimento do processo judi-
cial poderá contaminar as conclusões do perito. A fim de dar o devido apoio pericial, torna-se indis-
pensável a presença do especialista em psicodiagnóstico e, como se verificará a seguir, do rorscha-
chista, para que o perito não incorra em ilações e correlações precipitadas e, muitas vezes, fantasio-
sas. 

Além disso, a abrangência de um estudo psicológico somente será possível numa perícia caso o téc-
nico disponha de uma perspectiva flexível e ampla de enfoques teóricos em diferentes abordagens da 
psicologia. Na complexidade de um laudo, distinguem-se muitos aspectos mobilizadores do compor-
tamento expresso pelos analisandos, além dos fatores psicodinâmicos inconscientes já apontados, 
que um Psicodiagnóstico Situacional só poderá chegar a bom termo se enfocado o estudo numa 
perspectiva lógica e não conflitante, levando em conta os diferentes ângulos da dinâmica familiar es-
pecífica. Exemplificando: meus laudos, em geral, seguem uma linha fenomenológica-existencial, com 
substrato psicanalítico. Todavia, as questões colocadas na forma de quesitos por certos casos espe-
cíficos poderão conduzir a necessidade de conhecimento sobre o Behaviorismo, levando em conta, 
no entanto, os aspectos psicodinâmicos que envolvem o caso específico. 

Um desses casos pode ser citado e verificado aqui. Em dada oportunidade, discutia-se a guarda do 
filho menor, de cinco anos de idade. O genitor alegava que a genitora, psicóloga e com excelente for-
mação behaviorista, estaria manipulando comportamentalmente a criança contra o pai através de pa-
reamento de estímulos, ou seja, da associação da figura paterna com os estímulos aversivos. Depois 
de exaustivos exames, chegou-se à conclusão de que tal alegação do genitor não só carecia de fun-
damento como também a própria personalidade da genitora e sua relação afetiva e emocional com a 
criança não permitiriam a execução de plano tão maquiavélico.  

Assim, o laudo necessitou reportar-se a explicações teóricas tanto referentes ao Behaviorismo quanto 
aos aspectos psicodinâmicos inconscientes daquela relação mãe-filho. Mais ainda, exigiu-se a explici-
tação dos reais problemas determinantes do afastamento do menor de seu genitor. 

A redação do laudo 

A transcrição e a redação do laudo será tão explícita quanto possível, considerando-se que os pro-
cessos das Varas da Família e das Sucessões e das Varas de Menores correm em "segredo da Jus-
tiça". Tal fato tranquiliza o psicólogo em relação à Ética Profissional. 

Não se poderá, contudo, esquecer que a perícia psicológica será destinada a leitura leiga, ou seja, de 
juízes, curadores e advogados. Mesmo levando-se em conta esse aspecto, não se deverá jamais 
prescindir das expressões técnicas e da análise teórica que nortearão as conclusões do Diagnóstico 
Situacional. Assim, tanto os termos técnicos quanto a análise teórica serão "traduzidos" para o não 
versado em psicologia. Se esse aspecto não for observado, o relatório ficará ininteligível ao leigo. Por 
outro lado, também não se poderá abrir mão da consulta bibliográfica necessária em certos casos e, 
evidentemente, citar-se-ão nos rodapés as obras consultadas, tal como se verifica em qualquer traba-
lho científico. Nestas ocasiões, os textos poderão mesmo se constituir em anexos do laudo. 

Deve-se também levar em conta que apenas a síntese dos dados poderá levar a ilações interpretati-
vas. Esse fato é característico do Diagnóstico Situacional que evidencia a pluralidade e a abrangência 
dos elementos disponíveis ao técnico para a análise. Leve-se em conta, no entanto, que diferentes 
autores, entre os quais Landry (1981), enfatizam que, tanto quanto possível, evitar-se-ão na perícia 
as interpretações psicanalíticas, pois o entendimento destas escapam à compreensão leiga. 

A redação do laudo, além de explícita e clara, não poderá deixar de ser também assertiva, para que 
não ocorram distorções interpretativas pelos não versados no assunto. 

O papel do especialista em Psicodiagnóstico 
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Levando-se em conta especialmente o problema da "contaminação", já levantado na seção anterior 
sobre o Diagnóstico Situacional, pode-se apreender a indispensabilidade do(s) especialista(s) em psi-
codiagnóstico numa perícia. Mas a auto-suficiência, no sentido de prescindir do trabalho de outrem, 
poderá levar o perito a interpretações descabidas em termos de Diagnóstico Situacional. Isso pode vir 
a ocorrer, quando se considera que o psicólogo na sua formação básica recebe de um a dois anos de 
aprendizado em Rorschach e outras técnicas projetivas. Tal fato o habilita, quando muito, a aplicá-las 
em seus próprios clientes, pois quaisquer erros diagnósticos poderão ser facilmente corrigidos du-
rante o processo terapêutico. 

