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Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado Amapá aprovou e
eu nos termos dó .art. 107 da constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1°. Fica instituído o Dia Estadual do Assistente
Técnico e do Técnico Pericial, a ser comemorado todo o dia 08 de janeiro de
cada ano.
Artigo 2°. A data será comemorada anualmente no dia 08
de janeiro.
Artigo 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua
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JUSTIFICATIVA
{(Art. 3° - Das Atribuições:
I - Deve o Assistente Técnico ser investido de graduação
superior, especialização, mestrado ou doutorado diante da necessária visão
sistêmica das diferentes disciplinas envolvidas nas demandas judiciais, além do
Direito, para que bem possa desempenhar o múnus.
1/- Ter conhecimento técnico suficiente para o desempenho
da função, tenha também facilidade de se expressar clara e concisamente,
habilidade no trato de conflitos, conhecimentos jurídicos e experiência em
produção de prova pericial.
1/1- Ser um auxiliar da justiça em acordo com art. 139 do
CPC.
IV - Possibilitar que se instaure o contraditório na
matéria técnica, para que não reine absoluto o entendimento do perito
nomeado pelo Juízo, que deve ter a mesma postura de imparcialidade do Juiz
que o nomeou;
V - Dar segurança e eficiência à produção da prova pericial,
cabendo-lhe fazer a interface de comunicação com o perito do juízo, e as
partes ou seus procuradores.
VI - O assistente técnico deve defender o interesse da
parte que o contratou para o deslinde do processo da forma mais favorável
possível, dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade.
VI/-Acompanhar o desenrolar da prova pericial, apresentar
sugestões, criticar o laudo do perito nomeado e apresentar as hipóteses
possíveis, desde que técnica e juridicamente sustentáveis.
VI/I - Cabe ao assistente técnico sugerir eventuais quesitos
suplementares durante a perícia e em seu parecer aprofundar o estudo técnico
da prova, extraindo conclusões sobre a prova produzida de modo a municiar o
procurador da parte de elementos para o pedido de esclarecimentos.
Art.4°. Das Atribuições do Técnico Pericial
I - Ser portador do diploma de graduação superior diante da
necessária visão sistêmica das diferentes disciplinas envolvidas nas demandas
judiciais, para que bem possa desempenhar o múnus e estar investido de
cargo em concurso público para o quadro da Polícia Técnico Científica.
1/- Conhecer e identificar os elementos que são essenciais
para a realização de uma investigação e preservar esses elementos e a área a
ser examinada.
1/1- Cuidar para que o ambiente do crime seja isolado e
inalterado o máximo possivel.
IV- Dar assistência ao perito oficial na constatação do
delito, qualificar a infração penal, coletar vestígios e perpetuar os vestígios
contatados.
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v-

Fotografar o local do crime interna e exterrnamente e
todos os fatos relevantes a perícia para esclarecimento do crime e do modus
operandis ali obervado na prática do criminoso.
VI- Fornecer dimensões de portas, janelas e móveis;
distancia de objetos até pontos específicos e distancia entre objeto e
outro(s);dados geograficos da parte externa como mapas entre outros, para
feitura de croquis pelo perito oficial.
VII- Dar apoio nos
fotografando o evento sequencialmente;

locais

de

exumação

cadavérica,

VIII- Dar apoio nos trabalhos de laboratorio forense quando
em estudos quimios-Iaboratoriais e em colheita de materiais biológicos quando
necessário.
IX - Conduzir viaturas para locais acionados em função de
ocorrencias periciais tais como arrombamento, roubo, furto,colisão de veículos
Com
vítimas, abalroamento, choque, atropelamento;
morte
violenta(homicidio,suicidio,
encontro de cada ver, encontro de feto, encontro de
despojos humanos,encontro de ossada, exumação, morte suspeita, morte sem
assistencia, morte); danos, exames em veículos, exames em locais;
reprodução simulada, entre outros.

X - Usar do fiel cumprimento do dever no auxílio de
perícias em qualquer lugar do território brasileiro, assim que solicitado seus
serviços junto ao perito criminal oficial. E estar em comum acordo com o
art.12,·§5° da Lei 1.468, de 06/04/2010.
li

o

dia 08 de janeiro foi escolhido para ser o dia do assistente
técnico e do técnico pericial, por ser o dia do fotógrafo, uma das mais
importantes atividades exercidas pelo técnico pericial na área de pericia; bem
como um dos melhores aparatos para as análises e considerações do
assistente técnico mediante qualquer dúvida que paire sobre o laudo pericial
encaminhado a casa judiciária.
Como epigrafado acima, as funções do assistente técnico e do
técnico pericial são inúmeras e exigem um saber não só empírico, mas também
científico daí a importância da função nos casos periciais tanto para resolver
quanto para tirar dúvidas junto ao perito e ao juiz que por desconhecimento de
algum ato, fato ou manobra venha a interferir em sua decisão judicial, quando
passa a contar com o apoio do assistente técnico especializado na referida
área científica que venha esclarecer ou dirimir suas dúvidas para um bom
resultado judicial em prol da vítima.
Os serviços do técnico pericial podem ser aproveitados tanto
para o setor público quanto particular por ser este profissional capacitado no
conhecimento de técnicas da fotografia digital forense tornando-se um

·

.
ESTADO DO AMAPÁ
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADA EDNA AUZIER

vantajoso recurso documental por ser a fotografia pericial, aplicada à
reprodução de todos os aspectos dos locais de crime, suicídios, desastres,
acidentes, tornando-se então auxiliares imprescindíveis da Justiça, porque,
reproduzindo
fielmente
a fisionomia
do lugar e incluindo
detalhes
insiqnificantes, invisíveis para o observador mais perspicaz, valendo como um
testemunho do fato, desta feita, facilita e auxilia o inquérito judiciário.
Para os objetivos da investigação pericial, Alberi Espíndola
(2006, p. 86) escritor, perito aposentado do serviço público e assistente técnico,
brasileiro, destaca que a fotografia auxilia sob dois aspectos muito importantes:
O primeiro é em benefício do próprio perito, que terá - depois
de desfeitas as mencionadas pontes - condições de visualizar posteriormente
as condições exatas do local antes de qualquer exame e, com isso, poderá
auxiliá-Io, em muito, na análise geral dos vestígios quando da elaboração do
seu laudo pericial. O segundo aspecto é o da importância da fotografia constar
como ilustração em todos os laudos, para servir de instrumento de
convencimento junto aos seus usuários, acerca do que é descrito pelos peritos
do local examinado (o delegado de polícia, o promotor de justiça, o advogado e
o magistrado, como usuários do nosso trabalho, não são obrigados a possuir o
conhecimento técnico que os peritos detêm, sendo imperativo que os peritos
demonstrem visualmente o examinado) e tal função é do Técnico Pericial que
guarda a responsabilidade maior de registrar e armazenar no laboratório de
fotografia forense todos os registros por ele fotografados.
Logo, o trabalho do técnico pericial como do assistente técnico
traz em seu bojo dezenas de contribuições ao serviço judiciário que paira sobre
benesses à sociedade do Amapá e do Brasil, sendo estes profissionais agentes
públicos é justo instituir-Ihes um dia para se comemorar a função por eles
investida.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres Colegas para
a sua provação.

Sala de Sessões, em

./

de 2018.

