
 SEMINÁRIO DE PERÍCIAS CRIMINAIS: A ATUAÇÃO DO PERITO NO PROCESSO DE

PERSECUÇÃO PENAL 

1. Justificativa

No processo de persecução penal,  os exames periciais  são indispensáveis,  sempre que a

infração deixar vestígios. No âmbito pericial, compete ao Ministério Público a requisição de exames

periciais, a formulação de quesitos, dentre outras atribuições estabelecidas na legislação vigente.  

No Estado de Sergipe, os exames periciais são realizados pelos Peritos Oficiais – Peritos

Criminais, Peritos Médico-Legistas e Peritos Odontolegistas – da Coordenadoria Geral de Perícias

(COGERP), órgão integrante  da estrutura organizacional  da Secretaria  do Estado da Segurança

Pública. 

Nos últimos  anos,  após  as  nomeações  dos  aprovados no concurso público  realizado  em

2014, a perícia criminal do estado de Sergipe tem passado por um processo de mudanças: seções

foram reabertas, novas seções foram criadas, novos exames e com mais complexidade têm sido

realizados. 

Neste novo cenário,  é de extrema importância que as instituições às quais se destinam o

Laudo Pericial – peça que materializa e perpetua os exames periciais – e, sobretudo, as autoridades

competentes para requisitar  perícias, tenham conhecimentos sobre os exames que são realizados

atualmente,  seus objetivos,  suas  técnicas,  além de procedimentos  relacionados  à requisição  dos

exames periciais e da integridade da prova material.

2. Objetivos

a) Aprofundar o conhecimento dos conceitos e da legislação referentes à atividade pericial no curso

do processo penal;

b) Evidenciar o elo entre o processo penal e a importância da perícia criminal.

c) Apresentar as áreas e exames periciais existentes no âmbito da COGERP;

d) Discutir  os  procedimentos  referentes  às  requisições  dos  exames,  bem  como  à  garantia  da

integridade da prova (cadeia de custódia).

e) Orientar sobre a análise e interpretação dos laudos periciais.
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3. Público-alvo

Membros e Servidores do Ministério Público.

4. Quantidade

Em torno de 80 participantes.

5. Data/Período/Carga horária

20/08 (seg) - das 09h às 13h

24/08 (sex), 27/08 (seg) e 31/08 (sex) – das 14h às 18h

Carga horária total: 16h

6. Local

Sala de aula 1 da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe.

7. Conteúdo/Ementa

Tópicos Gerais:

a) Palestra 01 - A perícia criminal: Conceitos, Legislação (federal e estadual) e Perspectivas:

◦ Perícia Criminal em Sergipe – COGERP e seus Institutos

◦ Código de Processo Penal, Lei 12.030 e Lei estadual 79/2002. (Jorge Barreto)

b) Palestra 02 – Requisições periciais e Formulação de Quesitos (Thayse Freitas)

c) Palestra 04 – Laudos periciais: análise e interpretação (Fabrício Costa)

d) Palestra 06 – Cadeia de Custódia (Grasielle Oliveira)

Tópicos Específicos:

a) Palestra 03 –  Exames realizados no Instituto de Análises e Pesquisas Forenses: Biologia

Forense, Química Forense e Toxicologia Forense. (Kleber Santana)

b) Palestra  05  –  Exames  realizados  no  Instituto  Médico-Legal:  Perícias  Médico-Legais  e

Odontolegais. (Suzana Papile)

c) Palestra  07 – Exames  realizados  no  Instituto  de  Criminalística:  Balística,  Computação,

Documentoscopia, Identificação Veicular e Perícias Externas. (Luciano Homem)

d) Workshop – Prática local de crime. (Phillip Maia, André Feitosa)

8. Metodologia

Palestras/Workshop
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9. Grade

20/08 24/08 27/08 31/08
09:00 – 10:30 Palestra 01
10:30 – 11:00 Intervalo
11:00 – 12:30 Palestra 02
14:00 – 15:30 Palestra 03 Palestra 05 Palestra 07
15:30 – 16:00 Intervalo
16:00 – 17:30 Palestra 04 Palestra 06 Workshop
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