Entre as muitas peculiaridades de uma perícia, encontramos ainda situações específicas que exigem 
uma intervenção técnica, segura e imediata, que possa levar a soluções confiáveis. Nessas condi-
ções, os psicodiagnósticos precários conduzirão, sem qualquer sombra de dúvida, um trabalho peri-
cial a conclusões errôneas. O problema agravar-se-á consideravelmente se o instrumento utilizado for 
o Rorschach, por sua complexidade e pela peculiaridade em termos de aplicação, avaliação e riqueza 
diagnostica. Contudo, em mãos experientes e competentes, a prova de Rorschach tem-se mostrado, 
na prática, como um profícuo instrumental único para o diagnóstico de adultos. 

De fato, o Rorschach revela aspectos psíquicos não passíveis de observação direta, mesmo a psica-
nalítica. Nos muitos casos em que tive a oportunidade de atuar com a profa. Lília de Muzio Piccinelli, 
comprovou-se sua eficácia, no Diagnóstico Situacional; o que também foi confirmado por Tarules 
(1982). Apesar da linguagem e do método, na concepção de Silveira (1961), serem baseados em 
pressupostos positivistas, os dados aferidos podem ser compreendidos, manejados e traduzidos 
tanto em orientação positivista quanto fenomemológica. 

Não se deve esquecer que os psico-diagnósticos constituir-se-ão em anexos do laudo e, mesmo as 
folhas de respostas embora não sejam acrescentadas ao relatório, ficarão à disposição dos assisten-
tes técnicos para possível verificação e conferência da classificação das respostas. 

Se é viável e mesmo profícuo prescindir de outros instrumentos de avaliação, com exceção do 
Rorschach, no psicodiagnóstico de adultos, a mesma coisa não ocorrerá em relação aos menores. É 
fato consabido que as crianças possuem vocabulário limitado e dificuldades para o estabelecimento 
de associações livres, dado constatado e apontado por Anna Freud e Melanie Klein, entre outros au-
tores. Isto não significa dizer que o Rorschach não deva fazer parte de qualquer "bateria de testes" 
selecionada para o psicodiagnóstico de crianças. Em certos casos, é também de grande valia a utili-
zação do ludodiagnóstico, dependendo da faixa etária e/ou dos bloqueios verificados. 

É de se levar em conta, ainda, que existem casos em que os litigantes negam-se a se submeter ao 
psicodiagnóstico. Nesses casos, o perito-psicólogo deverá trabalhar com esse dado analisando, no 
contexto específico, considerando-se: (1) a recusa sugere uma forma de "proteção" do sujeito, ou 
seja, de não se expor psicologicamente; (2) ou se por impossibilidade real de arcar com as despesas 
do profissional que procederá aos exames psicológicos. Mesmo quando não se realiza o psicodiag-
nóstico, os demais elementos de análise, especialmente as entrevistas e os dados de anamne-se, se 
forem profundamente esmiuçados, fornecerão subsídios suficientes para instruir o Diagnóstico Situa-
cional. Todavia, as alegações processuais deverão ser deixadas pelo técnico "entre parênteses" para 
que possa, tanto quanto possível, evitar a "contaminação". 

A Função do Assistente Técnico 

No que diz respeito à perícia psicológica, verifica-se (felizmente) na prática que existe uma interpreta-
ção quase unânime de que os assistentes técnicos devem aguardar a juntada do laudo do perito ofi-
cial (nomeado pelo Juiz), para então elaborarem seu laudo crítico, verificando se as conclusões do 
perito oficial foram adequadas do ponto de vista metodológico, técnico, teórico e prático, e levando 
em conta o caso objetivo em questão. 

Se houver divergências conclusivas no caso em que o estudo realizado é considerado inadequado ou 
insuficiente, o assistente técnico pode solicitar que os litigantes se submetam não apenas a novas en-
trevistas, como também aplicar ou encaminhá-los para que especialistas apliquem e avaliem outros 
testes que não sejam conflitantes com aqueles já utilizados. Contudo, só se justificarão reaplicações 
de testes e/ou aplicação de novas provas se muitíssimo bem fundamentada esta pretensão pelo as-
sistente técnico. Não seria demais lembrar que o psicodiagnóstico é estressante, uma vez que obtém 
dados dos examinados sem lhes dar o devido retorno. 
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Deve-se lembrar que existem provas psicológicas que demandam um prazo mínimo para sua reapli-
cação no mesmo sujeito. Esse procedimento deve ser respeitado, se o profissional busca resultados 
fidedignos e corretos. No caso do Rorschach, Piccinelli (em um Parecer que permanece inédito) in-
forma que um prazo de três a quatro meses, mediando entre duas aplicações, é mais do que sufici-
ente para a reaplicação. Mesmo que os examinados se lembrassem dos perpétuos, ou seja, das res-
postas dadas anteriormente, estas já viriam transformadas pela memória e também acrescidas de no-
vas associações. Esse procedimento ampliaria o campo de pesquisa, enriquecendo, portanto, a aná-
lise, e assim poderia redundar em benefício para os litigantes. 

