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O presente trabalho tem como objetivo apresentar, esclarecer e conscientizar a 
população e  aos membros da Polícia Judiciária, bem como os profissionais de 
Direito o que é, e qual  a função e a importância da Perícia Científica, quais as 
atribuições do Perito Criminal, quando requisitados pelos Delegados, Procuradores, 
Juízes inerentes a inquéritos policiais e processos penais, nos quesitos de coleta de 
provas, preservação do local do crime e apresentação dos laudos concluídos  para a 
autoridade competente, pois o que se tem observado é a atitude equivocada de 
policiais que desconhecem o limite de sua competência, bem como a alteração de 
dados provocados por manuseio indevido da população curiosa junto ao local do 
crime. Não há neste trabalho científico a intenção de delimitar a competência de 
cada autoridade seja ela civil ou militar. A perícia feita de maneira correta tem sua 
eficácia de forma que a autoridade possa tomar suas decisões corretamente, pois da 
prova pericial é que poderá se extrair a condenação ou absolvição do réu, pois as 
provas não mentem e deixam claras as evidências do fato. A prova pericial é 
considerada a rainda das provas, mais importante que tão somente a confissão do 
réu. O método científico utilizado  para elaboração deste trabalho foi o indutivo 
dedutivo, porque partimos de uma premissa em um universo de fatos acidentais, 
criminais ou não, convergida para a Perícia Criminal da qual se extrai um conclusão 
a respeito do fato ocorrido. Até o presente momento o resultado esperado com o 
trabalho científico é parcial, pois a disseminação da informação e coleta de dados é 
realizada de forma gradativa e organizada. 
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