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RESUMO
Este trabalho versa sobre a atuação do Instituto Médico Legal de Santa Catarina e
sua contribuição para a população do meio oeste catarinense nos casos de
homicídio. A criminalidade apresenta, ao longo dos anos, elevado índice de
crescimento em nossa sociedade e, por conseguinte, o trabalho pericial obtém uma
maior visibilidade junto a população, tanto a Polícia Civil quanto a sociedade
buscam, no trabalho da perícia, uma resposta para os crimes que acontecem na
região do meio oeste catarinense. Diante desse problema social, o objetivo principal
consiste em analisar a atuação do Instituto Geral de Perícias do estado de Santa
Catarina, em específico o setor de Medicina Legal, no esclarecimento dos crimes de
homicídio através das atividades laborais exercidas interdisciplinarmente pelos
servidores no Instituto Médico Legal de Santa Catarina. Para alcançar este objetivo
traçou-se os seguintes objetivos específicos: a) contextualizar, por meio de revisão
bibliográfica, sobre a Perícia Criminal e demonstrar sua importância desde seu
“nascimento” até os dias atuais, b) discorrer sobre a regulamentação do Instituto
Médico Legal do estado de Santa Catarina, c) elencar as áreas de formação dos
servidores efetivos no Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina e d)
demonstrar, através de pesquisa documental e análise de laudos periciais, como a
interdisciplinaridade ajudou a solucionar casos de crimes de homicídio na 8ª
Mesorregional de Perícias. O método para alcançar os objetivos foram através de
pesquisa bibliográfica e documental, referente à abordagem caracteriza-se pela
modalidade descritiva com base na análise de documentos. Se enquadra, ainda,
como pesquisa básica, já que o conhecimento produzido não prevê uma aplicação
prática, o levantamento das informações foi concentrado na cidade de Caçador - SC
devido a facilidade de acesso a biblioteca da UNIARP e ao Instituto Geral de
Perícias, o qual tornou-se a maior fonte de informações aqui descritas. A seleção
dos documentos apresentados consistiu em filtrar somente os homicídios ocorridos
entre as datas de 01/01/2016 até 31/12/2020, com apresentação de três casos
aleatórios. Os resultados demonstram que entre os anos de 2016 e 2020 os
homicídios oscilaram, com um aumento considerável em 2020, chegando a trinta e
dois (32) casos, contribuindo para que o total de mortes violentas, nesse período,
ficasse em cento e um (101) casos, tendo como base o número total. Constatou-se
que o Instituto Médico Legal chegou a 100% de laudos emitidos, com 85,1% de
laudos do Instituto de Criminalística e 72,2% de produção do Instituto de Análises
Forenses nas perícias de dosagem alcoólica e toxicológica, ademais emitiram dois
laudos de comparação de DNA para identificação de corpos impossibilitados de
reconhecimento visual. Ao final dos cento e um (101) casos de homicídios noventa
(90) foram solucionados perfazendo um sucesso de 89,1% dos casos ocorridos.
Diante destes números, nota-se a importância do Instituto Médico Legal em conjunto
com os demais órgãos que compõem o Instituto Geral de Perícias de Santa
Catarina, aliado à investigação da Polícia Civil, para solucionarem os casos
considerados como expressão máxima da violência interpessoal.
Palavras-chave: Perícia. Criminal. Homicídio. Desenvolvimento. Sociedade.

ABSTRACT
This work deals with the work of the Legal Medical Institute of Santa Catarina and its
contribution to the population of the west of Santa Catarina in cases of homicide.
Crime has shown, over the years, a high rate of growth in our society and,
consequently, expert work obtains greater visibility among the population, both the
Civil Police and society seek in the work of forensics, an answer to the crimes that
take place in the midwestern region of Santa Catarina. In view of this social problem,
the main objective is to analyze the work of the General Institute of Expertise of the
state of Santa Catarina, specifically the Legal Medicine sector, in the clarification of
homicide crimes through the work activities performed interdisciplinarity by the
employees at the Legal Medical Institute of Santa Catarina. To achieve this objective,
the following specific objectives were outlined: a) to contextualize through a
bibliographic review on Criminal Expertise and demonstrate its importance from its
"birth" to the present day, b) to discuss the regulations of the Legal Medical Institute
of the state from Santa Catarina, c) list the areas of training of effective civil servants
at the General Institute of Expertise of Santa Catarina and d) demonstrate through
documentary research and analysis of expert reports how interdisciplinarity helped to
solve cases of homicide crimes in the 8th region of General Institute of Expertise.
The method to achieve the objectives was through bibliographical and documentary
research related to the approach, characterized by the descriptive modality based on
the analysis of documents, it still fits as basic research, since the knowledge
produced does not foresee a practical application, the gathering of information was
concentrated in the city of Caçador/SC due to the easy access to the UNIARP library
and to the General Institute of Expertise, which became the biggest source of
information described here, the selection of the documents presented consisted of
filtering only the homicides that occurred between the dates from 01/01/2016 to
12/31/2020, with the presentation of three random cases. The results demonstrate
that between the years 2016 and 2020 homicides fluctuated, with a considerable
increase in 2020 reaching thirty-two (32) cases, contributing to the total of violent
deaths, in this period were in one hundred and one (101) cases, based on the total
number, found that the Legal Medical Institution reached 100% of reports issued, with
85.1% of reports from the Institute of Criminalistics and 72.2% of production from the
Institute of Forensic Analysis in the dosage forensics alcoholic and toxicological
issues, in addition they issued two DNA comparison reports for the identification of
bodies At the end of the hundred and one (101) homicide cases, ninety (90) were
solved, making a success of 89.1% of the cases that occurred. In view of these
figures, the importance of the Legal Medical Institute, together with the other bodies
that make up the General Institute of Expertise. of Santa Catarina, is coupled with the
investigation of the Civil Police to solve the cases considered as the maximum
expression of interpersonal violence.
Keywords: Expertise. Criminal. Murder. Development. Society.
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INTRODUÇÃO
Abordar um assunto complexo como a Perícia Criminal é desafiador, mas ao
mesmo instante apaixonante, pois cada caso desvendado por meio de um
levantamento exemplar, uma análise cuidadosa de um vestígio ou de um exame
necroscópico minucioso pode revelar o que obscuramente ocorreu em uma
determinada cena de crime.
Para que se possa entender toda a estrutura e o desenvolvimento da perícia
no território brasileiro é necessário conhecer, também, o funcionamento de toda a
estrutura judicial, bem como a policial, pois estas Instituições se assemelham
estruturalmente em relação as competências de sua área de atuação.
Pode-se dividir, basicamente, a justiça brasileira em decorrência de sua
competência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, partindo-se do que
preceitua a tipificação dos delitos no Código Penal e Código Civil. Desta divisão, é
estabelecida a competência de cada segmento (Federal ou Estadual) de acordo com
a questão jurisdicional.
Em resumo, fica a cargo da Justiça Federal processar e julgar as causas
cíveis em que a União, suas autarquias e empresas públicas federais sejam as
interessadas na condição de autoras ou como rés, assim como questões de
interesse da Federação previstas na Constituição Federal.
Da mesma forma, a Justiça Estadual tem caráter de julgar todo o delito que
não for de competência dos demais segmentos do Judiciário, Federal, do Trabalho,
Eleitoral e Militar.
Outro ponto que merece entendimento é quanto a divisão da Justiça Cível e
da Justiça Criminal, sendo que na Cível estão todos os delitos praticados contra o
patrimônio (bens ou qualquer objeto de valor de outra pessoa) de outrem e cabe a
parte prejudicada acionar a Justiça para ter seu direito reparado. Já na esfera
Criminal, o Estado é o titular da ação, ou seja, quando há o cometimento de um
crime, independentemente da vontade da vítima, o Estado assume a titularidade da
ação penal e toma todas as medidas e providências necessárias para que o sistema
judiciário criminal seja acionado para julgar esse fato delituoso.
Destarte, o sistema da Polícia brasileira é dividido em federal e estadual. A
esfera federal é composta pelo Departamento de Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal e Polícia Ferroviária Federal. Já no âmbito estadual compreende-se as
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Polícias

Militares,

Polícias

Civis, Corpo de

Bombeiros,

Perícia

Oficial e

Departamento Estadual de Trânsito.
Importante mencionar que para Espindula (2009, p. 3) “o sistema pericial é
estruturado também como um órgão de apoio ao sistema judiciário, na produção de
provas técnico-científicas que subsidiarão a investigação policial e o processo
criminal”.
Assim assevera Pereira (2013, p. 11) que “a perícia, tal como hoje é
concebida, é fundamental na busca da verdade dos fatos, que constituem, por sua
vez, a alma de uma decisão judicial”. Outrossim, caso a perícia falhar em
esclarecer a verdade, o descrédito recai sobre a “justiça como um todo, portanto a
ação pericial está direta e intrinsecamente relacionada com a credibilidade dos
seus peritos e na consistência dos seus laudos”.
O surgimento da Perícia no Brasil se deu por intermédio da Medicina Legal.
Este fato pode ser explicado até pela própria tradição da medicina no mundo. Foi a
medicina que trouxe para o homem a preocupação com o meio de aplicação de
conhecimentos que lhes proporcionassem bem-estar físico e psicológico.
Atualmente, no estado de Santa Catarina, o Instituto Médico Legal (IML) é o
setor responsável pelos exames em seres humanos, sejam eles vivos ou em óbito, e
que tenham cunho judicial. Especificamente, sobre os seres que perderam a vida,
nenhum cadáver ingressa no Instituto Médico Legal (IML) do Estado de Santa
Catarina por acaso. E, em virtude da pesquisa minuciosa acerca das consequências
do cerceamento da atividade vital, o IML é popularmente conhecido como sendo o
revelador da “caixa preta” das vítimas fatais que são investigadas pelo Instituto.
Os exames em pessoas falecidas, comumente conhecidos como autópsias,
são realizados nos casos de óbitos de causa violenta, como acidentes de trânsito,
arma de fogo, arma branca, afogamentos, enforcamentos, choques elétricos,
cadáveres em estado de putrefação e mortes suspeitas.
Há inúmeros conceitos de diversos doutrinadores respeitáveis quando o
assunto versa sobre Medicina Legal, todavia, o mais completo está na obra de
Croce e Croce Júnior (2012, p. 29) onde os autores afirmam que "medicina legal é a
ciência e a arte extrajurídica auxiliar, alicerçada em um conjunto de conhecimentos
médicos, paramédicos e biológicos destinados a defender os direitos e os interesses
dos homens e da sociedade".
Este conceito é utilizado, principalmente, pelo Direito Penal. Pode-se citar
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como exemplo os exames de corpo de delito, investigação de homicídios, perícias
em substâncias tóxicas etc. Também pode ser usada pelo Direito Civil para a
identificação da capacidade civil, ou seja, todas as pessoas possuem a capacidade
de direito, em tese são capazes de adquirir direitos e deles gozar, logo quando
existe a suspeita de incapacidade, o sistema judiciário aparar-se-á na Medicina
Legal para o julgamento da sua incapacidade civil e por derradeiro no Direito
Trabalhista nos casos de acidentes de trabalho. Outrossim, em nosso país, a
atuação dos peritos médicos legistas, que são os peritos oficiais, está prevista no
Código de Processo Penal.
Os artigos que discorrem sobre o assunto são o Art. 158: “quando a infração
deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado” e, também, o Art. 159: “o exame de
corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de
diploma de curso superior (BRASIL, 1941).
A Medicina Legal é um ramo extenso e complexo dos conhecimentos
científicos que fazem um elo entre a Medicina e o Direito, justamente porque a
aplicação e elaboração das leis que regulam os atos humanos é de extraordinária
importância para a solução de fatos de interesse jurídico. Contudo, vê-se a
necessidade de explicar que a atuação do perito não se restringe apenas ao
estudo de cadáveres, envolvendo a pesquisa com seres humanos vivos também.
Deste modo, percebe-se a importância e o papel da Medicina Legal, pois é muito
difícil o julgador renunciar as informações dadas por especialistas da área pericial,
dados os detalhes e as minúcias que seus laudos periciais podem apontar e
revelar.
Assim sendo, é de conhecimento público que a Medicina Legal é muito mais
do que uma ciência social e transcende a área da Medicina. Afinal, muito embora
seus principais fundamentos advêm das tecnologias e das ciências médicas, o
perito médico legista, no seu trabalho, não se preocupa diretamente com a vida e
com a saúde em si da pessoa a ser investigada, mas, fundamentalmente, com as
evidências e as provas a serem analisadas, ou seja, o perito não é um médico no
exercício da profissão e sim um servidor da Justiça e do Direito.
Trabalhar com a dor e a sensação de perda que as famílias passam ao
enfrentar uma situação incomum na vida delas é um enorme desafio para os
servidores de carreira efetiva no Instituto Médico Legal do estado de Santa Catarina.
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A Lei Promulgada n.º 15.156 de 11 de maio de 2010, que institui o plano de
carreiras e vencimentos do Grupo Segurança Pública - Perícia Oficial discorre, entre
outros assuntos, sobre as atribuições das carreiras do quadro de servidores do
Instituto Geral de Perícias – IGP, especificamente, sobre a carreira de Auxiliar
Médico Legal descreve:
Atividade que tem por objeto executar o recolhimento e o transporte de
cadáveres das vítimas de morte violenta, preparando-os para necropsia,
bem como executar serviços operacionais e administrativos, nos termos das
normas constitucionais e legais em vigor, exercendo suas atribuições, sob
orientação superior, nos setores do Instituto Médico Legal, entre outros
(SANTA CATARINA, 2010).

De modo geral, a satisfação pessoal é extremamente elevada em atuar na
perícia oficial do estado de Santa Catarina, embora exercer uma atividade que, para
a grande maioria da população, é enxovalhada, permeada pelo medo, repulsa etc.,
encontrar satisfação em tal exercício profissional é sinônimo de gratificação
profissional, bem como pessoal.
Deste modo, no trabalho do Instituto Geral de Perícias, em especial do
Instituto Médico Legal, a relevância social está intrínseca em suas atividades, pois a
cada laudo emitido, a cada perícia realizada, há um sentimento colaborativo para
com a comunidade, por três aspectos: a) retirar do convívio social pessoas que
agem em desacordo com a lei; b) elucidar dúvidas e pontos obscuros de fatos
ocorridos, em sua grande maioria, na calada da noite e c) por trazer “paz” às famílias
enlutadas que não conseguiam imaginar como as mortes efetivamente ocorreram.
Desta maneira, as atividades dentro do Instituto Geral de Perícias são todas
baseadas na cientificidade, ou seja, as bases científicas em torno da elaboração de
um laudo pericial são exaustivamente pesquisadas e servem de subsídios para que
as