E também prática usual, lícita e profícua — quando por algum motivo relevante não se puder reaplicar 
o Rorschach — solicitar os dados técnicos da prova já aplicada por outro profissional a fim de realizar 
a conferência da classificação das respostas ou mesmo para reavaliação. 

No caso de menor (es), procuro tanto quanto possível poupá-los de novo (s) psicodiagnóstico (s), ree-
xaminando os já existentes no (s) laudo (s) anterior (s) e buscando nos estudos realizados por outro 
(s) profissional (is) novas interpretações teóricas e implicações práticas. Em muitas ocasiões, chego a 
diferentes ilações que poderão ter passado despercebidas ao perito oficial e, não raras vezes, con-
cluo diferentemente do laudo oficial. 

Em recente painel sobre a qualidade das perícias, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil/Se-
ção de São Paulo, ponderava-se muito oportunamente que a primeira função do assistente técnico 
seria, além da leitura do processo, a de aconselhar ou desaconselhar a solicitação da perícia. 

Tenho por norma profissional, ao assumir uma assistência técnica, proceder a prévio e minucioso 
exame da parte que busca minha assessoria profissional. Este exame inclui entrevista (s) e aplicação 
do Rorschach, realizada, como sempre, 'às cegas" por especialista que desconheça os dados proces-
suais. A respeito desse assunto, Piccinelli (em seu Parecer) afirmou: "Cabe lembrar que a análise 
será realizada 'às cegas', ou seja, o especialista do Rorschach deverá interpretar os psicogramas, 
que é como Silveira (1964) denomina os elementos já estudados nos índices e comparações, sem 
saber da história, ou da patologia ou problema,de vida do examinando. Importa é sabermos idade, 
sexo, escolaridade, profissão e, evidentemente, o contexto da prova ou a que se destina o exame" 
(Parecer elaborado para fundamentar trabalho pericial, p.4). 

Tendo garantido o procedimento descrito acima, o assistido e o seu patrono estarão também cientes, 
desde o início de seu contato comigo, de que só contarão com a minha assistência se estiverem per-
feitamente convencidos da posição que assumirei. Em caso contrário, pedirei minha substituição no 
processo. 

Aceita a tarefa, o profissional na condição de assessor pericial deverá conscientizar-se de que lhe 
cabe prestar todo tipo de auxílio ao cliente e ao advogado no que concerne à psicologia. Inclusive ori-
entará e mesmo se responsabilizará pelos quesitos necessários para a elaboração do Diagnóstico 
Situacional. 

O Psicólogo e a justiça 

A perícia psicológica não difere das demais perícias, em termos gerais. Assim, os prazos processuais 
serão rigorosamente cumpridos e, apenas, quando muito bem justificada a impossibilidade de cumpri-
los, poderá o perito solicitar a prorrogação a ser aceita ou não, segundo o critério do Meretíssimo 
Juiz, conforme observou Altavilla (1982). Dessa forma, o perito-psicólogo deverá dispor de tempo 
para priorizar o trabalho pericial, levando em conta a necessária agilização da Justiça, imposta por 
situações aflitivas. 

Todavia, existem os procedimentos preconizados pelos Artigos 429 a 431 do Código de Processo Ci-
vil, que não apenas previu, como também regulamentou a forma de realização das perícias, de modo 
geral, referentes a objetos materiais, engenharia, agrimensura etc. Embora preconizados em lei para 
outras áreas profissionais, tais procedimentos não podem ser literalmente cumpridos na perícia psico-
lógica, pois o legislador não levou em conta que a Psicologia possui também suas próprias normas 
técnicas e princípios éticos, que não podem ser desconsiderados na realização das perícias. 

Levando em consideração as normas citadas, a perícia psicológica deveria ser realizada em conjunto 
ou individualmente, mas todos os peritos poderiam — se assim o desejassem — instruir seu laudo 
com os mesmos referenciais, ou seja, com os mesmos testes. Nestes termos, seria possível proceder 
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a psicodiagnósticos simultâneos com o mesmo sujeito e realizados por dois ou mais peritos diferen-
tes. Mesmo o iniciante em Psicologia perceberia o absurdo que significaria realizar uma entrevista ou 
um teste concomitantemente com o mesmo sujeito por dois ou mais profissionais de Psicologia e/ou 
áreas afins. 

Em certas oportunidades, exige-se que estas normas preconizadas por lei sejam seguidas. Tais exi-
gências, por vezes bem-intencionadas, demonstram apenas o zelo desejoso das partes litigantes, 
manifestado através de seus patronos, de que a lei seja cumprida com todo rigor. Entretanto, de-
monstram também, através destas exigências sem fundamentação, o desconhecimento dos limites 
técnicos e éticos da Psicologia. 

