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RESUMO 
 
 
ESPINDOLA, Alesson Amauri de. Escopo para desenvolvimento de software para 
padronização de laudo em perícia de acidente. 2017. 36 f. Trabalho de Conclusão 
(Curso de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017. 
 
 
O presente trabalho visa apresentar um escopo para desenvolvimento de um 
software para padronização de laudo em perícia de acidente de trânsito, permitir 
acesso aos laudos elaborados e se tornando uma ferramenta facilitadora ao perito. É 
de suma importância o uso de uma ferramenta para o gerenciamento do 
conhecimento e das informações disponíveis nos laudos periciais. Para iniciar os 
trabalhos para desenvolvimento de um software, primeiramente é necessário o 
escopo, onde se apresentará as necessidades e funcionalidades desejadas no 
software possa atender aos objetivos de padronização e gestão do conhecimento e 
das informações. A metodologia de pesquisa será a bibliográfica e descritiva, com a 
utilização dos materiais disponíveis no curso de especialização em perícia de 
acidente de trânsito, e a ainda a utilização da base de software já utilizados pela 
Polícia Rodoviária Federal;  
 
 
Palavras-chave: Escopo de software para padronização. Laudo Pericial. Acidente 
de trânsito. 
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ABSTRACT 
 
 
ESPINDOLA, Alesson Amauri de. Scope for development of software to 
standardize the report on accident expertise. 2017. 36 f. Conclusion Work (lato 
sensu Postgraduate Course in Traffic Accident Expertise) – Federal Institute of Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2017.  
 
 
The present work aims to present a scope for the development of a software to 
standardize the report on traffic accident, to allow access to the reports made and to 
become a facilitating tool to the expert. The use of a tool for the management of 
knowledge and the information available in the expert reports is of paramount 
importance. In order to start the work for software development, the scope is first 
necessary, where the needs and functionalities desired in the software will be 
presented to meet the objectives of standardization and management of knowledge 
and information. The research methodology will be the bibliographical and 
descriptive, with the use of the materials available in the specialization course in 
traffic accident expertise, as well as the use of the software base already used by the 
Federal Highway Police; 
 
 

 
 
 
Keywords: Scope of software for standardization. Forensic report. Traffic accident. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Uma realidade enfrentada no Brasil são as inúmeras mortes decorrentes 

de acidente de trânsito, que acabam por gerar abruptos rompimentos 

familiares, onde as perdas causam grandes sofrimentos, e ainda, elevados 

gastos públicos com ações de prevenção e atendimentos aos acidentes. 

Nas rodovias e estradas federais a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem 

a atribuição de trabalhar nas duas vertentes conforme decreto n. 1.655/95, ou 

seja, através de ações de prevenção à acidentes de trânsito, bem como o 

atendimento que ocorre por intermédio da realização de perícias, 

levantamentos de locais e boletins de ocorrências, investigações e outros 

procedimentos imprescindíveis a elucidação dos acidentes de trânsito. 

Assim sendo, aqueles que perdem seus entes queridos querem a devida 

resposta das causas e motivos dos acidentes, bem como o gestor público 

busca informações de como evitar a ocorrência dos mesmos, maximizando 

assim o investimento de recursos públicos, e para isso necessitam que ocorram 

levantamentos e análise técnica dos fatos e circunstâncias vinculados aos 

acidentes, sendo essas informações apresentadas através do laudo pericial. 

Visando padronizar a apresentação dessas informações, bem como, 

realizar a efetiva gestão das informações existentes nos laudos periciais, além 

de outras vantagens, necessário se faz a utilização de uma ferramenta 

tecnológica. 

O presente relatório técnico-cientifico objetiva apresentar um escopo 

para posterior desenvolvimento de um software, visando padronização dos 

laudos em perícia de acidente de trânsito, que necessitam da presença do 

perito da PRF, e ainda, apresentar algumas vantagens na elaboração deste 

software para a Polícia Rodoviária Federal. 

Para criação e desenvolvimento de um software, o programador deve se 

apoiar em informações sobre qual o objetivo, quais funcionalidades o sistema 

deverá executar, e outras informações que são encontradas fora do ambiente 

do software, e devem ser apresentadas no escopo. 

Este trabalho visa apresentar um escopo com o objetivo de aportar um 

futuro plano de desenvolvimento de um software para elaboração de laudo 

pericial em acidente de trânsito, pois o escopo norteará as necessidades para 
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criação de uma ferramenta para padronização do laudo pericial, aproveitando 

ferramentas correlatas e comuns para a emissão de parecer técnico, 

maximizando assim a potencialidade do software. 

A busca por uma padronização no laudo pericial em acidente de trânsito, 

conforme ensina Dalperio, Damasceno e Silva (2016), não visa engessar a 

emissão do laudo, mas sim estabelecer um modelo, e na mesma linha será a 

apresentação de um escopo, embasado nas estruturas mínimas para 

elaboração do laudo pericial pela PRF mas sem o tornar inflexível. 