respostas

e

observações

emitidas

nesse

documento

oficial

tonem-se

fundamentais para a decisão e convencimento dos magistrados. Portanto,
observando a relevância científica deste trabalho, ele servirá de objeto de pesquisa
para toda a população acadêmica onde os dados e informações contidas nestas
laudas são confiáveis e fidedignas para uma pesquisa acadêmica segura e
relevante.
Lembrando ainda que o trabalho está totalmente alinhado com a terceira linha
de pesquisa que abrange Sociedade, Cidadania e Segurança Pública, do Programa
de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade – PPGDS, da
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Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, visto que o Instituto Geral de Perícias faz
parte do colegiado de Segurança Pública do estado de Santa Catarina.
Assim, tendo em vista a necessidade de estudos sobre o tema e a relevância
social da pesquisa, o objetivo geral desta dissertação é analisar a atuação do
Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina, em específico o setor de
Medicina Legal, no esclarecimento dos crimes de homicídio através das atividades
laborais exercidas pelos servidores no Instituto Médico Legal de Santa Catarina.
Deste modo, para se obter êxito no alcance do objetivo geral, traça-se os
seguintes objetivos específicos: contextualizar por meio de revisão bibliográfica
sobre a Perícia Criminal e demonstrar sua importância desde seu “nascimento” até
os dias atuais, discorrer sobre a regulamentação do Instituto Médico Legal do
estado de Santa Catarina, elencar as atribuições dos Servidores Efetivos do Instituto
Geral de Perícias de Santa Catarina, demonstrar, através de pesquisa documental e
análise de Laudos Periciais, a importância do Instituto Médico Legal na solução
dos casos de homicídio na 8ª Mesorregional de Perícias.
Neste intuito, a dissertação foi estruturada em três capítulos: no primeiro
capítulo aborda-se a Perícia Criminal com uma contextualização histórica, suas
operações e o papel da Perícia Criminal no aspecto legal com uma descrição sobre
o Instituto Geral de Perícias. No segundo capítulo discorre-se sobre a estrutura
organizacional do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina relatando os
trabalhos em cada Instituto e, por derradeiro, no terceiro capítulo, abordou-se o
papel do Instituto Médico Legal de Caçador - SC apontando as atribuições dos
servidores efetivos do IML, bem como, os tipos de perícias realizadas por esse
Instituto e as contribuições/resultados (análise dos casos de homicídios atendidos)
que o IML local (8ª Gerência Mesorregional de Perícias de Caçador) trouxe para a
sociedade do meio oeste catarinense.
Assim sendo, a abordagem dessa dissertação tem como escopo a pesquisa
qualitativa e documental referentes à abordagem que é caracterizada pela
modalidade descritiva com base na análise de documentos pois para se atingir os
objetivos na sua totalidade será realizada uma análise de laudos emitidos pelo
Instituto Geral de Perícia de Caçador - SC nos casos de homicídio, realizado de
modo indutivo. Quanto à natureza, ela se enquadra como pesquisa básica, já que o
conhecimento produzido não prevê uma aplicação prática, com objetivos descritivos
e explicativos e com procedimentos bibliográficos elaborados a partir de materiais
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publicados como livros, artigos, periódicos, internet, bem como uma análise
documental de laudos emitidos pelo Instituto Geral de Perícias de Caçador - SC.
Todo o levantamento das informações será concentrado na cidade de
Caçador- SC devido a facilidade de acesso à biblioteca da UNIARP e ao Instituto
Geral de Perícias. Outrossim, tendo em vista que o assunto da pesquisa está
relacionado ao órgão responsável pela realização das perícias criminais no estado
de Santa Catarina, o IGP da cidade de Caçador tornar-se-á, maior fonte de
informações aqui descritas.
A seleção dos documentos apresentados consiste em filtrar somente os casos
de homicídios ocorridos entre as datas de 01/01/2016 até o dia 31/12/2020, sem
divulgação e apresentação dos nomes das vítimas, visando atender as questões de
ética do trabalho e de respeito aos envolvidos. A escolha aconteceu de forma
aleatória, onde, em um total de cento e um (101) casos de homicídios ocorridos na
região compreendida pela 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil, que engloba os
municípios de Santa Cecília, Timbó Grande, Lebon Régis, Rio das Antas, Macieira,
Calmon e Caçador, foram selecionados 3 casos aleatoriamente.
Os laudos escolhidos serão apresentados com seu conteúdo na íntegra e tem
por único objetivo demonstrar a relevância da Perícia Criminal dentro do espectro
total do poder judiciário e, por conseguinte, evidenciar a importância desta atividade
laboral no auxílio da investigação policial onde os beneficiários serão os cidadãos
residentes na região do meio oeste catarinense.
Para se alcançar o objetivo geral, bem como os objetivos específicos, foram
utilizadas ferramentas de informática (computadores e celulares) no intuito de buscar
artigos científicos, periódicos e páginas digitais de fontes confiáveis para a
fundamentação teórica da pesquisa. Houve a utilização de veículos automotores
(carro e moto), por parte do mestrando, para deslocamentos na busca das
informações com o objetivo de embasar e concluir a dissertação.
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1 PERÍCIA CRIMINAL
A persecução (procedimento) penal no sistema jurídico brasileiro se
desenvolve em duas fases distintas. Na primeira fase encontramos o Inquérito
Policial, onde é considerado tão somente peça inquisitória e comumente conhecido
como meramente informativo, visto que nessa fase não é obrigatório o contraditório.
O inquérito representa o lapso temporal da investigação criminal propriamente dito, a
objetividade deste procedimento está na produção de provas materiais do delito, as
quais serão consubstanciadas nos laudos periciais. A segunda fase do trâmite
acomoda-se o processo criminal ou ação penal, iniciada pelo recebimento da
denúncia e finalizado com o trânsito em julgado da decisão do magistrado
(OLIVEIRA, 2013).
Com base na informação sobre a persecução penal, a produção de provas
materiais recai sobre a Perícia Criminal. Os órgãos ou Institutos de Criminalística
possuem relação estreita com os principais operadores do Sistema de Justiça
Criminal, haja vista que o Estado-Administração assume a função da ação penal, na
ocorrência de um crime, sem depender da vontade da vítima, contra o criminoso
através da figura do Ministério Público. Com o passar dos tempos, a prova de
natureza pericial ganha uma relevância ainda maior para a efetiva ação dos
operadores do Direito, ante o seu caráter técnico-científico e suas conclusões
objetivas perante a um fato periciado (OLIVEIRA, 2013).
Síncrono com esse pensamento, Kahn (2014, p. 199) cita que “uma perícia
eficiente é condição necessária para a diminuição sistemática da criminalidade no
país”, ou seja, a perícia deve ser objetiva e esclarecedora para que a tomada de
decisão dos magistrados seja a mais correta possível.
Assim sendo, se faz necessário explicar o que é perícia. Nucci (2020, p. 273)
explica que perícia “é o exame de algo ou alguém realizado por técnicos ou
especialistas em determinados assuntos, podendo fazer afirmações ou extrair
conclusões pertinentes ao processo penal”. Portanto, perícia é um meio de obtenção
da prova e está vinculada a um procedimento penal.
Nos delitos que deixam vestígios (rastros materiais), a análise desse local
torna-se indispensável para que a materialidade seja comprovada. Esse vestígio é a
pista ou indício deixado por algo, ou alguém, no local da infração penal. Um exemplo
clássico é o crime de homicídio onde os sinais aparentes de sua prática são visíveis,
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uma vez que se pode, normalmente, encontrar o cadáver no local do crime. Assim, a
não realização do exame determinado poderá ocorrer a nulidade encontrada nos
termos do disposto no Art. 564, III, b, do Código de Processo Penal (NUCCI, 2020).
Os beneficiários da perícia criminal são aqueles que, de alguma forma,
poderão utilizar dos serviços para alcançar seus objetivos, tais como, a família da
vítima, o sistema judiciário em si e a sociedade como um todo. Desta forma, passouse a reconhecer que o trabalho da Perícia tem implicações diretas nos resultados
das investigações criminais e no futuro veredito da sentença dos crimes.
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA PERÍCIA CRIMINAL
A ciência forense existe desde o século 13, mas se tornou popular nos últimos
anos com séries de TV sobre investigação criminal como CSI (Crime Scene
Investigation) do autor e produtor americano Anthony E. Zuiker.
Segundo Espindula (2009, p. 9) a perícia figura no Código de Processo Penal
desde 1941 “com a edição do Decreto-Lei n.º 3.689 de 03 de outubro de 1941, o
qual federalizou e unificou toda a legislação processual penal, também a perícia
recebeu tratamento à altura da importância das provas que produz”.
Por conseguinte, o Poder Legislativo Nacional, em 1941, já havido percebido
a importância da perícia no processo penal, haja vista que determinou que as tarefas
periciais fossem realizadas exclusivamente por agentes do estado, ou seja, peritos
oficiais e somente em regiões ou localidades onde não houvesse a presença dessas
figuras públicas. Os peritos ad hoc (nomeados) poderiam ser designados para o feito
desde que fossem profissionais de conhecida idoneidade e capacidade técnica.
Além disso, a preocupação com a regulamentação da produção de provas era
notória entre os legisladores, mesmo ainda não havendo órgãos periciais
estruturados em todos os estados da federação. Em meados de 1940 existiam
apenas os IML e alguns Institutos de Criminalística, portanto, a iniciativa de
vanguarda e estruturação administrativa tornava-se evidente com o objetivo de
atender o que era previsto na legislação penal vigente.
Ainda, segundo Espindula (2009, p. 5), o golpe militar de 1964 foi um exemplo
de como a perícia e seus respectivos Laudos foram desvirtuados com a tomada do
poder pelas Forças Armadas e, consequentemente, governabilidade do país com
“mão-de-ferro”, conforme o autor relata em sua obra “as consequências nefastas do
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desvirtuamento da perícia deveu-se às ações arbitrárias e exageradas dos agentes
do estado militares e policiais, principalmente”.
Ademais, na referida obra, o autor relata um caso ocorrido e que ilustra
perfeitamente as ações das Forças Armadas no que tange a perícia criminal da
época “um caso famoso, do jornalista Wladimir Herzog, que foi assassinado por
agentes do estado, em que foi produzido um laudo de suicídio por enforcamento”,
segundo o autor é um dos exemplos marcantes do uso desvirtuado da perícia
(ESPINDULA, 2009, p. 5).
Corroborando com a afirmação acima, Garrido e Giovanelli (2006, p. 57)
concluem, em seu artigo científico intitulado como Criminalística: origens, evolução e
descaminhos, publicado no Caderno de Ciências Sociais Aplicadas que:
À medida que a Criminalística se tornou atividade de polícia, distanciou-se
cada vez mais da academia, sofrendo grande decadência. Isso se acentuou
sobremaneira após o golpe de 1964, onde a existência de uma perícia
autônoma não era vista com bons olhos.

Como resultado, os autores identificam que “os descaminhos históricos da
criminalística foram responsáveis pelas condições inadequadas e tecnologicamente
atrasadas ainda encontradas na maioria dos Institutos de Criminalística brasileiros”
(GARRIDO; GIOVANELLI, 2006, p. 57).
Relatam, ainda, que todo esse procedimento incorreto da criminalística que
advém dessa época tornou-se responsável pela atual desvalorização do profissional
atuante na perícia criminal. Entretanto, a provável solução considerada conforme
Garrido e Giovanelli (2006, p. 57) “encontra-se no processo de autonomia
administrativa, orçamentária e técnico-científica dos órgãos periciais”.
Outrossim, com o advento da nova Constituição da República Federativa do
Brasil em 05 de outubro de 1988, a qual foi denominada Constituição Cidadã devido
a inúmeros dispositivos que asseguram o pleno direito social e individual dos
cidadãos brasileiros, bem como restabelecer o pleno estado de direito democrático
do Brasil. Desde a promulgação até os dias atuais algumas leis e dispositivos foram
incrementados com o objetivo de efetivar a vontade democrática do povo brasileiro.
Cabe dizer que, de acordo com Espindula (2009), um ano após a
promulgação da Constituição (1989) cada Estado da Federação deu início ao seu
processo constituinte para elaborar uma nova Constituição Estadual, o que
acarretou em um tratamento diferenciado em nove Estados quando se determinou a
desvinculação da Perícia Criminal da estrutura da polícia civil, ou seja, esses
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Estados passaram a ter órgãos periciais independentes com espaço físico e
autonomia própria contribuindo para o avanço da prova científica no processo
criminal.
Um evento histórico elencado pelo mesmo autor contribuiu para o avanço da
perícia criminal no país foi a elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos
em 1996 o qual consta como um dos objetivos a médio prazo, a autonomia da
perícia oficial nos seguintes termos:
Fortalecer os Institutos Médico-Legais ou de Criminalística, adotando
medidas que assegurem a sua excelência técnica e progressiva autonomia,
articulando-os com Universidades, com vistas a aumentar a absorção de
tecnologias (ESPINDULA, 2009, p. 7).

De acordo com a página digital da Perícia Criminal Justiça Pela Ciência na
Constituição hoje, no Brasil, existem 18 estados em que os órgãos periciais já se
encontram desvinculados da estrutura da Polícia Civil, são eles: Alagoas, Amazonas,
Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco,
Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina,
Sergipe, São Paulo e Tocantins (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA,
2015).
Ainda, conforme o site, são mais de 12 mil profissionais altamente
especializados em diversas áreas: Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas,
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Redes de Comunicação
ou Engenharia de Telecomunicações, Ciências da Computação, Engenharia da
Computação, Informática, TPD ou Sistemas de Informação, Engenharia Agronômica,
Geologia, Engenharia Química, Química ou Química Industrial, Engenharia Civil,
Biomedicina ou Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária,
Engenharia Cartográfica, Medicina, Odontologia, Farmácia, Engenharia Mecânica ou
Engenharia

Mecatrônica,

Física

e

Engenharia

de

Minas

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA, 2015).
1.2 PAPEL DA PERÍCIA CRIMINAL NO ASPECTO LEGAL
Dentro de toda a estrutura legal, torna-se imperioso ressaltar a importância do
artigo 5º da Constituição Federal que em sua redação cita:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade (BRASIL, 1988).
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O qual prevê os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, entre os
quais podemos citar:
Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante; são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilícitos; o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado (BRASIL, 1988).

Nos dias atuais não se pactua com métodos antigamente usados para extrair
informações importantes que contribuem com o andamento das investigações, como
por exemplo a tortura. É necessário que a obtenção da prova seja alcançada de
forma legal para que haja validade. Partindo desse pressuposto, a prova pericial
com bases científicas e adquiridas de forma idônea ganha extrema relevância
colaborando para que os operadores do direito possam promover o respeito aos
direitos humanos nas investigações.
Conforme apontam Rodrigues, Silva e Truzzi (2010, p. 4), em seu artigo
científico com título Perícia criminal: uma abordagem de serviços, relato de um
promotor público que diz:
Com a evolução da teoria dos direitos humanos, não dá para pendurar o
cara para ele confessar. Porque se me pendurar eu confesso qualquer coisa
que quiser: fui eu que explodi as torres gêmeas de Nova Iorque. Confesso,
assino. Tem valor? Não. Chega lá, a gente passa vergonha. O que sobra?
Polícia Científica. Quanto mais o mundo evolui no sentido de preservar os
direitos da cidadania, os direitos humanos das pessoas tanto mais relevante
se torna a Polícia Científica. Porque nós não podemos deixar de incriminar
quem praticou crimes, sob pena da sociedade ficar desprotegida. Mas
temos que fazê-lo através das técnicas científicas. Então, a Polícia
Científica é a única e a maior solução para a problemática do processo
criminal e da atuação criminal de todos os países [...] O futuro da polícia é a
Polícia Científica. Não existe saída fora da Polícia Científica. Quanto mais
ela aprimorar, quanto mais técnicas, quanto mais ela for presente, tanto
menos injustiças, tanto menos lesões aos direitos humanos, à cidadania e
tanto mais. A importância da Polícia Científica é primordial.

Outrossim, a atividade pericial é regulada pelo Código de Processo Penal
(CPP) onde, na redação do Art. 158 do Decreto Lei n.º 3.689, de 03 de outubro de
1941, relata que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
(NUCCI, 2020).
Para um melhor entendimento, necessita-se explicar a diferença entre exame
de corpo de delito e corpo de delito. A expressão corpo de delito é utilizada para
definir os casos em que há no local da infração os vestígios do delito, bem como em
outros locais que deixam marcas do evento infracional, pode-se citar os elementos
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corpóreos sensíveis aos sentidos humanos, aquilo que se pode ver e/ou tocar. Por
exemplo, o cadáver exposto ao chão, as roupas que a vítima utilizava no momento,
objetos encontrados nas cercanias do corpo e que apresentem relação com o crime,
a arma utilizada para cometer o crime é um belo exemplo.
O corpo de delito ainda pode ser compreendido em duas categorias conforme
a durabilidade apresentada, podendo ser permanente, o qual tem uma durabilidade
extensa, ou seja, podem ser visualizadas mesmo após passados dias, semanas,
meses e/ou anos do acontecido. Outra categoria seria a transeunte, onde os
vestígios são efêmeros, isto significa que tem uma vida mais curta, podendo
desaparecer rapidamente e um exemplo seriam as equimoses (manchas roxas que
surgem na pele decorrente de um trauma) lesões corporais que somem com o
passar dos dias (NUCCI, 2020).
Já o exame de corpo de delito é a inspeção rigorosa e cuidadosa realizada no
local da infração, bem como observando todos os vestígios apresentados pelo fato
efetuando a coleta e armazenamento dos vestígios para posterior análise. É dever
do perito o acondicionamento e armazenamento desses vestígios para que o
resultado desse exame tenha a confiabilidade e torne-se o documento de maior
auxílio no esclarecimento do fato. O exame de corpo de delito é compreendido em
dois tipos, direto ou indireto. No exame direto o perito realiza a verificação pessoal,
em outras palavras, ele está visualizando o vestígio ou a lesão. Já o exame indireto
é realizado através de material de apoio, o perito serve-se de outros meios para
conseguir alcançar seu objetivo como, por exemplo, documentos, prontuários
médicos etc.
Ao finalizar um exame de corpo de delito, ou em outras palavras, ao finalizar a
perícia, o perito responsável emitirá um documento com suas considerações e
conclusões do fato analisado ou objeto analisado, este será de forma escrita e
devidamente fundamentado constando nele todas as observações pertinentes
encontradas, documento esse que recebe o nome de Laudo Pericial (NUCCI, 2020).
É válido ressaltar, ainda, que as pessoas responsáveis pelo exame de corpo
de delito são chamadas de peritos oficiais conforme o Art. 159 do Código de
Processo Penal (CPP) “o exame de corpo de delito e outras perícias serão
realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior (BRASIL, 1941).
São pessoas especialistas em determinado assunto e considerado oficial, haja vista
a investidura no cargo ser na função da lei e não por nomeação judicial. Em Santa
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Catarina esses servidores pertencem ao órgão destinado exclusivamente à
realização das perícias criminais, o Instituto Geral de Perícias (IGP).
1.3 AS OPERAÇÕES DE PERÍCIA CRIMINAL
Para entender as operações da perícia criminal, preliminarmente, há
necessidade de se explanar a importância e os procedimentos em uma cena de
crime, haja vista ser um local que demanda um perfeito equilíbrio e interação entre
os órgãos da Segurança Pública para o sucesso da perícia criminal (SENASP/MJ,
2020).
Destarte, o perito criminal Espíndula (2009, p. 139) conceitua em sua obra
Perícia Criminal e Cível que o “local de crime como sendo uma área física onde
decorreu um fato - não esclarecido até então - que apresente características e/ou
configuração de um delito”. Assim Rabello (1968) apud Dorea, Stumvoll e Quintela
(2010, p. 55) afirma:
Local de crime é a porção do espaço compreendida num raio que, tendo por
origem o ponto no qual é constatado o fato, se estenda de modo a abranger
todos os lugares em que, aparente, necessária ou presumivelmente, hajam
sido praticados, pelo criminoso, ou criminosos, os atos materiais,
preliminares ou posteriores, à consumação do delito, e com este
diretamente relacionados.