Vale também lembrar que tais exigências atendem, por vezes, a situações em que os causídicos, vi-
sando à defesa de seus clientes, se utilizam desse estratagema tumultuário e protelatório. Embora 
este seja um recurso legalmente aceito, traz somente prejuízos psicológicos e outros, especialmente 
aos menores envolvidos nos litígios. 

Requisição da Perícia 

A presidência do inquérito policial está centralizada na figura do delegado de polícia, cujo modelo se 
consolidou com a Constituição Federal de 1988, fortalecido pela Lei 12.830/13. Com base nesse for-
mato, busca-se uma dinâmica investigatória que visa sopesar direitos e garantias fundamentais do 
indivíduo, sem que este novo delineamento acarrete prejuízos à ordem pública, à eficácia da lei penal 
ou aos interesses da coletividade. 

Portanto, ao final de todo o procedimento investigatório, o quadro fático desenhado pelo delegado de 
polícia deverá se aproximar dos acontecimentos reais, propiciando a responsabilização criminal de 
uns e a ratificação da inocência de outros, como forma de aplicação dos princípios basilares do Es-
tado Democrático de Direito, impedindo acusações injustas, arbitrárias e desprovidas de necessi-
dade. A investigação criminal atua, portanto, como o primeiro filtro a evitar um processo penal desne-
cessário. 

Nesse cenário, cabe inicialmente estabelecer o papel do órgão ministerial no que diz respeito à sua 
atuação em relação às investigações conduzidas pelo delegado de polícia, cujo artigo 129 da Consti-
tuição Federal aponta como função “VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de in-
quérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais”. 

A Lei Complementar 75/93, ato normativo primário que dispõe sobre a organização, as atribuições e o 
estatuto do Ministério Público da União, aponta, no artigo 38, entre suas funções institucionais, “requi-
sitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresen-
tar provas”. 

Percebe-se que o órgão ministerial, quanto a sua relação com inquérito policial, não tem disponíveis 
poderes ou funções que o autorizem a atuar como ator principal no inquérito policial. Cabe-lhe, nos 
termos legais, funções anômalas, estranhas à capacidade investigatória do delegado de polícia. Não 
se descuida aqui da decisão no Recurso Extraordinário 593.727 MG, que atribui ao Ministério Público 
poderes investigatórios, mas se busca tratar do papel do delegado de polícia na condução da investi-
gação criminal consubstanciada no inquérito policial. 

A requisição de instauração de inquérito policial, o acompanhamento de sua tramitação, o direito de 
apresentação de provas e, por fim, a requisição de diligências investigatórias são poderes decorren-
tes da função fiscalizatória que a lei e o texto constitucional atribuem ao parquet. 

A Lei 12.830/13 buscou sedimentar o papel do delegado de polícia na condução do inquérito policial, 
conferindo-lhe as características de discricionariedade, autonomia e exclusividade para a condução 
da investigação criminal. 

Quanto à discricionariedade, tal característica da atuação do delegado de polícia é evidenciada desde 
a entrada em vigor do Código de Processo Penal, por meio da redação do artigo 6º, quando coloca, à 
disposição da autoridade policial, sem caráter de exaustividade ou vinculação, inúmeras diligências 
investigatórias que, conforme juízo de oportunidade e conveniência, poderão ser adotadas para al-
cance da apuração de autoria e materialidade. A Lei 12.830/13, por sua vez, dispôs que “durante a 
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investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos 
e dados que interessem à apuração dos fatos”. 

O atributo da autonomia da autoridade policial está instituído no artigo 2º, parágrafo 1º da referida lei, 
quando é colocada como incumbência do delegado de polícia a condução da investigação criminal. O 
termo “condução” pressupõe a direção, o exercício de toda a atividade investigatória desenvolvida no 
decurso do inquérito policial, o que implica a inadmissibilidade de interferências internas, dentro do 
próprio órgão da Polícia Judiciária, ou externas, provenientes de demais participantes da persecução 
penal, impedindo-os de se imiscuir na esfera decisória do delegado de polícia. 

Por fim, no que toca ao atributo da exclusividade, observa-se que a lei atribui ao delegado de polícia 
a privatividade para o indiciamento por meio da Lei 12.830/13. Ora, se a análise da materialidade e 
indícios de autoria é privativa do delegado de polícia, somente a este cabe, ao término da investiga-
ção, apontar a ocorrência de infração penal e sua eventual autoria. 

A condução do inquérito policial, conferido com exclusividade, autonomia e discricionariedade, im-
pede que outros órgãos ou entes se manifestem na fase investigatória da persecução penal de modo 
a se imiscuir no juízo de oportunidade e conveniência do delegado de polícia. 

