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1. RESENHA
O livro Locais de Crime – dos vestígios à dinâmica
criminosa foi idealizado pelos peritos criminais federais
Jesus Antonio Velho, Karina Alves Costa e Clayton
Tadeu Mota Damasceno e contou com a participação de
diversos autores, especialistas das mais diversas áreas,
advindos de diferentes esferas institucionais: peritos
oficiais federais e estaduais, docentes e membros do
meio acadêmico.
Trata-se de uma obra completa, que apresenta de
maneira sistematizada e contextualizada, conhecimentos
voltados aos exames de locais de crime. Nela, o local de
crime e os principais vestígios que podem ser
constatados durante a realização do trabalho pericial são
apresentados de forma detalhada e muito bem ilustrada,
permitindo ao leitor entender como funciona um pouco
do trabalho dos peritos de local.
O livro apresenta 17 capítulos que estão agrupados
em 4 partes, distribuídas de acordo com o tema principal
abordado em cada uma delas.
Na Parte 1 – Preservação e documentação de Locais
de Crime -, composta de três capítulos, são apresentados
conceitos e outras informações referentes à perícia
criminal, vestígios, cadeia de custódia e locais de crime,
mencionando inclusive os procedimentos a serem
adotados quando do seu isolamento e da sua
preservação.
Na Parte 2 – Os principais tipos de Vestígios -,
composta de seis capítulos, são citadas as formas de
identificação dos principais vestígios observados em
locais de crime. São apresentados, ainda, os
procedimentos a serem adotados durante a coleta, bem
como as principais formas de acondicionamento desses
vestígios, visando manter a sua integridade, para, se
necessário, a realização de exames posteriores.
Na Parte 3 – Reconstruindo a dinâmica sob a ótica
dos vestígios -, composta de cinco capítulos, os autores
apresentam análises de determinados locais de crime e,

no caso de cadáveres, os principais exames realizados,
com a finalidade de identificação, descrição de lesões e
determinação da causa jurídica da morte. Ao final, é
apresentada a análise de casos reais, mostrando ao leitor
os principais vestígios que fundamentaram as
conclusões obtidas pelos peritos de local.
Na Parte 4 – A elaboração do laudo e condições
especiais de atuação do perito de local - composta dos
três últimos capítulos, são expostos a forma de
elaboração e a estrutura de um laudo de local de crime,
os procedimentos a serem adotados no caso de exame
de reprodução simulada e, por fim, os aspectos
importantes referentes à perícia em locais de desastres
em massa.
Dentre o público alvo, pode-se citar peritos oficiais e
outros profissionais da área de segurança pública,
operadores do Direito, professores e estudantes que
pretendem ingressar em carreiras que demandam o
conhecimento de matérias voltadas à criminalística.
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