Assim sendo, o entendimento é que o local de crime será o ponto inicial para
o esclarecimento de um delito e, consequentemente, da investigação criminal. Por
este motivo, se faz necessário que a Polícia Civil tome ciência de imediato para que
ela tome as providências essenciais e iniciar a investigação dos fatos. O período
entre a ocorrência do crime e a chegada do primeiro profissional da segurança
pública é o mais grave, uma vez que existe uma curiosidade natural por parte das
pessoas em averiguar de perto o ocorrido e que elas não possuem conhecimento do
dano que elas causam na cena do crime.
Ademais, o segundo momento se inicia na chegada do primeiro profissional
de Segurança Pública que é o responsável por executar as primeiras tarefas no local
de crime, com o intuito de isolar e preservar o local do crime, bem como garantir sua
segurança e dos demais envolvidos, ou seja, quando um desses profissionais chega
ao local do crime está assumindo sua responsabilidade em executar as tarefas que
lhe cabem. Porém, ocorre que, em muitos casos, existe falta de conhecimento
técnico por parte dos policiais em relação à importância da preservação e
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isolamento do local, bem como um descaso por parte deles em garantir as melhores
condições possíveis para a realização do exame pericial.
Em nosso cotidiano, o primeiro servidor da segurança pública a chegar no
local do crime é o policial militar, devido ele executar uma presença ostensiva nas
ruas e com maior popularidade entre nossa sociedade, geralmente, recaindo sobre
sua responsabilidade o isolamento e preservação desse local até a chegada da
perícia criminal.
Outro fato de total evidência nos locais de crime é a presença de jornalistas,
uma vez que a imprensa tem o direito de informar os fatos a sociedade de forma
célere fazendo assim com que os responsáveis por disseminar as informações
cheguem rapidamente até os locais de crime, onde acabam adentrando nas cenas
antes mesmo da chegada da polícia militar, bem como antes de ser realizado o
exame de corpo de delito por parte dos peritos.
A Lei n.º 8.862, de 28 de março de 1994 – Retificação, em seu Art. 6º I e II,
publicada no Diário Oficial de 29 de março de 1994, Seção I, da nova redação sobre
locais de crime com as seguintes incumbências à autoridade policial que 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 (BRASIL, 1994).
Todo esse empenho em isolar o local deve-se ao simples fato de que todo
objeto presente no local é importante, pois pode auxiliar, posteriormente, para o
esclarecimento do fato ocorrido, esses objetos recebem o nome de vestígios.
Nucci (2020, p. 378) leciona sobre esse quando cita que “vestígio constitui o
rastro deixado pelo crime, que, como regra, estabelece-se no campo material, visível
pelos interessados na formação da prova”.
A correta coleta dos peritos em conjunto como isolamento perfeito do local faz
com que os vestígios capturados passem pela cadeia de custódia, esse é o conjunto
de procedimentos visando manter e documentar a história cronológica do vestígio
para rastrear (se necessário) sua posse e manuseio a partir do recolhimento até o
descarte.
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1.4 O INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS – IGP DE SANTA CATARINA
Em Santa Catarina o órgão responsável pelas perícias oficiais, hoje
denominado Instituto Geral de Perícias – IGP/SC teve sua origem em meados de
1917 no Gabinete de Identificação e Serviço Médico Legal, este era o primeiro órgão
encarregado de executar os trabalhos de perícias de exame de corpo de delito e de
identificação humana quando em 1918 foi nomeado o primeiro médico legista, Dr.
Carlos Corrêa (IGP/SC, 2020).
Com o advento do Decreto-Lei n.º 258 no ano de 1938, o Gabinete de
Identificação e Serviço Médico Legal passou a se chamar Instituto de Identificação e
Médico-Legal onde os trabalhos realizados buscavam, de modo geral, abranger toda
a Criminalística. Os médicos legistas realizavam, especificamente, os exames de
lesão corporal e, também, os exames necroscópicos, já os peritos criminais
analisavam os locais de crime bem como os exames laboratoriais e de identificação
(IGP/SC, 2020).
No ano de 1969, com a aprovação da Lei n.º 4.265 de 07 de janeiro de 1969,
o Instituto de Identificação e Médico-Legal passou por poucas mudanças, mas após
a Lei aprovada aparecem, pela primeira vez, a figura do médico-legista e do perito
criminal dentro do quadro de carreiras da Polícia Civil, desprendendo-se da
subordinação direta do Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública
(IGP/SC, 2020).
Ao longo dos anos que seguem o Instituto de Identificação e Médico-Legal
passou por várias nomenclaturas e mudanças até chegar a denominação atual:
Gabinete de Identificação e Serviço Médico-Legal, Instituto de Identificação e
Médico-Legal, Diretoria de Polícia Técnica e Científica, Diretoria de Polícia Técnica,
Departamento de Polícia Técnica, Diretoria de Polícia Técnico-Científica e Perícia
Oficial e, por fim, Instituto Geral de Perícias (IGP/SC, 2020).
O Instituto Geral de Perícias – IGP foi criado, oficialmente, em 31 de janeiro
de 2005 pela Emenda Constitucional nº 039 do Estado de Santa Catarina que lhe
deu autonomia funcional e administrativa e o vinculou diretamente à Secretaria de
Segurança Pública, sendo estruturado em quatro institutos: Instituto de Análises
Forenses (IAF), Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Identificação Civil e
Criminal (II) e Instituto Médico-Legal (IML), contando ainda com sua própria
Academia de Perícia (ACAPE) e Corregedoria (ALESC, 2020).
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A Lei Complementar n.º 741, de 12 de junho de 2019, discorre sobre o
modelo de gestão e estrutura organizacional da Administração Pública Estadual,
prevê em seu Anexo XIV a estrutura diretiva do IGP: Diretoria-Geral e DiretoriaAdjunta, Corregedoria, Diretoria Administrativa-Financeira, Diretoria da Academia de
Perícia, Diretoria do Instituto de Análises Forenses, Diretoria do Instituto de
Criminalística, Diretoria do Instituto de Identificação Civil e Criminal e Diretoria do
Instituto Médico-Legal, além das Gerências vinculadas às Diretorias (SANTA
CATRINA, 2020).
De acordo com o Capítulo IV-A da Constituição Estadual, editada em 2009,
compete ao Instituto Geral de Perícias: Art. 109-A — O Instituto Geral de Perícia é o
órgão permanente de perícia oficial, competindo-lhe a realização de perícias
criminais,

os

serviços

de identificação

civil

e

criminal,

e

a

pesquisa

e

desenvolvimento de estudos nesta área de atuação (ALESC, 2009).
1.4.1 Estrutura Organizacional Do Instituto Geral De Perícias – IGP Em Santa
Catarina
Nos dias atuais o Instituto Geral de Perícias, IGP/SC, tem sua estrutura
administrativa elaborada da seguinte maneira, instalados no complexo administrativo
da Secretaria de Estado da Segurança Pública no bairro Capoeiras na cidade de
Florianópolis/SC, o gabinete do Perito Geral juntamente com suas acessorias de
comunicação, jurídica e de gabinete, bem como o gabinete do Perito Geral Adjunto,
a Corregedoria, a Academia de Perícias (ACAPE) e as diretorias do Instituto de
Criminalística, de Identificação Civil e Criminal, do Instituto Médico-Legal, do Instituto
de Análises Forenses, de Administração e Finanças e, pôr fim, a diretoria de
Planejamento.
O Instituto Geral de Perícias conta com 31 Núcleos Regionais de Perícias
(NRP) espalhados pelo estado de Santa Catarina que são responsáveis por
atendimentos nas cidades onde estão instalados, bem como nas cidades vizinhas.
Destes 31 NRPs, 8 são Gerências Mesorregionais de Perícia (GMP) que comandam
administrativamente os NRPs pertencentes a elas.
Nas informações que seguem contidas na tabela 1 apontam-se os 31 NRPs
do Estado juntamente com suas cidades atendidas:
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Tabela 1 - Os trinta e um (31) NRPs do estado juntamente com as cidades atendidas
UNIDADES DO IGP
Balneário Camboriú
Florianópolis
Blumenau
Caçador

Chapecó

Criciúma
Joinville
Lages
Palhoça
Araranguá
Brusque
Campos Novos
Canoinhas
Concórdia
Curitibanos
Itajaí
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Laguna
Mafra
Porto União

Rio do Sul

São Bento do Sul
São Joaquim
São José
São Lourenço
Oeste

do

CIDADES ATENDIDAS
Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Canelinha, Itapema, Porto Belo
e Tijucas.
Florianópolis.
Blumenau, Ascurra, Apiúna, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Gaspar,
Ilhota, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.
Caçador, Calmon, Lebon Régis, Macieira, Rio das Antas, Santa Cecília e
Timbó Grande.
Chapecó, Águas de Chapecó, Águas Frias, Bom Jesus do Oeste, Caibi,
Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Cunhataí, Guatambú,
Jardinópolis, Modelo, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Palmitos,
Pinhalzinho, Planalto Alegre, São Carlos, Saudades, Serra Alta, Sul Brasil e
União do Oeste
Criciúma, Balneário Rincão, Cocal do Sul, Forquilhinha, Içara, Lauro Müller,
Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e
Urussanga.
Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul, Garuva, Itapoá e São Francisco
do Sul.
Lages, Alfredo Wagner, Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Retiro,
Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Otacílio Costa,
Painel, Palmeira, Ponte Alta e São José do Cerrito.
Palhoça, Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo
Amaro da Imperatriz e São Bonifácio.
Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Ermo, Maracajá, Meleiro, Morro
Grande, Timbé do Sul e Turvo
Brusque, Botuverá, Guabiruba, Major Gercino, Nova Trento e São João
Batista.
Campos Novos, Abdon Batista, Brunópolis, Celso Ramos, Vargem, Zortéa
Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Major Vieira e Três Barras.
Concórdia, Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, Ipumirim, Irani, Itá, Lindóia
do Sul, Paial, Peritiba, Presidente, Castello Branco, Seara e Xavantina.
Curitibanos, Frei Rogério, Ponte Alta do Norte e São Cristóvão do Sul
Itajaí, Balneário Piçarras, Barra Velha, Luiz Alves, Navegantes, Penha e
São João do Itaperiú.
Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder.
Joaçaba, Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval d'Oeste,
Ibicaré, Ipira, Jaborá, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Piratuba, Treze Tílias e
Vargem Bonita.
Laguna, Garopaba, Imaruí, Imbituba e Paulo Lopes.
Mafra, Itaiópolis, Monte Castelo e Papanduva.
Porto União, Irineópolis e Matos Costa.
Rio do Sul, Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo,
Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José
Boiteux, Laurentino, Leoberto Leal, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia,
Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio
do Oeste, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos,
Vitor Meireles e Witmarsum.
São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho.
São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Rio Rufino, Urubici e Urupema.
São José, Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos e São Pedro
de Alcântara.
São Lourenço do Oeste, Campo Erê, Coronel Martins, Formosa do Sul,
Galvão, Irati, Jupiá, Novo Horizonte, Quilombo, Saltinho, Santa Terezinha
do Progresso, Santiago do Sul, São Bernardino e São Domingos.
continua
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UNIDADES DO IGP

CIDADES ATENDIDAS
São Miguel do Oeste, Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte,
Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira, Flor do Sertão, Guaraciaba,
Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Iraceminha, Itapiranga, Maravilha, Mondaí,
São Miguel do Oeste
Palma Sola, Paraíso, Princesa, Riqueza, Romelândia, Santa Helena, São
João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos e
Tunápolis.
Sombrio, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Passo de Torres, Praia
Sombrio
Grande, Santa Rosa do Sul e São João do Sul.
Tubarão, Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Grão Pará,
Tubarão
Gravatal, Jaguaruna, Pedras Grandes, Pescaria Brava, Rio Fortuna,
Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Martinho e Treze de Maio.
Videira, Arroio Trinta, Fraiburgo, Ibiam, Iomerê, Monte Carlo, Pinheiro
Videira
Preto, Salto Veloso e Tangará.
Xanxerê, Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes,
Xanxerê
Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte
Serrada, Vargeão e Xaxim.
Fonte: Santa Catarina (2020).

Ainda com toda essa divisão o IGP conta com as 8 Gerências Mesorregionais
de Perícias mais a Sede na cidade de Florianópolis como mostra a tabela 2 a seguir:
Tabela 2 - As oito (8) Gerências Mesorregionais de Perícias mais a sede na cidade de Florianópolis
MESORREGIONAIS DO IGP

UNIDADES (NÚCLEOS) PERTENCENTES

Balneário Camboriú

Balneário Camboriú, Brusque e Itajaí.

Blumenau

Blumenau e Rio do Sul.

Caçador

Caçador, Campos Novos, Joaçaba, Porto União e Videira.

Chapecó

Chapecó, Concórdia, São Lourenço do Oeste, São Miguel
do Oeste e Xanxerê.

Criciúma

Criciúma, Araranguá, Laguna, Sombrio e Tubarão.

Florianópolis

Florianópolis.

Joinville

Joinville, Canoinhas, Jaraguá do Sul, Mafra e São Bento do
Sul.

Lages

Lages, Curitibanos e São Joaquim.

Palhoça

São José.

Fonte: Santa Catarina (2020).

1.5 INSTITUTO DE ANÁLISES FORENSES
O Instituto de Análises Forenses (IAF) é responsável por realizar exames
periciais laboratoriais empregando conhecimento técnico-científico nas áreas de
química forense, toxicologia forense, vestígios biológicos e genética forense. o
Laboratório Forense examina as evidências físicas associados a cena do crime,
vítima e suspeito, todos os achados laboratoriais associados a outros achados
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forenses ou da investigação criminal contribuem para processos legais e
julgamentos.
A sede do IAF, localizada na cidade de Florianópolis, atende toda a demanda
de perícias laboratoriais do Estado, além de contar com laboratórios nas Gerências
Mesorregionais de Perícia de Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, Criciúma,
Chapecó e Caçador para realização das análises de química forense.
O quadro de pessoal do IAF/SC é constituído por peritos criminais
bioquímicos, com formação nas áreas de química, farmácia e bioquímica. Além dos
peritos criminais bioquímicos o quadro de pessoal do IAF conta com auxiliares de
laboratório e auxiliares criminalísticos.
1.5.1 Química Forense
Conforme afirma Romão et al. (2011, p. 1717), no artigo científico intitulado
Química forense: perspectivas sobre novos métodos analíticos aplicados à
documentoscopia, balística e drogas de abuso, publicado na revista da Sociedade
Brasileira de Química:
A química forense é o ramo das ciências forenses voltado para a produção
de provas materiais para a justiça, através da análise de substâncias
diversas em matrizes, tais como drogas lícitas e ilícitas, venenos,
acelerantes e resíduos de incêndio, explosivos, resíduos de disparo de
armas de fogo, combustíveis, tintas e fibras.