O órgão ministerial, por sua vez, deve ser incumbido da função fiscalizatória sobre a investigação cri-
minal, exercendo estritamente um controle de legalidade em todo o decurso da fase apuratória. Esse 
papel apresenta-se fundamental, sobretudo a fim de evitar-se o nefasto desvirtuamento da investiga-
ção criminal conduzida pelo delegado de polícia. Nesse cenário, assume papel de suma importância 
o controle externo da atividade policial exercido pelo parquet. 

Dessa forma, a interação entre o órgão ministerial, enquanto titular da ação penal e custos legis, e o 
delegado de polícia, enquanto presidente do inquérito policial, deve observar os contornos de seus 
papéis em três momentos distintos da investigação criminal: 

a) fase anterior à instauração da investigação; 
b) fase de tramitação do inquérito policial (da instauração até o relatório); 
c) fase posterior à finalização das apurações. 

Na fase anterior ao início da investigação criminal, situada entre a prática delitiva e a instauração do 
inquérito policial, o órgão ministerial desempenha sua função fiscalizatória por meio da requisição de 
instauração do inquérito policial. Em virtude do princípio da obrigatoriedade, inexiste juízo de oportu-
nidade e conveniência do delegado de polícia para decidir se instaura ou não o inquérito policial, 
salvo se a requisição é manifestamente ilegal. 

A requisição da instauração do inquérito policial, como dito, apresenta caráter vinculado, devendo ser 
atendida pela autoridade policial. Apesar disso, o conteúdo da portaria, peça que formaliza o início da 
investigação criminal, é campo discricionário e exclusivo do delegado de polícia, a quem cabe definir 
a capitulação legal e as diligências investigatórias iniciais.  

É vedado ao órgão ministerial se imiscuir neste campo sob pena de assumir, por via oblíquas, a presi-
dência/condução da investigação criminal, o que encontra expressa vedação na Lei 12.830/13 e na 
jurisprudência dos tribunais superiores. Eventuais diligências referidas na requisição de instauração, 
em que pese posição contraria de Aury Lopes Junior e Ricardo Jacobsen Gloeckner, devem ser en-
tendidas como sugestões de diligências, sempre submetidas ao juízo do presidente da investigação, 
a quem compete analisar sua conveniência e oportunidade. 

No curso do inquérito policial, compreendido entre a portaria de instauração e a confecção do relató-
rio final, cabe unicamente ao delegado de polícia decidir sobre a diligência investigatória empregada, 
momento adequado para execução, técnicas de inteligência necessárias e teses jurídicas que se 
mostrarão úteis para a apuração dos fatos. Essas variáveis localizam-se na órbita do juízo de oportu-
nidade e conveniência do delegado de polícia, campo de mérito administrativo.  

Cabe destacar que o parquet no curso do inquérito policial, citando novamente Aury e Ricardo Gloe-
ckner, tem presença “secundária, acessória e contingente, pois o órgão encarregado de dirigir o in-
quérito policial é a polícia judiciária”. Caso pretenda dirigir a investigação criminal, deve o órgão mi-
nisterial fazê-lo mediante seus procedimentos próprios de investigação (já considerados válidos pelo 
Supremo Tribunal Federal), e não pelo inquérito policial. 
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Ademais, as diligências requeridas pelo parquet no curso da investigação devem ser compreendidas 
à luz do artigo 14 do CPP, que estabelece que “o ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado 
poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade”, sob pena de 
clara afronta ao princípio de paridade de armas, que deve ser aplicado também à fase do inquérito 
policial. 

A requisição de diligências investigatórias pelo órgão geraria, de forma transversa e arbitrária, uma 
usurpação do papel de condutor da investigação. Em regra, a execução de diligências investigatórias 
é feita pelo delegado de polícia, seja diretamente ou por meio de seus agentes, independente de ma-
nifestação ministerial e de prévia autorização judicial, utilizando-se para isso do poder requisitório, por 
meio do qual são trazidas aos autos o resultado de perícias, informações, documentos e dados que 
interessem à apuração dos fatos, conforme prescreve o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.830/13. 

Em caráter excepcional, no caso de medidas invasivas, a execução de diligências investigatórias pelo 
delegado de polícia submetidas à prévia autorização judicial, o Ministério Público fiscaliza a regulari-
dade da medida, exarando, para isso, parecer de legalidade da medida. 

Por fim, um terceiro momento do inquérito policial se dá com o oferecimento do relatório, que marca o 
encerramento da atuação da polícia judiciária, uma vez que a autoridade policial reconhece que fo-
ram exauridas as diligências investigatórias disponíveis e adotadas as teses jurídicas mais adequa-
das para a busca do esclarecimento dos fatos. Abre-se, a partir de então, espaço para a apreciação 
do resultado da investigação pelo órgão ministerial. 

