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GABINETE DA DEPUTADA CATARINA GUERRA

PROJETO DE LEI N° DE 2022.

Institui o Dia Estadual da Perícia Oficial de

Natureza Criminal no âmbito do Estado de

Roraima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima decreta:

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Estado de Roraima o
“Dia Estadual da Perícia de Natureza Criminal”, a ser comemorado, anualmente, no
dia 17 de setembro.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Augusto Martins, 25 de abril de 2022.

CATARINA GUERRA

Deputada Estadual

mailto:comunicação@catarinaguerra.com.br
mailto:gabinete@catarinaguerra.com.br


Praça do Centro Cívico, 202 - 3° Piso – Gabinete 303 - CEP: 69.301-380 - Centro - Boa Vista – Roraima
E-mail: comunicação@catarinaguerra.com.br / gabinete@catarinaguerra.com.br

JUSTIFICATIVA

Em 17 de setembro de 2009 foi instituída a Perícia Oficial de Natureza

Criminal no Brasil, por meio da Lei n. 12.0301, que assegurou autonomia científica e

funcional, definiu que peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos

odontolegistas são peritos oficiais de natureza criminal e exige concurso público

com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial.

Importante esclarecer que, a Perícia Oficial de Natureza Criminal tem

competência legal para atuar em todas as fases da processualística penal e o exame

deverá ser requisitado ao diretor da repartição, assim previsto no artigo 178 do

Código de Processo Penal – CPP.

A relevância do trabalho prestado pelo perito tem o papel, histórico,

de iluminar, por meio das suas provas científicas, a busca da verdade para aplicação

da Justiça Criminal em prol da sociedade, que por tamanha importância justifica esta

justa homenagem. Os Médicos-Legistas, Odontolegistas e Peritos Criminais, que

integram os quadros da Polícia Civil desse Estado de Roraima junto com os

Delegados de Polícia, ou seja, fazem parte do mesmo quadro de carreiras essenciais

da Polícia Civil, com amparo no artigo 31 da Lei Complementar nº 055, de 31 de

dezembro de 2001.

Logo, imprescindível que o Dia da Perícia Oficial de Natureza

Criminal seja criado e comemorado, anualmente, no dia 17 de setembro, no Estado

de Roraima.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos Parlamentares desta

Casa para a aprovação desta proposição.

CATARINA GUERRA

Deputada Estadual

1 Brasil. Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009. Dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências. Diário
Oficial da União, 2009 set 18, p. 1. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12030.htm
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