A química forense, além de identificar os principais componentes que
constituem uma amostra de droga e caracterizá-la como ilícita, pode ser utilizada na
identificação de compostos químicos remanescentes do processo de refino ou
fabricação, fornecendo perfis químicos e elementos que correlacionam amostras de
diferentes apreensões, identificando rotas e origens geográficas de produção.
No setor de química forense os materiais são analisados de acordo com o
estabelecido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e
Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs (SWGDRUG), possuindo
técnicas consideradas padrão ouro na análise de entorpecentes, conforme afirma a
página do setor de laboratório do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina
(IGP/SC, 2020).
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1.5.2 Toxicologia Forense
Setor do Laboratório forense responsável pela triagem toxicológica, ou seja, a
identificação de drogas, entorpencentes, medicamentos e venenos que podem estar
presentes em material biológico, bem como os exames realizados para detectar a
dosagem alcoólica no sangue. Todos os exames realizados na triagem toxicológica
ocorrem no sangue e na urina por imunoensaio através da utilização do biochi, que
trata-se de uma metodologia inovadora capaz de detectar um maior número de
drogas e metabolitos em amostras biológicas. Após este procedimento há a
realização do preparo, extração e recuperação dos analitos pelo método mais
adequado (extração líquido-líquido em fase sólida e micro extração em fase sólida),
finalizando pela confirmação dos resultados por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas (IGP/SC, 2020).
Denota-se que o autor Passagli (2016) ensina que a toxicologia forense é
estudada como uma disciplina independente devido a extensão do seu campo de
aplicação e ao seu conteúdo específico. Ela ainda apresenta uma série de
particularidades em seus procedimentos e metodologias quando realiza-se em
material biológico humano seja ele vivo ou morto. A toxicologia tem vasta interação
com a medicina legal, a farmacologia e a bioquimica, podendo assssim ser
considerada uma ciência multidisciplinar auxiliando nos exames relativos a locais de
crime, de acidentes e em investigações criminais.
Entre as principais perícias realizadas na toxicologia forense podemos citar as
executadas em matrizes biológicas (sangue e urina) extraídas de cadáveres,
exames em materiais coletados em local de crime, exame químico-toxicológico em
seres humanos vivos, exames para verificação de falsidade ou adulteração de
medicamentos e/ou alimentos e exame para verificação de substâncias químicas em
acidentes.
1.5.3 Vestígios Biológicos
Área que identifica substâncias corporais (sangue, esperma, pelos e saliva)
coletados no local de crime, no corpo de vítimas e agressores, bem como realiza
exames de identificação humana por meio de comparação genética para fins
criminais. Todas as metodologias empregadas no setor têm como base os métodos
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constantes nos manuais forenses elaborados pelo FBI – Federal Bureau of
Investigation.
Este setor do laboratório do IGP/SC se coaduna com a genética forense ante
o fato de existir material humano encontrado no ambiente dos vestígios biológicos. O
material é encaminhado para ser enquadrado em quatro categorias:
1) Paternidade criminal que são os casos em que se busca evidenciar o
vínculo genético de um(a) filho(a) e seu suposto pai, considerando que a
maternidade não é questionada. Normalmente, é usado para comprovação de crime
contra a dignidade sexual (estupro) perpetrado em menores ou incapazes;
2) Identificação humana realizada em cadáveres ou restos mortais com o
objetivo de determinar sua identidade em relação à supostos parentes, servindo de
referência, principalmente, em ascendentes ou descendentes diretos do indivíduo
que necessita ser identificado;
3) A verossimilhança objetivando determinar a origem de uma amostra
biológica a qual pode estar relacionada a um sujeito autor, ou vítima, ou ambos e;
4) Crime sexual onde são investigadas as amostras extraídas de indivíduos
que sofreram abusos sexuais com o objetivo de identificar se na amostra há perfil
genético alheio ao da vítima a fim de, futuramente, obter êxito na identificação do
agressor. Todos eles localizados na área da genética forense (IGP/SC, 2020).
1.5.4 Genética Forense
De acordo com a página digital da Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Tocantins (SSP/TO, 2020) a genética forense é hoje uma das ferramentas
mais eficazes no combate à criminalidade e à impunidade. Os perfis genéticos
gerados com o alto rigor científico resultam na individualização humana com grau de
certeza estatística necessária à vinculação de uma dada pessoa a um crime
possibilitando a identificação inequívoca de criminosos, bem como, de vítimas e de
inocentes.
O Exame Genético, Exame de DNA, representa, para inúmeros crimes, o
único meio possível de estabelecer a conexão entre um crime e a pessoa que o
praticou, uma determinada vítima e seu agressor, uma pessoa desaparecida e seus
familiares e, por fim, um cadáver não identificado, carbonizado/degradado/ossada, e
seus familiares.
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As técnicas de investigação e de prova criminal experimentam, atualmente,
uma verdadeira revolução com o desenvolvimento da biotecnologia, sobretudo, com
a possibilidade de identificar criminosos e esclarecer por meio dos caracteres
genéticos, crimes que outrora seriam impossíveis de serem solucionados. Com o
advento da Lei n.º 12.654/2012, que introduziu o Banco de Perfis Criminais no Brasil,
técnicas genéticas que já vinham ganhando destaque na identificação humana
ganham força, graças à possibilidade da identificação genética por meio de
amostras de DNA dentro do processo penal (BRASIL, 2012).
Deve-se ressaltar a importância de conceituar, em face de diferentes
percepções, o DNA forense caracterizando o seu uso e suas aplicações. As técnicas
forenses permitem identificar pessoas pela análise de suas moléculas de DNA
podendo, inclusive, auxiliar a justiça na identificação de criminosos (DOLINSKI;
PEREIRA, 2007). Assim sendo, por meio da perícia em DNA humano, é possível
diferenciar um indivíduo de outro, através de muitas características, fornecendo a
identidade absoluta de uma pessoa podendo, assim, diferenciá-la dentre bilhões de
outras. Essa tecnologia em questão pode ser usada como uma ferramenta no auxílio
de combate à criminalidade.
Dentro deste contexto, o IAF/SC é membro da Rede Integrada de Bancos de
Perfis Genéticos (RIBPG), instituída pelo Decreto nº 7.950/13-MJ, com o objetivo de
manter e comparar perfis genéticos que auxiliam na apuração criminal, na instrução
processual e na identificação de pessoas desaparecidas (BRASIL, 2013). Os perfis
genéticos gerados são inseridos pelos laboratórios integrados à RIBPG e enviados
rotineiramente ao Banco Nacional de Perfis Genéticos que, por sua vez, realiza
regularmente os confrontos em busca de coincidências que permitam relacionar
suspeitos a locais de crime ou a diferentes locais de crime entre si. Além disso, este
banco nacional tem o papel de identificar pessoas desaparecidas constituindo,
assim, uma valiosa ferramenta de investigação criminal (IGP/SC, 2020).
Atualmente, para cumprir o que determina a Lei n.º 12.652/12, o Setor de
Vestígios Biológicos e Genética Forense estabeleceu uma parceria com o
Departamento de Administração Prisional (DEAP) para coleta de material biológico
de todos os condenados que se enquadram na referida lei. O setor ainda desenvolve
parceria com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DPPD) para que sejam
coletados, semanalmente, materiais biológicos de familiares a fim de compará-las
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com pessoas que estão desaparecidas, objetivando a identificação de restos mortais
não identificados (IGP/SC, 2020).
1.6 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
No Estado de Santa Catarina o órgão responsável pela emissão do
documento de identificação é o IGP/SC, o RG (Registro Geral) é o principal
documento de identificação civil no Brasil, pois representa a identidade de cada
pessoa nascida no país, portanto, aceito em todo território nacional e, a partir dele, é
possível confeccionar a maioria dos documentos pessoais.
O Instituto de Identificação está presente em todas as unidades periciais do
Estado de Santa Catarina, sendo que as equipes de trabalho são compostas por
servidores de carreira do IGP, peritos criminais, papiloscopistas e auxiliares
criminalísticos, além de funcionários terceirizados e estagiários. Em cada unidade
pericial há um servidor de carreira responsável pela coordenação, enquanto na
esfera Estadual a coordenação é realizada pelo gerente e pelo diretor do Instituto de
Identificação (IGP/SC, 2020).
A Carteira de Identidade é um documento que deve ser manuseado com
responsabilidade e guardado com cuidado, pois em mãos erradas poderá ser usada
para crimes contra terceiros, além de trazer grande incômodo ao cidadão que a
perdeu. Por questões de segurança, sua emissão é condicionada à apresentação de
certidões de comprovada procedência e em bom estado de conservação (IGP/SC,
2020). Por questões de segurança, a entrega desse documento é realizada somente
para o próprio solicitante mediante apresentação do protocolo de atendimento ou
para terceiros com apresentação de procuração devidamente assinada e
reconhecida em cartório.
Já a identificação criminal envolve pessoas que, por algum motivo,
encontram-se detidas, ficando a cargo da autoridade policial e/ou judiciária solicitar o
procedimento. Esta solicitação está sob a responsabilidade desse setor que, por
inúmeras vezes, acaba por identificar os criminosos com base em representações
faciais oriundas de retratos falados.
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1.7 INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA
O Instituto de Criminalística está presente em todas as unidades do IGP e
possui no seu quadro de profissionais os cargos de perito criminal, papiloscopista e
auxiliar criminalístico. Realiza perícias criminais no âmbito da justiça estadual em
todo o território catarinense.
Devido a análise de vestígios, o Instituto de Criminalística executa,
aproximadamente, 115 diferentes tipos de exames periciais, todos eles, sem
exceção, solicitados por órgãos policiais ou de justiça, o que resulta nos chamados
“Laudos Periciais”. Todos pautados em critérios técnico-científicos e com grande
idoneidade para a consecução dos processos criminais.
De acordo com o Manual de Orientações de Quesitos da Perícia Criminal
(BRASIL, 2012, p. 12):
As atividades de perícia criminal se valem de grande parte das áreas do
conhecimento humano, consistindo em intrincada rede multidisciplinar com
a finalidade de se estabelecer a verdade. Aliado a isso, o modo de agir do
criminoso faz surgir a cada dia novas formas de apresentação dos vestígios,
exigindo mudanças contínuas na forma de proceder aos exames periciais.

Desta forma, apresentam-se aqui os setores do Instituto de Criminalística do
IGP/SC para um melhor entendimento de como se desenvolve os trabalhos acerca
das perícias de cunho criminal no Estado de Santa Catarina.
1.7.1 Balística Forense
É a disciplina que estuda as armas de fogo, as munições, os fenômenos e os
efeitos dos disparos destas armas a fim de esclarecer questões de interesse judicial.
Estes objetos, de modo geral, foram concebidos e executados com a finalidade
específica ou com a predominância de serem utilizados pelo homem para aumentar
a capacidade de ataque ou defesa.
À vista do assunto, ensina Espindula (2009, p. 309), que as armas de fogo
podem ser definidas como sendo “engenho mecânico complexo que funciona
mediante a deflagração de uma carga explosiva, capaz de provocar a formação e
expansão de gases sob cuja ação consequente é o lançamento de um projétil”.
Não obstante, é oportuno mencionar que o objetivo do estudo não está em
classificar as armas de fogo e sim demonstrar somente os ramos periciais. Aliás, há
apenas dois elementos que são considerados fundamentais no exame pericial: um
ligado ao tipo de projétil utilizado e a consequente modalidade do cano da arma,
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sendo de um projétil único que utiliza armamento de cano de “alma raiada” e o outro
de disparo de projéteis múltiplos, os quais possuem armas com cano de “alma lisa”.
A perícia realizada em todos esses engenhos tem o objetivo de descrição das
características, avaliação da estrutura, verificação da eficiência e dos resultados e a
recuperação de números de série adulterados e/ou destruídos, estabelecer
conexões entre arma de fogo, projétil e estojo, bem como, a identificação desta arma
através da análise macroscópica externa e interna para a obtenção de numeração
da arma e uma análise comparativa, microscópica dos projéteis a esse setor
encaminhado, ou seja, o intuito é saber se o projétil que feriu a vítima partiu da
mesma arma encaminhada ou não.
1.7.2 Contabilidade Forense
É o setor da criminalística que realiza perícias concentradas em aspectos
financeiros e contábeis, os quais podem envolver pessoas físicas, entidades
privadas e/ou órgãos públicos, sendo papel deste setor apurar casos de crimes
financeiros ou comumente conhecidos como os crimes do colarinho branco.
Com a finalidade de instruir os procedimentos policiais e os processos
criminais decorrentes de uma apropriação indébita, o que pode ser explicado pelo
Art. 168 do Código Penal Brasileiro, como “apropriar-se de coisa alheia móvel, de
que tem a posse ou a detenção” (BRASIL, 1940) o que, por sua vez, pode incorrer
em sonegação fiscal prevista no Art. 1 da Lei n.º 8.137 de 27 de janeiro de 1990:
“Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição
social e qualquer acessório” (BRASIL, 1990) implicando, não obstante, em
improbidade administrativa de agentes públicos, em crimes de processos licitatórios
e em lavagem de dinheiro, a contabilidade forense aperfeiçoa-se constantemente se
vale de várias ciências para atingir seus objetivos.
Insta salientar que Pastori (2016) apud Tocchetto e Espindula (2016, p. 280)
cita:
A contabilidade tem como objetivo registrar, controlar e orientar os atos e
fatos administrativos através de técnicas contábeis, para que os usuários da
contabilidade possam dispor de informações úteis e relevantes sobre o
patrimônio da entidade em tela. Como finalidade, a informação contábil é
utilizada por toda a sociedade interessada em conhecer a real situação
econômica, financeira e patrimonial das entidades para as devidas tomadas
de decisões.
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1.7.3 Documentoscopia
É o setor do Instituto de Criminalística responsável por efetuar as perícias em
documentos com o objetivo de verificação da autenticidade e determinação da
autoria de manuscritos.
Nesse prisma, os autores Dorea, Stumvoll e Quintela (2010, p. 46) afirmam:
Hoje, então, podemos conceituar a Documentoscopia como sendo o estudo
e a análise de documentos em geral, com o objetivo de verificar a sua
autenticidade e/ou integridade, ou a autoria do punho escritor e/ou o
instrumento gráfico produtor. Nota-se que a definição geral está abrangendo
tanto a área de documentos quanto a de grafismo em geral.

Outrossim, segundo assinala Espindula (2009), cada pessoa tem sua escrita
peculiar e individualizadora. Desta forma, assim como o DNA ou a impressão digital,
a escrita é um dos elementos mais individuais de cada um de nós, tratando-se de
um importante meio de identificação, o qual configura-se como um meio de
restabelecer a verdade da autoria de possíveis delitos.
O método neste trabalho pericial é realizado através da comparação entre a
escrita suspeita ou questionada com um padrão de escrita (tomada de letra
autêntica). Este ato baseia no recolhimento da escrita da pessoa suspeita de ser
autora de um crime. Dentre os detalhes analisados pelos peritos criminais estão o
alinhamento horizontal da escrita comparando-o com a linha (pauta) pré-existente, o
tamanho das letras maiúsculas em relação as demais minúsculas, o grau de
inclinação da escrita, os ataques variados e remates, se a escrita é ininterrupta etc.
(ESPINDULA, 2009).
1.8 INSTITUTO MÉDICO LEGAL
Como relatado anteriormente, a melhor definição de Medicina Legal é dada
por Croce e Croce Júnior (2012) alicerçada em um conjunto de conhecimentos
médicos, paramédicos e biológicos destinados a defender os direitos e os interesses
dos homens e da sociedade.
Quando se fala em Instituto Médico Legal, comumente há um pré-conceito de
que é o “lugar para onde se levam os mortos”, mas diferentemente desse
conhecimento comum o IML não realiza exames somente em cadáveres, mas sim
em pessoas vivas também. Para surpresa geral, o maior volume de atendimentos
realizados pelo IML é em pessoas vivas.
Pode-se elencar os exames realizados no Instituto Médico Legal da seguinte
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forma: a) exames em vivos e b) cadáveres. Nas pessoas vivas estão: 1) as perícias
de lesão corporal ou popularmente conhecido como exame de corpo de delito; 2)
exame para constatação de violência sexual; 3) exame de sanidade mental; 4)
exame de constatação de alteração psicomotora e 5) exame de intoxicação por
substância de qualquer natureza. Outrossim, são realizados os exames cadavéricos
e/ou necroscópicos, as famosas autópsias.
O IML, assim como os demais órgãos do IGP, somente atua em demandas
criminais, solicitadas por autoridade policial através de documentos específicos, os
quais subsidiarão o trabalho dos servidores. O perito responsável pela realização
dos exames em seres humanos é o médico-legista e, conforme França (2019, p. 28),
“o médico-legista é o médico habilitado profissional e administrativamente a exercer
a medicina legal, por meio de procedimentos médicos e técnicos, auxiliando o
judiciário nos processos criminais”.
1.8.1 Exame de Lesão Corporal
O objetivo principal do exame de lesão, assim como em todas as perícias
realizadas pelos peritos no Instituto Geral de Perícias, é buscar vestígios para
indicar a materialidade do crime. O exame de lesão corporal não é diferente, este
busca por sinais deixados pelo agressor no corpo da vítima, estas lesões podem ser
identificadas por marcas avermelhadas tecnicamente chamadas de equimoses,
deixadas por tapas, murros e inúmeras outras formas de serem provocadas, podem
aparecer, também, as escoriações, ferimentos provocados por variados instrumentos
como por exemplo projéteis de arma de fogo, armas brancas, barras de ferro,
madeira etc. (FRANÇA, 2019). Para a realização deste exame na vítima necessitase da solicitação formal da autoridade policial através da confecção de um boletim
de ocorrência e posterior emissão da guia de perícia em pessoa.
Cabe ressaltar que o exame de lesão corporal (exame de corpo de delito)
pode ser realizado de forma direta ou indireta e os médicos-legistas estão
incumbidos de assim fazê-los direta ou indiretamente como determina o texto do Art.
158 do Código de Processo Penal.
O autor Leme (2010, p. 35) leciona que “exame direto de corpo de delito é a
perícia feita pelo médico-legista, pessoalmente, na vítima em busca dos vestígios
deixados, nela, pelo fato criminoso”, ainda parafraseando o autor, esse tipo de
exame representa a maioria absoluta de exames realizados no Instituto Médico
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Legal de Caçador e, quanto a forma de executar, não recai dúvidas nem
questionamentos sobre seus resultados emitidos nos laudos periciais.
Conforme ainda ensina Leme (2010, p. 35) “há pouca clareza do que é esse
exame indireto, como é configurado o corpo de delito, para que o seu exame seja
indireto, e como realizar o exame”, pois, para o autor, a confusão gerada se dá
devido a uma interpretação errônea do português utilizado pelo legislador, para dar a
orientação contida no Art. 158 do CPP.
Atenta-se para o pensamento igualitário de França (2019), na obra Medicina
Legal 11ª edição, onde menciona a denominação de corpo delito indireto como
sendo imprópria pois, em não existindo vestígios materiais, prova é suprida pela
informação testemunhal, ou seja, um fato testemunhado.
1.8.2 Exame de Violência Sexual
O Art. 213 do Código Penal (CP) apresenta a seguinte redação sobre a
violência sexual dada pela Lei n.º 12.015 de 07 de agosto de 2009: “Constranger
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou
permitir que com ele se pratique ato libidinoso” (BRASIL, 2009).
Conforme ainda depreende do Código Penal (CP) o Art. 215 “Ter conjunção
carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio
que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima” (BRASIL, 2009).
Há que se destacar ainda que, quando o crime contra a dignidade sexual for
praticado contra pessoas menores de 14 anos, incorre-se no Art 217-A do Código
Penal (CP): “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos”, implica em uma não-referência da presunção de violência ou grave
ameaça como elementares do crime, pois basta que o sujeito ativo tenha
conhecimento de que a vítima é menor de 14 anos (BRASIL, 2009).
Para constatação do crime de estupro há a necessidade da vítima ser
examinada por um (a) médico (a) legista nas dependências do IML onde o perito
analisará toda a região genital externa e interna da vítima, buscando sinais
característicos de relação sexual recente. Um exemplo dessa perícia é a
visualização da membrana himenal, a qual pode romper-se por diferentes causas
como, por exemplo, traumas, quedas e tumores vaginais. Contudo, como essas
causas são raras, no ato da perícia, o hímen rompido recentemente, pode surgir
como prova do ato consumado (CROCE; CROCE JÚNIOR, 2012).
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Outros vestígios que podem sugerir uma violência sexual é a presença de
secreção, mais precisamente líquido espermático na região vulvar ou vestes da
vítima, onde a coleta pelo médico (a) legista se faz necessária na tentativa de
identificação do agressor, assim como pêlos pubianos, presentes na região genital
da vítima, podem indicar a prática do crime contra a dignidade sexual (CROCE;
CROCE JÚNIOR, 2012).
1.8.3 Exame de Alteração Psicomotora
A intoxicação alcoólica pela ingestão imoderada do álcool etílico ou por outras
substâncias de efeitos análogos tem caráter agudo, imediato e passageiro, chamada
de embriaguez alcoólica. Segundo Leme (2010, p. 169) “a embriaguez é, pois, uma
alteração clínica, com manifestações variadas, comprometendo o estado físico,
neurológico e psíquico da pessoa”.
Como a embriaguez não se presume e sim diagnostica-se há, portanto, a
necessidade de exame clínico para se apresentar o resultado de que o indivíduo
pode colocar a sua vida, bem como a de outrem em risco. No exame em um ser
humano vivo o diagnóstico é realizado por exame somatopsíquico ou por exames
laboratoriais, já no cadáver é feito por exame nas vísceras e/ou pelo sangue venoso
(CROCE; CROCE JÚNIOR, 2012).
O exame clínico realizado pelo médico (a) legista no ser humano vivo consiste
em analisar alguns pontos que podem levá-lo a chegar no diagnóstico de
embriaguez, como apresentam Croce e Croce Júnior (2012, p. 125):
Consiste na observação de miose ou de midríase, de taquisfigmia ou de
bradisfigmia, de hipotensão arterial, temperatura, hálito alcoólico, congestão
da face e dos olhos, sialorreia, vômitos cheirando a vinagre, soluços [...]
sonolência, coma; atitude de excitação, confusão, depressão, loquacidade,
arrogância; orientação no tempo e o espaço; memória; articulação das
palavrassem cuja composição entram muitas labiais, como paralelepípedos,
fósforos, “terceiro regimento de artilharia”, “politécnico da escola
politécnica”, “anticonstitucionalmente”, “o pinto pia” e “a pia pinga”; pesquisa
da sensibilidade térmica e dolorosa; realização de testes, objetivando
coordenação motora, como apanhar um pequeno objeto, dar corda em um
relógio, ou visando à marcha e ao equilíbrio (Sinal de Romberg), além de
buscar diligentemente sinais ou sintomas outros de doenças ou traumatismo
capazes de aparentar embriaguez.