A partir da apresentação do relatório, o papel de protagonista da persecução penal é transferido do 
delegado de polícia, presidente da investigação criminal, para o Ministério Público, titular da ação pe-
nal, a quem cabe promover a processualização do feito por meio da apresentação da peça acusató-
ria. 

Aqui reside o instante em que se mostra cabível a requisição das diligências investigatórias em face 
do delegado, enquanto presidente da investigação, sem que ocorra disfunção ou desvirtuamento dos 
órgãos da persecução penal. Não obstante tal autorização, a requisição de diligências investigatórias 
deve obedecer aos limites legais e constitucionais impostos ao exercício do poder requisitório ministe-
rial, sob pena de ser negada, de forma legítima, pela autoridade policial o cumprimento das diligên-
cias. 

Estabelecido o momento de seu cabimento no curso do inquérito policial, é necessário definir os limi-
tes do poder requisitório a fim de se evitar abusos ou ilegalidades. O artigo 16 do CPP traz uma pri-
meira limitação, tornando a requisição cabível somente quando a diligência for imprescindível para o 
oferecimento da denúncia: 

Sendo assim, nota-se que a diligência deve ter por finalidade a construção da materialidade e dos in-
dícios de autoria relacionados aos fatos sob apuração, já que são esses os requisitos para o ofereci-
mento da denúncia, não sendo cabível o uso da requisição para obtenção de informações destoantes 
do contexto investigativo ou para instruir indiretamente procedimentos de natureza cível ou adminis-
trativa. 

Por conseguinte, não é pertinente a requisição para que a autoridade policial expeça ofícios a outros 
órgãos nem determine a execução de outros atos de natureza cartorária ou sem conexão com a ativi-
dade-fim da Polícia Judiciária, sob o risco de tornar ilegítimo o exercício do seu poder requisitório. 
Observa-se, portanto, que a diligência deve ser imprescindível ao oferecimento da denúncia. 

O artigo 47 do CPP impede ainda que parquet faça requisições à autoridade policial quando as infor-
mações complementares estejam na posse de outra instituição, vedando que se utilize da intermedia-
ção de outra instituição para a obtenção dos elementos de convicção que julgar necessários, sob 
pena de se causar ônus desnecessário ao órgão de Polícia Judiciária: 

Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos comple-
mentares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autorida-
des ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. 
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Outro ponto que carece de análise aqui é a questão da cota ministerial para fins de indiciamento, cujo 
entendimento pacífico já se demonstra no sentido do não cabimento, uma vez que se trata de ato pri-
vativo da autoridade policial, que, da mesma forma, não vincula ao órgão ministerial para o ofereci-
mento da denúncia. 

Em síntese conclusiva, em conformidade com o quadro constitucional e legal existente, nota-se que o 
poder de requisição de diligências do parquet no curso do inquérito policial somente pode ser exer-
cido nos dois momentos bem definidos: anteriormente à instauração do inquérito policial, sem qual-
quer interferência em outros aspectos discricionários do delegado de polícia; no segundo momento, 
entre a confecção do relatório conclusivo e a propositura da ação penal. Contudo, as requisições de 
diligências após essa fase devem apresentar as seguintes características para serem reputadas legí-
timas: 

I) natureza investigatória criminal: consiste em diligências que devam ter a necessária intermediação 
da Polícia Judiciária, a quem cabe a exclusividade de atuação investigatória no inquérito policial, ex-
cetuando-se, assim, diligências que tenham por objetivo a instrução de procedimentos civis; 

II) imprescindibilidade para o oferecimento da denúncia: consiste na diligência que tenha como es-
copo a identificação da materialidade e autoria delitiva dentro do contexto investigativo; 

III) domínio da polícia judiciária: consiste na diligência que tenha como destinatário final a Polícia Ju-
diciária, devendo a requisição, caso assim não ocorra, ser encaminhada diretamente ao órgão que 
possua a informação, documento ou qualquer outro elemento de informação que seja pertinente. 

IV) fundamentação: as requisições de diligências devem ser fundamentadas e não meramente pontu-
adas no poder requisitório genérico previsto no artigo 129 da Constituição Federal. A fundamentação 
é elemento essencial a fim de que se possa ser realizado o controle de legalidade do ato. Assim, 
caso o delegado de polícia entenda incabível a diligência requisitada, por ausência de fundamento 
legal, deve submeter o feito ao controle judicial de legalidade. 

O panorama contemporâneo da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, delineado 
pelo texto constitucional e pela Lei 12830/13, confere clara função investigatória à autoridade policial, 
com evidentes marcas de exclusividade, autonomia e discricionariedade. Por outro lado, é dada ao 
órgão ministerial uma função fiscalizadora, de notável importância, colocando-o como órgão de con-
trole de legalidade da Polícia Judiciária, seja por meio do seu poder requisitório, seja por meio de ma-
nifestações posteriores às representações do delegado de polícia, emanados por meio de parecer. 

