This page was exported from - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIÊNCIAS FORENSES
Export date: Sun Jul 15 21:17:03 2018 / +0000 GMT

Exame do Local do Crime
O que &eacute; o Exame do Local do Crime?
Atentos &agrave; necessidade da fundamenta&ccedil;&atilde;o das decis&otilde;es judiciais, bem como &agrave;
necess&aacute;ria consubstancia&ccedil;&atilde;o da produ&ccedil;&atilde;o da prova penal, considerado por muitos o meio
objetivo mediante o qual o espirito humano se apropriar&aacute; da verdade, o Exame ao Local do Crime &eacute; o momento a
partir do qual se abrir&atilde;o as portas para que, os peritos das diversas ci&ecirc;ncias forenses possam dar a sua valiosa
contribui&ccedil;&atilde;o para a descoberta da verdade. O labor forense inicia-se no pr&oacute;prio local do crime, e s&oacute;
com o seu correto processamento se desabotoar&aacute; o percurso para o sucesso das diversas ci&ecirc;ncias forenses.
Segundo Locard (1925), &hellip; &ldquo;A evid&ecirc;ncia f&iacute;sica n&atilde;o pode estar errada, n&atilde;o pode cometer
perj&uacute;rio contra si pr&oacute;prio, n&atilde;o se pode tornar ausente. Cabe aos humanos procur&aacute;-la, estud&aacute;-la
e compreend&ecirc;-la, apenas os humanos podem diminuir o seu valor&rdquo;..., imortalizando a teoria (princ&iacute;pio) de que
ocorre sempre a transfer&ecirc;ncia (permuta) de subst&acirc;ncias entre autor, v&iacute;tima, local e objetos, podendo afirmar-se
que N&atilde;o existem crimes perfeitos!
Estes n&atilde;o se resolvem por desconhecimento cient&iacute;fico; interven&ccedil;&atilde;o
t&eacute;cnica/metodol&oacute;gica deficiente ou incorreta; e/ou falta de meios t&eacute;cnicos adequados.
Assim, O Exame ao Local do Crime &eacute; o momento em que tais falhas poder&atilde;o ser suprimidas, materializando-se no
met&oacute;dico e rigoroso conjunto de procedimentos e metodologias que visam o tratamento de cada um dos vest&iacute;gios
existentes no local do crime, desde a sua localiza&ccedil;&atilde;o at&eacute; ao seu transporte. &Eacute; a
interven&ccedil;&atilde;o no local propriamente dita.
Importa real&ccedil;ar o necess&aacute;rio rigor de atua&ccedil;&atilde;o, visto que apenas existir&aacute; uma &uacute;nica
oportunidade para examinar o local do crime antes da sua contamina&ccedil;&atilde;o, quer por terceiros, quer por qualquer um dos
intervenientes do universo judicial.

Nota Biogr&aacute;fica do Coordenador
M&aacute;rio Paulo Lage de Carvalho nasceu em Chaves em 1976. Foi nessa cidade que viveu a sua
inf&acirc;ncia/adolesc&ecirc;ncia at&eacute; 1994, altura em que ingressou como volunt&aacute;rio na Armada (Marinha de
Guerra Portuguesa). Em 1996 ingressou na Guarda Nacional Republicana, tendo a&iacute; exercido fun&ccedil;&otilde;es durante
cerca de 20 anos, nas categorias de Guardas e, posteriormente, de Sargentos. Atualmente, exerce fun&ccedil;&otilde;es na Unidade
de Investiga&ccedil;&atilde;o Criminal (UIC) da Pol&iacute;cia Judici&aacute;ria Militar (PJM), na qualidade de Sargento
Investigador. &Eacute; bacharel e licenciado em Ci&ecirc;ncias Socias-&Aacute;rea Vocacional de Psicologia Social. &Eacute;
tamb&eacute;m P&oacute;s-graduado em Ci&ecirc;ncias M&eacute;dico Legais e Mestre em Medicina legal pelo Instituto de
Ci&ecirc;ncias Biom&eacute;dicas Abel Salazar-UP, sendo que posteriormente realizou o Curso de Estudos P&oacute;s-graduados
em Sociologia no ISCTE-IUL. Sendo a &ldquo;Arte da Investiga&ccedil;&atilde;o Criminal&rdquo; a sua principal &aacute;rea de
interesse, &eacute; detentor de diversa forma&ccedil;&atilde;o profissional, onde se destaca o Curso de Forma&ccedil;&atilde;o de
Investigadores (PJM); a forma&ccedil;&atilde;o de Investiga&ccedil;&atilde;o de Crimes Violentos Contra Pessoas (PJ); o Curso de
T&eacute;cnicas de Entrevista e Interrogat&oacute;rio (PJ); o Curso Sint&eacute;tico de Investiga&ccedil;&atilde;o Criminal
(Universidade Fernando Pessoa); o Curso de Exame ao Local do Crime (Perito &ndash; PJM); (&hellip;). &Eacute; formador
certificado do IEFP.
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