Portanto, o exame de embriaguez é clínico, voltado para avaliar,
principalmente, as alterações que a ingestão/intoxicação alcoólica viabiliza no
complexo neuropsicossomático da pessoa e cuja sua importância está disciplinada
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nas leis pertinentes. Já a aferição da alcoolemia é um exame laboratorial e
necessário para tipificar o delito e, também, oferecer subsídios para a aplicação das
devidas sanções ao indivíduo, principalmente, nas leis de trânsito.
1.8.3 Exame Necroscópico
O exame no ser humano em óbito (cadáver) é realizado por intermédio de
uma técnica chamada de necropsia e/ou autópsia, que pode ser facultativa ou
obrigatória. A necropsia facultativa está relacionada com uma morte natural, ou seja,
uma causa interna decorrente de uma enfermidade, patologias, estados mórbidos,
dentre outras causas, e sua realização depende da vontade e da autorização da
família enlutada e sobre ela assenta-se o direito de fazer ou não. Mesmo desejando,
o médico não pode executar o exame por sua livre e espontânea vontade para
esclarecer a causa do óbito.
Nesse caso, em tela, a atribuição de proceder o exame fica a cargo do
Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), cuja atribuição é a realização do exame de
necropsia quando o indivíduo morre fora do ambiente hospitalar, de causa interna,
sem tratamentos médicos e/ou sem o uso de medicamentos para doenças
previamente diagnosticadas (LEME, 2010).
Contrariamente, a necropsia obrigatória é decorrente de um óbito produzido
por causas externas (morte de causa violenta). Compete ao Estado, nestas
circunstâncias, verificar qual foi o mecanismo causador dessa morte e, para isso,
determina que o exame necroscópico seja realizado, sendo que nos casos de
homicídio buscar-se-á indícios de autoria para que o agressor seja punido de acordo
com a lei (LEME, 2010). Entretanto, a necropsia obrigatória não fica restrita somente
aos casos de homicídio, há a obrigatoriedade ainda nas ocorrências de suicídio,
mortes violentas (acidentes de trânsito), mortes suspeitas, acidentes de trabalho e o
encontro de cadáveres “desovados” em locais ermos.
Desta maneira, a necropsia médico-legal será realizada mediante solicitação
formal emitida pela autoridade policial, a qual presidirá o Inquérito Policial (IP) e uma
vez solicitada a execução, não há mais a necessidade da anuência da família da
vítima para que o médico (a) legista realize o procedimento. Assim, ante a
disponibilidade jurídica do corpo determina-se que, nos casos de morte violenta ou
suspeita, o corpo em óbito, temporariamente, não pertence a família, mas sim ao
Estado. Tal determinação é estipulada até que os órgãos competentes restem
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satisfeitos com a utilização do corpo na busca de provas, retornando à posse da
família após a finalização dos procedimentos de reconhecimento e de averiguação
dos possíves vestígios criminais (PRESTES JÚNIOR; ANCILLOTTI, 2009).
O objetivo do exame necroscópico revela-se em determinar a causa da morte,
sua data, o instrumento que produziu o óbito, o meio que o provocou, a causa
jurídica e, por fim, a identificação da vítima. Para se obter êxito em chegar à esta
conclusão, a necropsia utiliza do estudo externo e interno do cadáver, não obstante,
podendo ser necessários exames microscópicos de tecidos, exames laboratoriais
em materiais biológicos, exames de comparação de DNA e exames odonto-legais.
Corroborando com essa informação, Prestes Júnior e Ancillotti (2009, p. 16),
autores do livro Manual de Técnicas em Necropsia Médico-Legal, afirmam que “a
necropsia, entre outras perícias médico-legais, é definida como ato médico, que,
como tal, envolve um conjunto de procedimentos técnico-científicos e tem como
finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da Justiça”.
No que se refere ao amparo legal, a necropsia está preconizada no Art. 162
do CPP, decreto de Lei n.º 3.689 de 03 de outubro de 1941, que preconiza que
A autópsia será feita pelo menos 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 interno para a verificação de alguma
circunstância relevante (BRASIL, 1941).

Atualmente, existem duas expressões equivalentes, quando se refere ao
exame no cadáver, que são a autópsia e a necropsia. Conforme afirmam Dorea,
Stumvoll e Quintela (2010, p. 48), o Código de Processo Penal adota a primeira
opção, “no entanto, do ponto de vista médico-legal as duas expressões podem ser
empregadas pois tem o mesmo significado, [...] a expressão necropsia é mais
utilizada nos Institutos de Medicina Legal, enquanto autópsia é mais adotada no
âmbito hospitalar”.
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1.9 O INSTITUTO MÉDICO LEGAL EM CAÇADOR SANTA CATARINA
1.9.1 Atribuições dos Servidores Efetivos do Instituto Geral de Perícias de
Santa Catarina
A instituição do plano de carreira do grupo da Perícia Oficial do estado de
Santa Catarina está compreendida na Lei n.º 15.156, de 11 de maio de 2010,
denominado Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias – IGP, onde institui o
plano de carreiras e vencimentos da Perícia Oficial e tem, entre outros objetivos,
organizar todos os cargos de provimento efetivo e permite a evolução nas carreiras
do órgão, valorizar o profissional e incentivar o desenvolvimento igualitário e
oportunidades a todos os servidores (ALESC, 2020).
Os cargos que compõem o quadro de servidores do órgão de perícia oficial do
estado de Santa Catarina foram organizados nas carreiras, a saber: Perito Oficial,
Técnico Pericial e Auxiliar Pericial, todas as carreiras estão sujeitas a regime
especial de trabalho e a regime de escala de plantão. A habilitação para aos cargos
do IGP dar-se-á por meio de concurso público com provimento efetivo, seguindo as
fases de: a) prova escrita objetiva e/ou dissertativa, b) avaliação de títulos específico
para o cargo que concorre o candidato, c) avaliação psicológica, d) teste de aptidão
física (esse exclusivo para o cargo de Auxiliar Médico Legal), e) exame toxicológico
e f) investigação social (ALESC, 2020).
1.9.2 Perito Criminal
Depreende da Lei citada acima as atibuições dos cargos do Instituto Geral de
Perícias onde, para ingresso na carreira de Perito Oficial, têm-se o requisito de nível
superior e a conclusão de curso de formação profissional com no mínimo 480 horas
aulas. Faz saber que trata-se de uma atividade de grande complexidade, de
natureza técnica, científica e especializada, e com objetivo de executar os exames
de corpo de delito e todas as perícias criminais necessárias à instrução processual
penal, nos termos das normas constitucionais e legais em vigor, exercendo suas
atribuições nos setores periciais de: balística forense, documentoscopia, grafotecnia,
merceologia, informática forense, perícias especiais, fonética forense, contabilidade
forense, local de crime contra a pessoa, local de crime contra o patrimônio,
acidentes de trânsito, engenharia legal, perícias veiculares, crimes ambientais,
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papiloscopia, odontologia, além de presidir e coordenar as atividades de perícia
criminal e de identificação civil e criminal no Estado de Santa Catarina (ALESC,
2020).
1.9.3 Perito Criminal Bioquímico
Assim como o cargo descrito no parágrafo anterior, para a investidura há
necessidade de conclusão de curso de nível superior na área específica em
faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, bem como, o curso de
formação profissional com a carga horária semelhante à de Perito Criminal.
O Perito Bioquímico tem a obrigação de executar com exclusividade os
exames de corpo de delito e que necessitem de análises laboratoriais requisitadas
no campo da química, bioquímica, toxicologia, anatomopatologia, DNA forense e
todas as perícias criminais referentes a sua área de atuação e que são necessárias
à instrução processual penal, nos termos das normas constitucionais e legais em
vigor. Exerce suas atribuições nos setores periciais de análises de materiais,
análises de micro vestígios, DNA forense, química forense, toxicologia forense,
bioquímica, biologia forense, assim como presidir e coordenar atividades de química
legal no estado de Santa Catarina (ALESC, 2020).
1.9.4 Perito Médico-Legista
Um dos cargos mais conhecidos pela população em geral é o Perito MédicoLegista, tem suas atribuições descritas como uma atividade complexa e tem por
objeto executar com exclusividade os exames de corpo de delito em vítimas de
lesão corporal ou morte violenta e as perícias referentes a sua área de atuação, nos
termos das normas constitucionais e legais em vigor, cabe exercer suas atribuições
nos setores periciais de tanatologia forense, psiquiatria forense, traumatologia
forense, sexologia forense, antropologia forense e patologia forense (ALESC, 2020).
O Perito Médico Legista trabalha com a intersecção do direito e da medicina
com a finalidade de solucionar e desvendar crimes, sob a perspectiva de provas e
vestígios no corpo humano. No dia a dia do profissional as atividades mais rotineiras
são: exames periciais no vivo, no morto, como autópsias e exumações, além de
identificação médico legal e colheita de material biológico.
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1.9.5 Perito Odontolegista
Profissional pouco conhecido por parte do público em geral, mas não menos
importante dentro do quadro de servidores da Perícia Oficial de Santa Catarina,
exerce suas atribuições nos setores periciais de Traumatologia Forense,
Identificação por Arcada Dentária e Antropologia Forense.
Assim as atribuições detalhadas do cargo de Perito Odontolegista são:
1- comparecer, a qualquer hora do dia ou da noite, ao Instituto Geral de
Perícias ou onde a vítima se encontrar, procedendo aos exames
necessários e providenciando a coleta e acondicionamento dos materiais
que achar indispensáveis para exames complementares, inclusive em
qualquer dos setores e laboratórios do Instituto Geral de Perícias; 2coordenar os serviços criminalísticos sob sua responsabilidade,
supervisionando e orientando os técnicos e auxiliares nos procedimentos
relacionados aos referidos serviços; 3- presidir e atuar em sindicâncias
administrativas, disciplinares e processos disciplinares; 4- realizar o exame
de identificação por arcada dentária em vivos, mortos e crânio
esqueletizados; 5- realizar exames das características, através da
estimativa de sexo, idade, estatura ou biotipo; 6- realizar exames em casos
de diagnóstico diferencial entre manchas de saliva, esperma e mucosidade
vaginal, bem como em objetos; 7- realizar subsidiariamente exames
periciais cometidos ao Perito Criminal; 8- providenciar ou orientar para que
as lesões sejam fotografadas; 9- solicitar à Direção o encaminhamento dos
materiais coletados para os exames complementares; 10- realizar,
subsidiariamente e por determinação superior, exames periciais cometidos
ao Perito Criminal; 11- redigir, digitar e instruir os respectivos laudos dos
trabalhos periciais com objetividade e clareza, evitando a linguagem
excessivamente técnica e facilitando o seu entendimento e interpretação no
interesse da justiça; 12- pesquisar e desenvolver estudos em áreas de
atuação do Instituto Geral de Perícias; 13- propor a edição de normas
internas ou a alteração de procedimentos que visem à melhoria dos
serviços e controles, tornando-os mais eficazes; 14- conduzir viaturas; 15executar outras atribuições correlatas que lhe forem atribuídas pela direção
ou decorrentes de lei (SANTA CATARINA, 2010).