Essa divisão de papéis, pois, é imprescindível para o desempenho de uma persecução penal em 
completa consonância com os mais basilares preceitos do Estado Democrático de Direito e garantias 
do indivíduo sujeito à investigação por meio do inquérito policial. 

Laudo Pericial 

O laudo pericial é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que 
está dentro de seus conhecimentos. O laudo é a tradução das impressões captadas pelo técnico ou 
especialista, em torno do fato litigioso, por meio dos conhecimentos especiais de quem o examinou. 

É um dos meios de prova utilizados pelo juiz para proferir a sentença, embora no direito penal brasi-
leiro o juiz não esteja adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo integral ou parcialmente.[1] Di-
ante de matéria técnica que exige conhecimentos especializados, o juiz pedirá um laudo ao especia-
lista respectivo. Difere do parecer, que é uma resposta à consulta de uma das partes sobre dados 
pré-existentes, em geral, culminando numa conclusão ou solução para o litígio. Em suma, é uma opi-
nião especializada de um profissional habilitado sobre matéria fática para solucionar discórdias em 
discussões judiciais, e pode versar sobre variadas matérias: medicina, engenharia, informática, meio 
ambiente, acidentes de trânsito, psicanálise etc. 

O profissional perito judicial, ao produzir seu trabalho para justiça, deve ser meticuloso no desempe-
nho de suas atividades. Não deve agir de forma parcial ou com senso comum, ele deve agir imparci-
almente em sua análise e na elaboração de seu laudo. O profissional perito deve se policiar nos estu-
dos do caso tratado para que finalize o laudo pericial com pleno êxito, pois mesmo sendo um trabalho 
bem feito, haverá sempre alguém que irá contestá-lo, querendo assim impugná-lo. Porém, sendo o 
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trabalho pericial consubstanciado em prova robusta e estribado na legislação aplicada ao caso, certa-
mente que será um laudo pericial conclusivo e enfático na lide tratada nos autos. 

O Laudo é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo Perito, via de regra escrito. Deve 
ser redigido pelo próprio Perito, mesmo quando existem Assistentes Técnicos. Os colegas devem re-
ceber a oportunidade de examinar o texto e emitir suas opiniões. Esta tarefa deve ser realizada em 
conjunto, de preferência. O Perito ganha tempo e reduz os debates infrutíferos, desta forma. A maio-
ria dos trabalhos resolve-se dentro do campo técnico, sem margem para opiniões pessoais. 

Um laudo pericial é uma forma de prova, cuja produção exije conhecimentos técnicos e científicos, e 
que se destina a estabelecer, na medida do possível, uma certeza a respeito de determinados fatos e 
de seus efeitos. O Perito fala somente sobre os efeitos técnicos e científicos. O Juiz declara os efeitos 
jurídicos desses fatos referidos pelo perito e das conclusões deste. O Perito esclarece os efeitos de 
fato. O Juiz fixa os efeitos de direito. 

O Perito deve ter o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos 
com base nos quais pretende desenvolver sua argumentação e, afinal expor suas conclusões. A fun-
çào do perito guarda muita semelhança coma própria função do Juiz. O Perito examina fatos e emite 
um julgamento baseado em seu livre convencimento, respeitado, porém o princípio da racionalidade e 
da prevalência da argumentação técnica e científica. O objetivo do trabalho pericial e afastar as dúvi-
das existentes sobre determinados fatos e sobre as suas consequências práticas. O Perito não emite 
um julgamento ou parecer jurídico, mas seu trabalho deve levar em consideração os efeitos jurídicos 
que a prova pericial se destina produzir. 

O laudo pericial é uma peça do processo, que deverá ser interpretada e avaliada pelo Juiz ou Tribu-
nal, como qualquer outro instrumento de prova e de convencimento. É preciso que todos possam 
compreendê-lo. Seu texto deve ser claro, preciso e inteligível. O bom profissional não escreve de 
forma que só outros experts o entendam. É importante distribuir adequadamente o trabalho. Inicia 
apresentando as partes e a Perícia realizada. Prossegue com o enunciado e o exame das questões 
principais. Responde aos quesitos formulados pelas partes. Conclui ressaltando aspectos importan-
tes. Em anexo devem ser lançados os dados empregados, os documentos consultados, fotografias e 
outros elementos de interesse não relacionados no corpo do Laudo. 

Após a entrega do Laudo, o Juiz intima as partes para tomarem conhecimento do mesno. Há um 
prazo para que se manifestem. As partes podem concordar com o Laudo ou discordar, contestar, soli-
citar esclarecimentos, formular quesitos adicionais ou mesmo impugnar o Laudo e pedir a realização 
de nova perícia. 

A complementação de perícia busca responder ou resolver as dúvidas remanescentes. A resposta a 
quesitos adicionais ou suplementares geralmente exige a carga dos autos e novo exame da causa, 
pelo intervalo de tempo que decorre entre a entrega do Laudo e a intimação para a complementação. 

O Perito pode ser convocado para prestar esclarecimentos em audiência, verbalmente. As partes de-
vem indicar com antecedência os quesitos a serem respondidos. Não o fazendo, na audiência, o Pe-
rito pode alegar a complexidade da questão e solicitar prazo para respondê-los. Além disto, quando o 
trabalho adicional é significativo, exigindo tempo, dedicação e despesas extras, o Perito pode solicitar 
os honorários correspondentes. 

O Laudo é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo Perito, via de regra escrito. Deve 
ser redigido pelo próprio Perito, mesmo quando existem Assistentes Técnicos. Os colegas devem re-
ceber a oportunidade de examinar o texto e emitir suas opiniões. Esta tarefa deve ser realizada em 
conjunto, de preferência. O Perito ganha tempo e reduz os debates infrutíferos, desta forma. A maio-
ria dos trabalhos resolve-se dentro do campo técnico, sem margem para opiniões pessoais. 

Um laudo pericial é uma forma de prova, cuja produção exige conhecimentos técnicos e científicos, e 
que se destina a estabelecer, na medida do possível, uma certeza a respeito de determinados fatos e 
de seus efeitos. O Perito fala somente sobre os efeitos técnicos e científicos. O Juiz declara os efeitos 
jurídicos desses fatos referidos pelo perito e das conclusões deste. O Perito esclarece os efeitos de 
fato. O Juiz fixa os efeitos de direito. 
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O Perito deve ter o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos 
com base nos quais pretende desenvolver sua argumentação e, afinal expor suas conclusões. A fun-
çào do perito guarda muita semelhança coma própria função do Juiz. O Perito examina fatos e emite 
um julgamento baseado em seu livre convencimento, respeitado, porém o princípio da racionalidade e 
da prevalência da argumentação técnica e científica.  

O objetivo do trabalho pericial e afastar as dúvidas existentes sobre determinados fatos e sobre as 
suas consequências práticas. O Perito não emite um julgamento ou parecer jurídico, mas seu traba-
lho deve levar em consideração os efeitos jurídicos que a prova pericial se destina produzir. 

O laudo pericial é uma peça do processo, que deverá ser interpretada e avaliada pelo Juiz ou Tribu-
nal, como qualquer outro instrumento de prova e de convencimento. É preciso que todos possam 
compreendê-lo. Seu texto deve ser claro, preciso e inteligível. O bom profissional não escreve de 
forma que só outros experts o entendam. É importante distribuir adequadamente o trabalho. Inicia 
apresentando as partes e a Perícia realizada. Prossegue com o enunciado e o exame das questões 
principais. Responde aos quesitos formulados pelas partes. Conclui ressaltando aspectos importan-
tes. Em anexo devem ser lançados os dados empregados, os documentos consultados, fotografias e 
outros elementos de interesse não relacionados no corpo do Laudo. 

Após a entrega do Laudo, o Juiz intima as partes para tomarem conhecimento do mesmo. Há um 
prazo para que se manifestem. As partes podem concordar com o Laudo ou discordar, contestar, soli-
citar esclarecimentos, formular quesitos adicionais ou mesmo impugnar o Laudo e pedir a realização 
de nova perícia. 

A complementação de perícia busca responder ou resolver as dúvidas remanescentes. A resposta a 
quesitos adicionais ou suplementares geralmente exige a carga dos autos e novo exame da causa, 
pelo intervalo de tempo que decorre entre a entrega do Laudo e a intimação para a complementação. 

O Perito pode ser convocado para prestar esclarecimentos em audiência, verbalmente. As partes de-
vem indicar com antecedência os quesitos a serem respondidos. Não o fazendo, na audiência, o Pe-
rito pode alegar a complexidade da questão e solicitar prazo para respondê-los. Além disto, quando o 
trabalho adicional é significativo, exigindo tempo, dedicação e despesas extras, o Perito pode solicitar 
os honorários correspondentes. 
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REFERÊNCIAS

Os  links  citados  abaixo  servem  apenas  como  referência.  Nos  termos  da  lei
brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As
ideias,  procedimentos  normativos,  sistemas,  métodos,  projetos  ou  conceitos
matemáticos  como  tais;  Os  esquemas,  planos  ou  regras  para  realizar  atos
mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos
por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos
de tratados  ou convenções,  leis,  decretos,  regulamentos,  decisões  judiciais  e
demais  atos  oficiais;  As  informações  de  uso  comum  tais  como  calendários,
agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento
industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 
Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 
Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário
A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 
muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material
é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos 
prazos dos concursos.
A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução 
parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, [e, não há 
como efetuar devolução do material.

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material,  por isso
todo  conteúdo  é  revisado  por  profissionais  especializados  antes  de  ser
publicado. 
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