Conforme relata Espindula (2009) em alguns Institutos Médico Legais têm-se
a figura do Perito Odontolegista, o qual trabalha em conjunto com o médico legista e
realizam os exames necroscópicos, entretanto, na maioria dos órgãos periciais, esse
profissional realiza seu trabalho independente, ou seja, não examina o cadáver na
sua totalidade e sim somente quando solicitado, como em uma identificação humana
através da análise da arcada dentária.
Os ossos que compõem a arcada dentária se diferenciam de uma pessoa
para outra, onde constam pontos de particularidade diferenciadores em cada
indivíduo, assim, faz com que o arco dentário seja tão individualizador quanto as
impressões digitais, fazendo com que a atividade deste profissional seja de extrema
importância na identificação humana, como por exemplo, em um cadáver em
avançado estado de decomposição.
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1.9.6 Técnico Pericial (Papiloscopista)
Quando nos referimos a papiloscopia, significa que o assunto são as
impressões digitais e, para a coleta dessa evidência importantíssima, há
necessidade de falarmos sobre o Papiloscopista que é o profissional responsável
pela coleta, identificação e arquivamento dos documentos onde contenham as
impressões digitais dos seres humanos.
Assim, esses servidores têm atribuições bem delimitadas e específicas como
executar exames papiloscópicos referentes à identificação civil e criminal, exerce
ainda atividades como confecção de retrato falado e exame necropapiloscópico
(identificação de cadáveres através do comparativo de impressão digital).
Segundo a Lei n.º 15.156, do estado de Santa Catarina, que dispõe sobre a
investidura no cargo, requisita nível superior e conclusão de curso de formação
profissional com carga horária mínima de 360 horas aula e detalha suas atribuições
da seguinte forma:
1. comparecer, a qualquer hora do dia ou da noite, aos locais onde haja
suspeita ou efetivamente tenha ocorrido delito, auxiliando ou procedendo à
coleta de impressões digitais e materiais necessários a exames
complementares; 2. coordenar e executar os trabalhos de identificação civil
e criminal; 3. supervisionar atividades técnicas e administrativas afetas as
suas atribuições; 4. atuar em sindicâncias administrativas, disciplinares e
processos disciplinares; 5. responder pelos postos e setores de
identificação no Estado de Santa Catarina; 6. proceder à revelação de
impressões digitais em materiais coletados em locais de crime, utilizando os
reagentes e equipamentos necessários; 7. orientar e exercer as atividades
de análise, pesquisa e arquivamento de impressões digitais provenientes da
identificação civil e criminal; 8. produzir as demais informações necessárias
a esclarecimentos relacionados a assuntos de identificação civil e criminal;
9. manter atualizados os arquivos com as fichas datiloscópicas e
prontuários de identificação; 10. proceder à classificação das impressões
digitais nas fichas individuais; 11. realizar e orientar as pesquisas para a
expedição de antecedentes criminais requisitados formalmente por
autoridade competente; 12. realizar e orientar as pesquisas necessárias
para a expedição de certidão de prontuário, obedecidas as normas
pertinentes; 13. proceder a coleta de impressões digitais, palmares e
plantares; 14. orientar e executar a coleta de impressões digitais para a
identificação funcional dos servidores do Estado; 15. realizar exames
periciais papiloscópicos, necropapiloscópicos e iconográficos; 16. redigir,
digitar e instruir os respectivos laudos com objetividade e clareza; 17.
elaborar retrato falado; 18. operar equipamentos de leitura, pesquisa e
confronto de impressões digitais; 19. executar o controle de qualidade das
impressões digitais coletadas nos postos de identificação; 20. operar os
equipamentos, instrumentos e utensílios de uso nos trabalhos periciais
papiloscópicos, necropapiloscópicos e iconográficos; 21. operar os sistemas
computacionais de identificação civil e criminal; 22. assistir ao Perito Oficial
em outras tarefas afins quando lhe for solicitado; 23. realizar pesquisas e
estudos de novas técnicas e métodos de trabalho relacionados à
papiloscopia, buscando constante atualização e aprimoramento; 24. propor
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a edição de normas internas ou a alteração de procedimentos que visem à
melhoria dos serviços e controles, tornando-os mais eficazes; 25. conduzir
viaturas; 26. executar outras atribuições correlatas que lhe forem atribuídas
pela direção ou decorrentes de lei (SANTA CATARINA, 2010).

1.9.7 Auxiliar Criminalístico
Segundo a legislação catarinense vigente, o Auxiliar Pericial se subdivide em
Auxiliar Criminalístico, Auxiliar de Laboratório e Auxiliar Médico Legal. O ingresso
para a carreira dar-se-á por meio de concurso público, os requisitos mínimos para o
ingresso são: a conclusão do ensino médio e conclusão do curso de formação
profissional com o mínimo de 120 horas aula (ALESC, 2020).
Assim como as demais carreiras, o Auxiliar Criminalístico tem suas atribuições
detalhadas:
1- atender ao público; 2- executar a remoção, o recebimento e a entrega de
objetos, materiais e mobiliários; 3- executar o cadastramento e alimentação
dos programas e aplicativos informatizados do IGP; 4- redigir, preencher,
digitar, protocolar, entregar, arquivar, receber e enviar: correspondências,
relatórios, documentos em geral e materiais, conforme normas internas; 5desempenhar as funções inerentes aos serviços dos setores de plantão,
protocolo, expediente, almoxarifado, entre outros; 6- operar equipamentos,
instrumentos e utensílios de uso nos trabalhos periciais, zelando pelo bom
funcionamento, conservação e limpeza dos mesmos, bem como,
providenciar o destino adequado ao material remanescente de exames; 7conduzir viaturas oficiais, sendo responsável diretamente pela manutenção
e conservação das mesmas; 8- realizar, subsidiariamente e por
determinação superior, a coleta de impressões digitais em vivos e mortos,
desde que instruído para esta função; 9- auxiliar as demais carreiras nas
atividades enumeradas na descrição de atribuições das mesmas; 10executar outras atribuições correlatas que lhe forem atribuídas pela direção
ou decorrentes de lei (SANTA CATARINA, 2010).

Além de todas as atribuições citadas acima, a função do Auxiliar Criminalístico
em um local de crime se torna fundamental no que concerne em auxiliar o perito
criminal com as anotações importantes, redigindo a minuta de local (folha onde são
anotados todos os achados no local de crime), fazer a coleta de vestígios
relacionados com o fato e mantê-los preservados para encaminhamento ao setor
competente, ou seja, esse último procedimento chama-se cadeia de custódia.
1.9.8 Auxiliar de Laboratório
Profissional que atua no laboratório forense realizando as atividades inerentes
ao cargo e, também, ao setor específico, objetivando executar a preparação de
reagentes e materiais, bem como executar serviços operacionais e administrativos
nos setores de análises forenses, tais como auxiliar na coleta e na execução de

51
ensaios de laboratório, lavar e preparar materiais, vidrarias, ampolas e frascos,
preparo de soluções e manutenção da área limpa. Para o ingresso no cargo os
requisitos de investidura são os mesmos de todas as carreiras de auxiliar pericial.
Tendo em vista que o laboratório forense tem sua concentração de trabalho
na cidade de Florianópolis os servidores desse cargo estão atuando em sua
totalidade na capital catarinense.
1.9.9 Auxiliar Médico Legal
A perícia no cadáver não se inicia somente no interior da sala de autópsia do
IML, independente da maneira que ocorreu a fatalidade. Por trás dos bastidores da
assinatura principal do médico na causa do óbito existe todo um conjunto de
profissionais que deixam sua marca (subjetiva) no documento que vai para as mãos
da autoridade policial que solicitou o exame.
Os servidores desse cargo trabalham em meio a situações de dor e desgaste,
com o mais incontrolável, comum e irremediável dos fatos, a morte. O convívio com
a dor e a sensação de perda que as famílias passam ao enfrentar uma situação
incomum na vida delas é um enorme desafio para os servidores da carreira de
Auxiliar Médico Legal do Instituto Médico Legal do estado de Santa Catarina.
Segundo a Lei n.º 15.156, do estado de Santa Catarina, a descrição sumária
das atribuições do cargo remete ao simplório como “executar o recolhimento e o
transporte de cadáveres das vítimas de morte violenta, preparando-os para
necropsia” (SANTA CATARINA, 2010).
Assim como todos os outros cargos, as atribuições das funções do cargo de
Auxiliar Médico Legal também estão contidas no corpo da Lei promulgada e cabe
ressaltar que esses servidores comparecem aos locais onde ocorra crime contra a
vida e resulte em um cadáver para recolher, transportá-lo até a sala de necropsia do
IML, identificar o cadáver, manusear o corpo para possibilitar a observação das
lesões externas, realizar a coleta de materiais biológicos e impressões digitais, abrir
as cavidades do corpo (quando solicitado pelo perito médico legista), providenciar
todas as suturas necessárias para que a família possa realizar o reconhecimento
visual, preencher a documentação de reconhecimento e liberação junto ao familiar
do cadáver, executar e acompanhar os procedimentos de exumações, recolher
ossadas, restos putrefatos, bem como de cadáveres inteiros, realizar a limpeza dos
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instrumentos utilizados nos exames necroscópicos, assim como manter a sala limpa
e organizada.
Dessa maneira, o trabalhador da medicina legal que atua tanto no
atendimento ao público vivo, quanto na sala de autópsia é julgado por seu fazer de
forma bem pontual: é um servidor público que lida com cadáver. Mesmo que o
sucesso de uma perícia necroscópica passe pela mão desse servidor, ele segue
invisível ao êxito de suas realizações perante os olhos da população em geral.
1.9.10 Perícias Realizadas pelo Instituto Médico Legal – IML de Santa Catarina
Pela regulamentação, fazem parte do quadro de funcionários que atuam
dentro dos IMLs: médico legista, auxiliar de necropsia e estagiários. Como referido
anteriormente, Freitas (2015) cita que Médico Legista tem as atribuições de executar
autópsias ou exames necroscópicos em humanos, em partes de cadáveres
putrefeitos e esqueletizados, bem como executar perícias de exumação, coletar
amostras biológicas de humanos para fins de exames complementares, realizar
exames

periciais

em

vivos,

lesões

corporais,

sexológicos,

embriaguez

e

toxicológicos e todos os procedimentos requisitados pela autoridade policial.
De acordo com Croce e Croce Júnior (2012, p. 39) a perícia médico legal
conceitua-se como “todo o procedimento médico (exames clínicos, laboratoriais,
necroscopia, exumação) promovido por autoridade policial ou judiciária, praticado
por profissional de medicina, visando prestar esclarecimentos à justiça”.
Assim, Espindula (2009) corrobora com essa afirmação através de uma visão
mais macro, entendendo que a medicina legal é responsável pelas perícias nas
pessoas, vivas ou mortas, ainda elenca as perícias realizadas no âmbito dos
Institutos Médico Legais como: a) necrópsia, b) lesões corporais, c) sexologia, d)
exame em ossadas, e) psicopatologia forense e f) antropologia.
Cabe ressaltar que, particularmente, no Instituto Médico Legal de Caçador SC, as perícias realizadas perfazem um total de quatro das seis citadas
anteriormente pelo autor. A perícia mais comum, ou seja, o maior volume de trabalho
neste Instituto são as lesões corporais, já o segundo exame com maior incidência é
a perícia sexológica, a necrópsia figura em terceiro lugar quando o assunto é
número de atendimentos e, por último, o exame em ossadas, conforme dados
internos deste Instituto.
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Outro ponto de relavada importância refere-se à interdisciplinaridade, a qual
passa a ser cada vez mais exigida do profissional, conforme Silva (2010), não basta
mais apenas os conhecimentos profundos na área específica de atuação desse
profissional, a complexidade com relação a interação social atual exige que as
pessoas especializadas em suas áreas de conhecimento interajam com as demais,
pois quanto maior a especialização maior o grau de interação com operadores de
outras disciplinas.
Não obstante, o autor faz menção sobre a importância da interdisciplinaridade
na perícia criminal, ressaltando que “ao invés de cada especialista analisar sua área
restritamente, exige-se a atuação conjunta dos técnicos envolvidos nos trabalhos”
(SILVA, 2010, p. 98).
Este conhecimento interdisciplinar, baseado no direito e na ciência, tem que
existir por parte dos envolvidos no processo de análise pericial, caso
contrário, quem deve perguntar não saberá exatamente o que perguntar, e
quem deve responder não saberá o que responder, ou ainda, as respostas
não possuirão a clareza adequada e talvez nem sejam úteis para a tomada
de decisão (SILVA, 2010, p. 100).

Deste modo, constata-se que a interdisciplinaridade é de fundamental
importância na área pericial, onde não basta o conhecimento específico, há de se
buscar entendimento em outras áreas com o objetivo de melhorar a compreensão
sobre assuntos atinentes à área forense e pericial concomitantemente.
Corroborando com o assunto, Yamamoto (2013, p. 251) afirma:
O movimento para incorporação da interdisciplinaridade mobiliza-se em
torno do conceito de totalidade. É um processo pessoal e capacitador que
permite ver além, pois valoriza atitudes de coerência, afetividade, parceria,
humildade, admitindo a resiliência, ambiguidade e a dúvida constante. O ato
de aprender e ensinar é muito mais do que produzir meramente uma
aprendizagem a mais. É possibilitar que, em qualquer circunstância em que
se deu o processo, ocorra a agregação de conhecimentos e, portanto, de
desenvolvimento pessoa e profissional.

Compreende-se, então, que a interdisciplinaridade vai além de um
conhecimento profundo em determinada área de atuação e ainda transmitir esse
conhecimento, verifica-se que o processo interdisciplinar é uma construção de
conhecimentos onde os saberes se encontram com o objetivo de desenvolver todos
os envolvidos na situação, seja em relação a atividade profissional ou pessoal, na
qual não impera o saber mais ou saber menos, mas sim existem saberes diferentes.
Esta evolução dos profissionais faz com que o trabalho interno no Instituto
Médico Legal afete diretamente a sociedade em que está inserido, visto que o
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desenvolvimento científico e pessoal influenciará na resolução dos casos em que a
atuação do IML se faça necessária, por consequência, a sociedade será beneficiária
de um trabalho de excelência na busca pela justiça.
1.9.11 Contribuições dos Trabalhos Realizados para a Sociedade em Geral
Pelo rol exposto, pode-se inferir a complexidade do ambiente de trabalho e
sua importância social, ainda mais lembrando que a realização das necropsias e o
esclarecimento da causa mortis em casos de mortes suspeitas ou relacionadas a
crimes, como por exemplo, atropelamentos, suicídios, homicídios e incêndios, entre
outras, trazem um alento para toda a família que aguarda ansiosa por respostas.
A área científica colocada a serviço do direito e da justiça, chamada de
Medicina Legal, percorreu um longo e árduo trajeto até se consolidar através do
reconhecimento da sua importância. O objetivo é esclarecer os fatos imputados ao
acusado sempre buscando a verdade no Processo Penal embasado pela legislação
vigente.
Conforme aponta Coêlho (2011) a perícia não apenas desempenha papel
fundamental tendo o direito penal como foco, mas contribui com todos os ramos do
Direito. Desempenha um papel primordial de forma imparcial realizando os trabalhos
com vista a verificar o fato e o que veio a lhe causar, objetivando muito mais do que
satisfazer interesses particulares das partes, visa satisfazer os interesses da Justiça
materializando o fato auxiliando no convencimento dos magistrados.
Nota-se o aprimoramento da ciência forense através dos anos e, as
consequências desta evolução, trazem reflexos para a sociedade em geral através
de técnicas mais avançadas e céleres objetivando a busca da verdade. A população
exprime, em muitas oportunidades, o seu descontentamento com a falta de justiça e
o aumento da impunidade, mas em raros momentos fazem uma relação com a
insuficiência de provas que, ocasionalmente, sucede a liberdade de um criminoso.
Denota-se a serventia da perícia criminal nesse contexto para garantir que
nenhum indivíduo seja privado de liberdade injustamente, tão pouco que o criminoso
seja colocado em liberdade por falta de provas robustas e consistentes.
Diante disso, está confirmado que Perícia Criminal é extremamente
importante para o esclarecimento dos fatos, portanto, há necessidade do incentivo
do poder público, no sentido de subsidiar e oferecer condições de trabalho.
corroborando com esse pensamento Bresser-Pereira e Spink (1998) argumentam,
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ainda, que as intuições públicas deveriam adotar ações estratégicas para buscar a
otimização, já que qualquer área pública deve conter ferramentas capazes de
melhorar o desempenho que cairá diretamente à população.
Os autores comentam ainda que o objetivo do estado é responder as
necessidades de seus cidadãos, nesse contexto, o trabalho realizado pelos Institutos
que compõem o Instituto Geral de Perícias contribui de forma direta para a
sociedade onde o interesse do cidadão é saciado, mesmo que de maneira subjetiva,
já que o órgão IGP não realiza perícias por solicitações de pessoas físicas e sim
somente atendendo a necessidade de órgão oficiais cumprindo o papel do estado
(BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998).
1.9.12 Casos de Homicídios Atendidos pelo IML da 8ª Mesorregional de
Perícias
A violência urbana resulta em elevada taxa de morbidade e mortalidade,
assim constituindo um grave problema de segurança pública. Nos dias atuais, os
veículos de comunicação em massa abordam o assunto de extrema relevância, visto
que para grande parte dos estudos sobre homicídio o consideram como a expressão
máxima da violência interpessoal, bem como os dados são usados como indicador
universal da violência social.
Os casos de homicídios disseminam-se rapidamente por todos os estados da
federação se tornando o flagelo social de todas as Unidades Federativas,
infelizmente, o número de casos avançam gradativamente juntamente com o
crecimento populacional.
Destarte, o nível de consciência que os seres humanos atingiram não admite
que os casos passem impune e exige-se decisões importantes e certeiras que
envolvam os acusados e que os mesmos sofram as sanções penais específicas
para cada situação. Partindo deste pressuposto, o Instituto Médico Legal busca o
esclarecimento necessário, ou seja, provar a materialildade do crime para que os
operadores do direito possam imputar a autoria do fato ao acusado de maneira
técnica e científica.
Vultuoso mencionar caso número 1 que ocorreu na cidade de Caçador, no
ano de dois mil e dezesseis (2016) onde o Instituto Geral de Perícias foi acionado
para atender cadáver encontrado no interior deste município. O cadáver encontravase inumado, em meio a mata do local. Compareceram neste dia o IGP, a Polícia
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Civil, Polícia Militar, bem como os bombeiros com o auxílio de cão farejador, onde
ele apontou o local onde estaria o cadáver objeto das buscas.
Após todo o processo de retirada do material (terra) que cobria o corpo
deparou-se com cadáver em estado de decomposição e cortado em pedaços. O
corpo foi recolhido ao IML da cidade de Caçador para perícia onde o médico legista
que estava de plantão realizou o exame necroscópico com objetivo de apontar as
lesões externas e internas, bem como diagnosticar a causa do óbito, o instrumento
utilizado para cometer o crime e buscar a identificação do corpo.
Iniciado o procedimento na sala de necrópsia com a disposição do corpo
sobre a mesa cadavérica apresentava avançado estado de decomposição. Neste
momento realiza-se a coleta de material biológico (sangue total) acondicionados em
três tubos de ensaio para posterior encaminhamento ao Instituto de Análises
Forenses, na cidade de Florianópolis, com objetivo de realização de perícia
toxicológica. O corpo apresentava edema, descamação e ausência de insetos,
sujidades do local, protusão do globo ocular e língua (sinais de asfixia), escaras na
região dorsal esquerda, sugestiva de lesão de arrasto, bem como secção do tronco
a nível posterior da terceira vértebra lombar e anterior acima do umbigo com
exposição de vísceras (corpo cortado ao meio). Secção completa de membro
superior esquerdo à nível do cabeça do úmero, amputação das pernas a nível
infrapatelar. Todas as descrições, assim como a causa do óbito e instrumento
causador, constam no Laudo Pericial Cadavérico (anexo II).
Destarte, é possível verificação de laudo de perícia toxicológica apresentando
negatividade, ou seja, não foram detectadas substâncias de interesse forense no
material analisado (sangue total), com documento comprobatório ao final (anexo III).
Ademais, é apresentado laudo de reprodução simulada dos fatos, o qual depreende
que no ano de dois mil e dezesseis (2016) os peritos criminais foram designados
para efetuarem a reprodução simulada dos fatos a fim de atender à solicitação da
autoridade policial objetivando esclarecer o que havia ocorrido naquele local.
Após todas as narrativas de uma testemunha, bem como do próprio autor, o
laudo pericial de reprodução simulada dos fatos fora encerrado com a assinatura do
perito criminal responsável, o qual pode ser constatado na íntegra em documento
aditado (anexo IV) com todos os nomes e faces dos envolvidos apagados
digitalmente preservando os direitos de imagem individual, observando sempre a
questão ética da pesquisa.
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Atuaram neste caso dois (2) peritos criminais, um (1) auxiliar criminalístico,
um (1) auxiliar médico legal, um (1) perito médico legista, um (1) auxiliar de
laboratório e dois (2) peritos criminais bioquímicos
Caso número 2, após alguns dias de investigação a Polícia Civil informou que
o suspeito poderia ter cometido um crime semelhante contra uma mulher. Após cinco
dias de buscas a mesma equipe do caso anterior dirigiu-se para o local próximo
onde estava o corpo anterior e lograram êxito para encontrar mais esta vítima. O
modus operandi foi exatamente o mesmo, ou seja, o corpo da vítima feminina estava
inumado com partes do corpo seccionadas. Do mesmo modo, o corpo foi recolhido
ao IML para os procedimentos de identificação e descrição das lesões, bem como a
causa do óbito e o instrumento causador.
Iniciando o procedimento de exame necroscópico as partes do corpo foram
distribuídas sobre a mesa para a respectiva identificação, apresentava avançado
estado de decomposição. Neste instante, ocorreu a coleta de material biológico
(sangue total), o qual foi acondicionado em quatro (4) tubos de ensaio para posterior
encaminhamento ao Instituto de Análises Forenses, na cidade de Florianópolis, com
objetivo de realização de exame de dosagem alcoólica e perícia toxicológica.
Denotava-se, ainda, protusão da língua, secção completa de tronco à nível de
aproximadamente dois centímetros abaixo do umbigo e a nível de L2 da coluna
lombar com exposição de vísceras intra-abdominais e pélvicas.
Apresentava

ferimento

cortante

em

sentido

longitudinal

com

aproximadamente vinte centímetros de extensão em região mesogástrica do
abdômen, múltiplos ferimentos perfuro cortantes em sentido longitudinais e oblíquos
envolvendo regiões de hipocôndrios e hipogástricos do abdômen permeado por
lesão previamente descrita. Ferimento lacerante irregular com amputação parcial do
monte de vênus e da região perineal e ferimento cortante com aproximadamente
trinta centímetros de extensão em sentido transversal em região superior da região
glútea direita.
Designa-se no cadáver amputação parcial dos membros inferiores através de
ferimento cortante à nível de regiões ântero laterais de ambos os joelhos. Ao realizar
a abertura da cavidade torácica observou-se os pulmões de aspecto asficticos
denotado por presença de manchas de Tardieu e Paltauf, múltiplos ferimentos
perfuro cortantes no lobo direito do fígado e ausência de conteúdo uterino.
Ao final do laudo pericial, o Perito Médico Legista responde aos quesitos onde
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afirma que a causa da morte aconteceu em decorrência de asfixia mecânica e que o
instrumento era uma energia de ordem mecânica provocada por sufocação direta,
conforme pode ser constatado no Laudo Pericial Cadavérico (anexo V), bem como
laudo de dosagem alcoólica com presença de 15,32 decigrama(s) de etanol por litro
de sangue (dg/L) e perícia toxicológica demonstrando a presença de cocaetileno e
aeme (metabólitos da cocaína) no material analisado (sangue), dados estes que
podem ser observados em documentos inclusos (anexo VI).
Insta salientar que nos dois casos citados a identificação dos corpos ocorreu
por intermédio da perícia de comparação de digitais, haja vista o avançado processo
de decomposição dos corpos dificultando a identificação.
Atuaram neste caso dois (2) peritos criminais, um (1) auxiliar criminalístico,
um (1) auxiliar médico legal, um (1) perito médico legista, um (1) auxiliar de
laboratório e três (3) peritos criminais bioquímicos
O caso de número 3 ocorreu no ano de dois mil e dezoito (2018) onde o
Instituto Geral de Perícias foi acionado para atender ocorrência de encontro de
cadáver no interior do município de Caçador, comparecendo o Instituto de
Criminalística e o Instituto Médico Legal. Ao chegar na localidade o local estava
isolado, mas era possível visualizar o corpo da vítima. Com o início dos trabalhos na
cena do crime foi constatado que se tratava de um corpo masculino o qual havia
sido carbonizado, dificultando a identificação da vítima.
Foi possível constatar que o corpo estava posicionado em decúbito dorsal
sobre um colchão. De imediato, denotou-se a presença de um fragmento de cabo
(fio de luz) envolto na região cervical do corpo, possível constatar ainda que havia
presença de tecido posicionado na região da cavidade oral (mordaça), outro material
que chamava a atenção no local era a presença de tecidos, os quais eram
incompatíveis com o local, demonstrando uma probabilidade que o material poderia
ser o objeto usado para atear fogo no corpo da vítima.
Após finalizar os trabalhos no local, o corpo foi recolhido e transladado até a
sala de necrópsia do IML de Caçador para a realização do exame necroscópico,
após posicionar o corpo sobre a mesa inicia-se a perícia com registros fotográficos,
retirado o cabo que estava envolto na região cervical recolhendo o mesmo em saco
de coleta de evidência para posterior perícia no material, retirado ainda o tecido
colocado na cavidade oral, coletado material biológico, dois (2) frascos contendo
sangue total, para posterior encaminhamento ao Instituto de Análises Forenses na
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cidade de Florianópolis objetivando perícia de dosagem alcoólica, bem como perícia
toxicológica, intentado o procedimento de coleta de impressões digitais, porém sem
sucesso devido ação do calor excessivo nas extremidades.
Conforme depreende o laudo pericial de exame cadavérico (anexo VII) o
exame externo de cabeça/pescoço observa presença de tecido em região cervical
que se estende para cavidade oral (mordaça), protusão da língua, sangue em
cavidade nasal, edema periorbitário e malar direito assimétrico em relação ao
esquerdo, ferimentos corto contusos com três (3) centímetros de comprimento cada
no supercílio bilateral e fratura cominutiva de todos os ossos da face. Observou-se,
ainda, a presença de fuligem na orofaringe (respiração durante o período de
queimadura) e dissecação da traqueia evidencia líquido escuro abundante com
fuligem.
Não obstante, a região torácica, abdominal e pelve apresentavam
carbonização tóraco abdominal menos intensa na região pélvica devido as vestes.
Conjunto muscular pouco atingido e ausência de outros ferimentos além da
carbonização. Já nos membros era possível observar carbonização dos membros
superiores e inferiores, mais acentuada nas mãos, pernas e pés com destruição do
tegumento pela ação do calor, impossibilitando a coleta de digitais.
Ao exame interno, foi possível observar os órgãos da cavidade torácica
devido a abertura da região tóraco abdominal através de incisão biacrômio-esternopúbica, após ainda a retirada do plastrão condroesternal, visualizou-se que havia
presença de pulmões esponjoso, não condizente com asfixia. Observado, também,
ausência de sinais de origem traumática na parede torácica e visceral.
Após chegar em uma convicção de qual foi a causa do óbito, bem como o
instrumento que a produziu, o perito médico legista responsável pelo exame descrito
encerrou o Laudo Pericial de Exame Cadavérico assinando ao final e encaminhando
a delegacia solicitante.
Imperioso ressaltar que o Instituto de Criminalística foi acionado passados
cinco (5) dias do fato narrado acima para comparecer em residência na cidade de
Caçador ojetivando coletar vestígio de fragmento de cabo elétrico para comparação
com o objeto retirado da vitima. Após análises comparativas nos materiais, o perito
criminal emitiu Laudo Pericial em objeto resultando, após análilse, que os mateiriais
possuem caracterítica idênticas, conforme pode-se conferir no Laudo Pericial (anexo
VIII).
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O retorno dos laudo periciais, os quais foram solicitados ao Instituto de
Anélises Forenses na cidade de Florianópolis, demonstram que o laudo de perícia
toxicológica, e dosagem alcoólica, anexados ao final, apontam que foram
encontradas substâncias como THC-COOH, cocaína, cocaetileno e Diazepam no
material analisado, assim como a presença de 4,57 decigrama(s) de etanol por litro
de sangue (dg/L) (anexo IX).
O corpo da vítima ficou acomodado na conservadora cadavérica do Instituto
Médico

Legal

de

Caçador

devido

a

identificação

restar

prejudicada

e

impossibilitando qualquer tipo de reconhecimento por parte da família. Como já
havia sido coletado material biológico da vítima, do mesmo modo, realizou-se a
coleta de material biológico da suposta mãe encaminhou-se para o Instituto de
Análises Forenses, em Florianópolis, para análise e remessa de laudo de exame de
DNA. Após a conclusão dos trabalhos laboratoriais, o laudo solicitado fora remetido
ao IML para realizar a entrega do corpo para a família, pois apontou por inclusão de
vínculo de maternidade (anexo X).
O trabalho da investigação continua em paralelo com os trabalhos do Instituto
Geral de Perícias, devido à isso, fora encaminhado ao Instituto de Criminalística um
(1) rádio comunicador e um (1) caderno para passarem por exames periciais no
intuito de saber se haviam ligaçoes com o crime de homicídio atendido. Os laudos
apontaram que o rádio comunicador não possuía capacidade de acessar a
frequência da Polícia Militar, conforme anexo XI, já o caderno revelou anotações e
mensagens onde pode se constatar vínculo com tráfico de drogas dos envolvidos,
laudo este anexado ao final (anexo XII).
Apreendidos, ainda, um (1) aparelho celular encaminhado ao IGP objetivando
a busca e recuperação de evidências digitais para o caso em questão com laudo
finalizado e assinado pelo perito criminal onde a conclusão pode ser verificada no
anexo XIII. O Núcleo de Perícia de Joaçaba ainda contribuiu com as perícias
relacionadas ao fato examinando dois (2) objetos apreendidos, os quais tratam-se
de um cartucho intacto de munição calibre .22 LR e uma munição deflagrada calibre
.32 S&WL, o resultado está contido no anexo XIV.
Por derradeiro, foram encaminhados para o Instituto de Análises Forenses na
cidade de Florianópolis tecido coletado na cena do crime para pesquisa de
acelerante, ou seja, o objetivo era saber se o material poderia estar impregnado com
substância inflamável, bem como objetos contendo líquido avermelhado sugestivo
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de sangue humano apreendido em residência onde supostamente começaram as
agressões à vítma. Em decorrência das solicitações houve a emissão do Laudo
Pericial de Pesquisa de Sangue (anexo XV). O resultado sobre a pesquisa de
acelerante consta no anexo XVI.
Atuaram nesse caso quatro (4) peritos criminais, quatro (4) auxiliares
criminalísticos, um (1) auxiliar médico legal, um (1) perito médico legista, quatro (4)
auxiliares de laboratório e sete (7) peritos criminais bioquímicos.
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
A pesquisa científica é de fundamental importância para a construção,
aquisição e manutenção do conhecimento e entende-se que é por meio dela que se
pode compreender os diversos assuntos existentes no mundo, bem como suas
complexidades, buscando-se solucionar problemas e a transformação de nossas
práticas e atitudes com o objetivo de melhorar a sociedade em que vivemos.
Assim sendo, a abordagem desta Dissertação tem como escopo a pesquisa
qualitativa e documental, referentes à abordagem, que é caracterizada pela
modalidade descritiva com base na análise de documentos pois, para se atingir os
objetivos na sua totalidade, será realizada uma análise de laudos emitidos pelo
Instituto Geral de Perícia de Caçador - SC nos casos de homicídio, realizado de
modo indutivo.
Quanto à natureza, ela se enquadra como pesquisa básica já que o
conhecimento produzido não prevê uma aplicação prática, com objetivos descritivos
e explicativos e com procedimentos bibliográficos elaborados a partir de materiais
publicados em livros, artigos, periódicos, internet, bem como uma análise
documental de laudos emitidos pelo Instituto Geral de Perícias de Caçador - SC.
Todo o levantamento das informações foi concentrado na cidade de Caçador SC devido a facilidade de acesso a biblioteca da UNIARP e ao Instituto Geral de
Perícias. Outrossim, tendo em vista que o assunto da pesquisa está relacionado ao
órgão responsável pela realização das perícias criminais no estado de Santa
Catarina, o IGP desta cidade tornar-se-á maior fonte de informações aqui descritas.
A seleção dos documentos apresentados consiste em filtrar somente os casos
de homicídios ocorridos entre as datas de 01/01/2016 até 31/12/2020, sem
divulgação e apresentação dos nomes das vítimas visando atender as questões de
ética do trabalho e de respeito aos envolvidos. A escolha aconteceu de forma
aleatória onde em um total de cento e um (101) casos de homicídios ocorridos na
região compreendida pela 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil, que engloba os
municípios de Santa Cecília, Timbó Grande, Lebon Régis, Rio das Antas, Macieira,
Calmon e Caçador, foram selecionados três (3) casos, aleatoriamente, para
apresentação.
Os laudos escolhidos foram apresentados com seu conteúdo na íntegra e têm
por único objetivo demonstrar a relevância da Perícia Criminal dentro do espectro
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total do poder judiciário e, por conseguinte, evidenciar a importância desta atividade
laboral no auxílio da investigação policial onde os beneficiários serão os cidadãos
residentes na região do meio oeste catarinense.
Para se alcançar o objetivo geral, bem como os objetivos específicos, foram
utilizadas ferramentas de informática (computadores e celulares) no intuito de buscar
artigos científicos, periódicos e páginas digitais de fontes confiáveis para a
fundamentação teórica da pesquisa. Houve a utilização de veículos automotores
(carro e moto) por parte do Mestrando para deslocamentos na busca das
informações com o objetivo de embasar e concluir a Dissertação.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como afirmado na metodologia, consiste em filtrar somente os casos de
homicídios ocorridos entre as datas de 01/01/2016 31/12/2020. A escolha para
apresentação no trabalho aconteceu de forma aleatória dentre o total de 101 casos
de homicídios ocorridos na região compreendida pela 10ª Delegacia Regional de
Polícia Civil no período de cinco (5) anos. Foram selecionados três (3) casos
aleatoriamente.
Os casos em que foram realizados os exames em cadáveres no IML de
Caçador - SC, ou seja, ocorrências com óbito, compreendem, em média, noventa
(90) casos por ano. Desse valor médio extraiu-se somente os casos de homicídio e
estão apresentados aqui em forma de tabela para uma melhor compreensão.
O número de casos de homicídio na região da 10ª Delegacia Regional de
Polícia de Caçador - SC demonstram uma oscilação nos casos conforme a tabela 3.
Tabela 3 - Casos de homicídio
ANO

NÚMERO DE CASOS DE HOMICÍDIO

2016

20

2017

19

2018

14

2019

16

2020

32

TOTAL

101

Fonte: IGP/Caçador (2021).
Gráfico 1 - Porcentagem do número de casos de homicídio por ano

Fonte: O Autor (2021).
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Conforme apontam os dados oficiais extraídos do banco de dados do setor de
Medicina Legal do Instituto Geral de Perícias de Caçador, - SC bem como, dados da
10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caçador - SC, através do setor de Divisão
de Investigação Criminal de Caçador – DIC e ilustrado através do gráfico 1, os
períodos com uma maior incidência nos casos de homicídio foram os anos de 2016
(19,9%) e 2020 (31,6%). Não encontra-se justificativa nos dados levantados para o
aumento considerável de casos de crimes contra a vida na região compreendida
pelos municípios da 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caçador. Uma
hipótese plausível é devido ao isolamento social provocado pela pandemia do Covid19, contudo, não consta no propósito desta pesquisa a investigação sobre esse
assunto, porém a constatação torna-se pertinente.
Imprescindível mencionar em relação ao número e, consequentemente, a
porcentagem de laudos emitidos pelos setores do Instituto Geral de Perícias com
base nos números apresentados acima.
Tabela 4 - Laudos emitidos
NÚMERO DE LAUDOS
EMITIDOS NOS CASOS DE
HOMICÍDIO

PORCENTAGEM

Instituto Médico Legal

101

100%

Instituto de Criminalística

86

85,1%

Instituto de Análises Forenses

73

72,2%

SETOR RESPONSÁVEL PELA
EMISSÃO DO LAUDO

Fonte: IGP/Caçador (2021).

Vale ressaltar, com base nos cento e um (101) casos apontados, que o
Instituto Médico Legal de Caçador - SC emitiu 100% de laudos cadavéricos. O
Instituto de Criminalística de Caçador - SC, setor responsável pelo levantamento do
local onde aconteceu o crime, obteve o número 85,1% de laudos emitidos. Os
laudos de dosagem alcoólica e toxicológico realizados pelo Laboratório Forense na
cidade de Florianópolis resultaram num total de 72,2%.
O gráfico 2 faz alusão aos dados apresentados na tabela acima com objetivo
de uma melhor compreensão.
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Gráfico 2 - Número de laudos emitidos nos casos de homicídio

Fonte: O Autor (2021).

Importante ainda destacar que os números do Instituto de Criminalística e do
Laboratório Forense estão menores em relação aos dados do Instituto Médico Legal
devido a demanda reprimida que estes setores possuem, ou seja, uma carga
aumentada de trabalho, o que acarreta o acúmulo de pendências a serem
resolvidas.
Outro ponto que merece atenção diz respeito aos crimes onde os autores da
infração penal buscam dificultar o trabalho investigativo ocultando o corpo das
vítimas e/ou prejudicando a identificação desses cadáveres, assim faz-se necessário
o auxílio do Instituto de Análises Forenses o qual contribui com a emissão dos
Laudos de Comparativo de DNA onde, dos 101 casos de homicídio, apenas 2 corpos
precisaram desse procedimento para serem liberados, ou seja, restaram
impossibilitados de reconhecimento visual por parte dos familiares devido ao
avançado estado de decomposição.
Com base nesse pequeno número de dois (2) casos sem identificação o
Laboratório Forense nos auxiliou em todos (100%) casos com emissão do Laudo de
DNA comprovando cientificamente o vínculo de parentesco e, assim, os corpos
puderam ser liberados para os familiares. O IML de Caçador – SC conta, ainda, com
três (3) corpos de casos diversos de homicídio, aguardando a emissão desse
documento comprobatório das identificações.
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Tabela 5 - Casos de homicídio sem identificação
CASOS DE HOMICÍDIO SEM
IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA
2
Fonte: IML/Caçador (2021).

NÚMERO DE LAUDOS
EMITIDOS DE DNA
2

PORCENTAGEM
100%

Gráfico 3 - Casos com laudo DNA

Fonte: O Autor (2021).

O gráfico 3 ilustra a informação anterior sobre o número de casos onde restou
impossibilitada a identificação da vítima, sendo necessário o Laudo de Comparativo
de DNA para confirmação da identidade da vítima auxiliando em 100% dos casos
onde não havia como realizar o reconhecimento visual ou por comparativo
papiloscópico.
Além dos Laudos de Comparativo de DNA, apresenta-se ainda um número de
duas (2) reproduções simuladas dos fatos. Este procedimento auxiliou no
esclarecimento de dúvidas por parte da autoridade policial com relação a dinâmica
dos fatos ocorridos.
Outrossim, alguns fatos chamaram atenção devido à complexidade do caso,
os quais demandaram um número expressivo de laudos para se chegar em uma
solução de sucesso, como por exemplo, casos em que o suspeito ocultou os
cadáveres sob a terra e foram encontrados dias após o ocorrido. Os corpos
apresentavam-se esquartejados e em avançado estado de decomposição
necessitando, assim, de vários documentos oficiais para se comprovar a
identificação das vítimas, bem como, desvendar como sucedeu-se o fato em
questão.
Destarte, cabe salientar sobre o importante resultado no que diz respeito a
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solução dos casos de homicídios em nossa região, um número extremamente
acalentador quando falamos de homicídio afinal, os familiares das vítimas deste
crime confiam nas forças da segurança pública para apontar a autoria dos fatos que
ceifaram a vida do ente familiar no anseio que a justiça realmente seja feita.
A tabela 6 mostra como o trabalho da investigação policial, amparado pelo
trabalho da Perícia Criminal, mostra-se efetivo quando se trata do crime de
homicídio na cidade de Caçador - SC e região, apontando para uma resolutividade
que chega a 90% dos casos investigados.
Tabela 6 - Casos de homicídios solucionados
Ano

Casos de homicídio

Casos solucionados

20
19
14
16
32
101

18
18
12
14
28
90

2016
2017
2018
2019
2020
Total
Fonte: IGP/Caçador (2021).

No andamento da pesquisa o número mais significativo está na resolução dos
casos com sucesso por parte da investigação, resultando no cerceamento da
liberdade dos suspeitos, os quais receberam a imputabilidade do crime em desfavor
à essas pessoas. O número de casos de homicídio solucionados na região da 10ª
Delegacia Regional de Polícia de Caçador - SC chega a 89,1% dos casos, como
ilustrado no gráfico seguinte. Este número expressivo conta com a participação
efetiva da Perícia Criminal.
O ano de 2017 obteve o maior índice de resolubilidade nos casos de
homicídio. Neste ano, dos dezenove (19) casos ocorridos foram apontados dezoito
(18) autorias, perfazendo um percentual de 94,73% dos casos solucionados.
Conforme informações do Departamento de Informação e Inteligência (DINI)
da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, no ano de 2019 o
estado catarinense ocupava terceiro lugar no ranking de solução de casos de
homicídio no Brasil, chegando à 73,3% de casos solucionados estando atrás apenas
do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
Outro dado de grandiosa relevância levantado junto DINI, mostra que no ano
de 2020 das 295 cidades de Santa Catarina, em 173 não ocorreram casos de
mortes violentas, ou seja, representa 58,6% das cidades do estado catarinense sem
ocorrências dessa natureza, além disso, nas cidades onde ocorreram incidência de
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crime de homicídio em quarenta e oito (48) delas a taxa de resolubilidade chega a
100% e em outras cinquenta e cinco (55) o número alcança os 80% de
esclarecimento.
Gráfico 4 - Resolubilidade dos casos de homicídio em Caçador - SC e região

Fonte: O Autor (2021).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Preliminarmente, a pesquisa foi motivada pelo desejo de demonstrar como o
trabalho do Instituto Geral de Perícias, em especial do Instituto Médico Legal,
contribui para sociedade da região do meio oeste de Santa Catarina esclarecendo
fatos muitas vezes obscuros e inimagináveis ocorridos no âmbito das relações
interpessoais da população catarinense.
As atividades laborais dos servidores da perícia, que para muitos passam
despercebido e/ou poucas vezes lembrado, tomam proporções em uma perspectiva
abrangente quando o objetivo é montar o “quebra-cabeça” de uma cena de crime no
intuito desvendar os fatos ocorridos para um melhor entendimento dos operadores
do Direito, bem como trazer a verdade à tona para toda a população que aguarda
ansiosa por respostas.
Com o término das pesquisas, evidencia-se que o estudo abordou diversos
pontos de variadas áreas do conhecimento, como o Direito e a Medicina, que estão
umbilicalmente ligadas quando o assunto é a Medicina Legal. É quase inconcebível
que o avanço do conhecimento nessas áreas não interfira nas demais devido serem
interdisciplinares objetivando construir seu convencimento e elevar ainda mais o
conhecimento científico.
A pesquisa transitou pela história da Perícia Criminal, chegando até o estado
de Santa Catarina, onde a responsabilidade dos exames periciais fica a cargo do
Instituto Geral de Perícias, quando o assunto é de cunho criminal, finalizando com a
contextualização sobre o Instituto Médico Legal e explanando sobre casos atendidos
e os trabalhos desenvolvidos pelos servidores.
Consequentemente, o objetivo geral da pesquisa foi alcançado com sucesso,
visto que fora analisado todo o trabalho de atuação do Instituto Geral de Perícias de
Caçador - SC, sobretudo o Instituto Médico Legal, evidenciando que os exames
necroscópicos esclarecem fatos importantes sobre os casos em que demande sua
atuação, como exemplo, é almo citar que o IML desvenda a causa mortis através da
análise das lesões externas e internas dos cadáveres, assim como aponta o
instrumento causador das lesões como apresentado nos laudos em anexo.
Estes apontamentos esclarecedores transfiguram-se como fundamental e, a
priori, como fato de maior convencimento e confiável por parte dos magistrados e
delegados atingindo, mesmo que de forma indireta, à população que acaba sendo a
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maior beneficiária, visto que o valor para a sociedade é conciliar o interesse social e
que haja uma apuração eficaz dos delitos com o respeito aos direitos humanos.
Ao passo que para obter êxito no alcance do objetivo geral fora necessário
percorrer os caminhos traçados pelos objetivos específicos como contextualizar por
meio de revisão bibliográfica sobre a Perícia Criminal e demonstrar sua
importância desde seu nascimento até os dias atuais, ponto este contemplado pela
descrição história da Perícia Criminal no primeiro capítulo.
Consta, ainda, discorrer sobre a regulamentação do Instituto Médico Legal
do estado de Santa Catarina. Para tanto, houve a necessidade de dissertar sobre o
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina do qual o Instituto Médico Legal faz
parte e está regulamentado, auferido esse propósito no segundo capítulo.
Em relação ao objetivo de elencar as atribuições dos Servidores Efetivos do
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, necessitou descrever sobre a Lei n.º
15.156, de 11 de maio de 2010, onde institui o plano de carreiras e vencimentos da
Perícia Oficial, atingindo o objetivo através da descrição dos cargos e atribuições
pertinentes nas carreiras do órgão pericial do estado de Santa Catarina, abarcado
no segundo capítulo.
E, por derradeiro, o último desígnio era demonstrar, através de pesquisa
documental e análise de laudos periciais, a importância do Instituto Médico Legal
na solução dos casos de homicídio na 8ª Mesorregional de Perícias. Para tanto,
descreveu-se, no terceiro capítulo, três (3) casos em que a atuação do IML se
demonstrou fundamental contribuindo para o processo investigatório da Polícia
Civil.
Alcançou-se esse objetivo apontando a importância da interdisciplinaridade
no âmbito pericial para lograr êxito no desvendar dos casos específicos de
homicídio na região do meio oeste de Santa Catarina. É relevante mencionar que a
interdisciplinaridade procura romper com os padrões tradicionais para obtenção de
conhecimento

realizando

a

construção

deste

conhecimento

de

maneira

fragmentada, no qual revela pontos em comum, favorecendo a análise crítica a
respeito de pontos específicos nos diversos assuntos.
Da mesma forma assinala Iamamoto (2002, p. 41):
é necessário desmistificar a ideia de que uma equipe, ao desenvolver ações
coordenadas, cria uma identidade entre seus participantes que leva à
diluição de suas particularidades profissionais. São as diferenças de
especializações que permitem atribuir unidade à equipe, enriquecendo-a e,
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ao mesmo tempo, preservando aquelas diferenças.

Cabe ressaltar que, independente da área de atuação, o trabalho
interdisciplinar consiste na busca constante, empreendendo esforço, objetivando
uma visão global da realidade, envidando medidas para superar as impressões
primárias de um fato ocorrido, bem como, o hábito de um pensamento simplificado
de uma situação real. Possibilita a visão globalizada perante um caso complexo
que se apresenta levando em consideração que a interdisciplinaridade. É uma
meta nunca alcançada em plenitude, por este motivo, a busca constante deva ser
mantida uma vez que sua perfectibilidade é realizada nas atividades praticadas,
como também nas experiências do trabalho em equipe, onde na comunicação
entre os servidores é que a troca acontece, mantendo sempre viva a
individualidade de cada ser participe da equipe.
Corroborando com o pensamento a procuradora de Azambuja (2013, p. 15),
relata que:
Reafirmamos a defesa da utilização do trabalho interdisciplinar, com
assistentes sociais, pediatras e psicólogos, capacitados para o trabalho com
crianças vítimas de violência sexual. Laudos são meios de prova e como tal
precisam ser reconhecidos. Assim como as lesões físicas são apuradas por
médico-legista, em perícia realizada em consultório, sem a interferência de
outro técnico e sem o acompanhamento em tempo real por magistrado,
advogados e réu, a constatação dos danos sociais e psíquicos há que ser
apurada por assistentes sociais e psicólogos, cujos laudos técnicos devem
ser levados aos autos do processo, constituindo-se prova da materialidade.

A partir dessa abordagem, evidenciou-se nos casos apresentados, uma
série de personagens, cada um em sua carreira de atuação, com os devidos
conhecimentos específicos, trabalhando e contribuindo para que os casos
pudessem ser esclarecidos de forma imparcial, sempre buscando a verdade sobre
os pontos obscuros que se apresentam, sejam eles no local de crime ou através do
exame necroscópico realizado nas dependências do Instituto Médico Legal.
Mesmo com toda a dificuldade de estrutura, pessoal, material e de
equipamentos, o Instituto Geral de Perícias trabalha com afinco na busca da
produção de provas científicas objetivando sempre esclarecer os fatos de interesse
judicial e envidando esforços para alcançar a verdade dos fatos.
Os problemas e carências dos Institutos Médico Legais, atualmente, são
indiscutíveis, inúmeras são as reportagens que, periodicamente, relatam condições
insalubres vivenciadas pelos servidores, bem como a falta de efetivo que acarreta
problemas de saúde e psicológicos aos que ainda se encontram em atividade no
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estado, necessitando de uma imensurável resiliência para desenvolver suas
atividades laborais.
Para se efetivar alguma mudança eficaz, o estudo realizado sugere e/ou
propõe que se almeje um incremento, é necessário que a política de gestão invista
mais na área. Equipamentos de primeira linha seria o básico, outro ponto trata-se da
necessidade de investir em incremento no número de servidores com capacitações
profissionais aos que já se encontram na ativa, como também é indispensável que
haja uma formação contínua e frequente priorizando tecnologias adequadas e não
sucateadas. Outras estratégias podem ser procuradas como mecanismo para a
difusão de uma cultura de segurança ampliando o conhecimento dos funcionários
em saúde e segurança no trabalho, melhorando a capacidade técnica para saberem
com o que estão lidando e o melhor modo de executarem as atividades.
A observação destes cuidados representa garantia de sucesso ainda maior do
que o atual, estes pontos apontados se tornam essenciais, auferidos pela
experiência, visto que, qualquer investimento nesta área não apenas beneficia o
ordenamento jurídico, mas também traz segurança ao magistrado em suas
decisões. Traz a justiça mais próxima ao caso concreto e ajuda a esclarecer a
verdade real, tão almejada nos tribunais, todavia, não é suficiente que isso ocorra
apenas em alguns estados é necessário que haja uma padronização na área da
perícia no Brasil.
No que concerne a limitação da pesquisa, imperioso mencionar que o
trabalho se restringiu aos casos de homicídio ocorridos no período compreendido
entre 01/01/2016 até 31/12/2020, na região da 10ª Delegacia Regional de Polícia
Civil de Caçador - SC, nos quais a abordagem realizada tratou de explanar sobre o
número de ocorrências dessa natureza, mostrando o total de casos solucionados,
expondo ainda os laudos emitidos pelo Instituto Geral de Perícias. Ao final, foram
apresentados três (3) casos selecionados aleatoriamente para justificar todo o
trabalho do IGP que contribuiu para o sucesso da investigação da Polícia Civil.
Como sugestão para novas pesquisas, fica a necessidade de um estudo
sobre o efeito da pandemia da COVID-19 a qual pode ter contribuído para o
aumento significativo das ocorrências de homicídio na região do meio oeste de
Santa Catarina, assim como em todo o Brasil.
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Anexo I – Mapas
01 - Mesorregionais do IGP X Unidades Pertencentes

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina

02 - Unidades do IGP X Cidades Atendidas

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina
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ANEXO II – Laudo Pericial Cadavérico

81

82
ANEXO III - Laudo de Perícia Toxicológica
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ANEXO IV - Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93
ANEXO V – Laudo Pericial Cadavérico
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ANEXO VI – Laudo Pericial de Dosagem Alcoólica e Perícia Toxicológica
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ANEXO VII – Laudo Pericial de Exame Cadavérico
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ANEXO VIII – Laudo Pericial
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ANEXO IX – Laudo de Perícia Toxicológica
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ANEXO X – Laudo de Exame DNA
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ANEXO XI – Laudo Pericial
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ANEXO XII – Laudo Pericial
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ANEXO XIII – Laudo Pericial
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ANEXO XIV – Laudo Exame em Munição
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ANEXO XV – Laudo Pericial de Pesquisa de Sangue
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ANEXO XVI – Laudo Pericial de Pesquisa de Inflamáveis Derivados do Petróleo
e Álcoois
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ANEXO XVII – Carta de Aceite
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ANEXO XVIII – Carta de Aceite