Com a apresentação desse escopo, um futuro investimento técnico-

financeiro para elaboração do software visando a emissão do laudo pericial, 

terá um norte para executar seus trabalhos, para dar cumprimento ao seu plano 

de desenvolvimento do software, visto sugestões que aqui serão apresentadas 

como formatação, criação de numeração dos laudos e a apresentação de 

informações e simbologia nos padrões determinados, a exemplo da capa, 

brasão etc. 

E ainda, no escopo serão apresentadas as informações mínimas que 

devem conter um laudo em acidente de trânsito, pois o campo que este pode 

tomar e de uma investidura macro, visto a diversidade de situações que 

envolvem os acidentes, no entanto existem informações que devem ser 

encontradas em todo o laudo emitido, conforme já ministrado no curso de 

Perícia de Acidente de Trânsito.  

Além das informações aqui apresentadas, serão sugeridas 

funcionalidades para sempre que necessário o perito possa incluir outros 

campos que julgue necessário, respeitando assim as possíveis variáveis que 

cada laudo possa requisitar, ou seja, não visa engessar o executor do laudo 

pericial, mas sim otimizar seu tempo, como uma ferramenta facilitadora. 

Fator de extrema relevância a ser citado em prol à criação de um 

software, para elaboração do laudo pericial, são as questões ligadas a gestão 

do conhecimento e das informações. Pois é importante lembrar que, 

atualmente, cada laudo emitido fica à disposição somente de seu responsável 

e de pessoas ligadas ao acidente que se encontram fora da PRF (envolvidos 

no acidente, parentes de vítimas, juízes, dentre outros), salvo se o perito 

disponibilizar para a instituição e seus agentes, assim sendo, fortalece a 

necessidade de criação de um software no fato que o conhecimento, que é 
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evidentemente encontrado em cada laudo, deve ser acessível a outros peritos, 

para difusão correta e eficiente do conhecimento técnico ali aplicado, além de 

outros fatores como segurança, fácil acesso ao perito, permitindo que o mesmo 

utilize em outros computadores, dentre outras facilidades. 

Com uma ferramenta para elaboração do Laudo Técnico, tipo software, a 

emissão do laudo ganharia qualidade técnica, devido a padronização, bem 

como torna-se um facilitador, visto que, os módulos apresentados para 

desenvolvimento do software norteariam o perito, minimizando erros ou 

eventuais esquecimentos, ademais, o mesmo pode focar somente nas 

questões das informações vinculadas ao acidente e suas consequências, sem 

haver a necessidade de se preocupar com formatação. 

 

1.1 Tema e Problema de Pesquisa 

 
A Polícia Rodoviária Federal vem realizando um importantíssimo 

trabalho técnico com a elaboração de Laudos Periciais, no entanto, não há uma 

política de padronizar a apresentação dessas informações, bem como, realizar 

a efetiva gestão das informações existentes nos laudos periciais, falhas estas 

que podem ser sanadas com a utilização de uma ferramenta tecnológica. 

 

1.2 Objetivos 

 
Estão descritos a seguir o objetivo geral e objetivos específicos. 

1.2.1 Objetivo geral 

 
Apresentar um escopo para futuro desenvolvimento de um software para 

padronização e gerenciamento do conhecimento e das informações existentes 

nos laudos periciais emitidos pelos PRF. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 
São objetivos específicos deste trabalho:  

a) Demonstrar a necessidade do desenvolvimento de um software para 

padronização dos laudos periciais. 
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b) Evidenciar a importância de uma ferramenta para o gerenciamento do 

conhecimento e das informações disponíveis nos laudos periciais. 

c) Apresentar um escopo com as necessidades e funcionalidades para que 

o software possa atender aos objetivos de padronização e gestão do 

conhecimento e das informações. 

d) Auxiliar na emissão dos laudos com funcionalidades de formatação, 

textos e informações pré-gerados, facilidades de junção de cálculos, 

fotos ou imagens, dentre outros, podendo o emissor do laudo optar por 

não fazer uso de algumas funções. 

 

1.3 Procedimentos Metodológicos 

 
 
A escolha do relatório técnico-cientifico tem essência no fato que as 

informações apresentadas e que baseiam a montagem do escopo, são 

informações correntes de acordo com a estrutura padrão do laudo adotada pela 

Polícia Rodoviária Federal, visando padronização e qualidade. 

Para tanto, utilizar-se-á a metodologia de pesquisa bibliográfica e 

documental com objetivos descritivos de natureza aplicada e com a utilização 

da expertise de outros softwares já utilizados pela PRF, ademais ocorrerá 

registros e análises de fatos para a melhor exposição das necessidades e 

funcionalidades que o software deverá atender para alcançar o padrão de 

excelência almejado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
 
O presente trabalho busca demonstrar a necessidade e o ganho que o 

investimento em um software pode trazer aos trabalhos dos peritos e para a 

própria instituição PRF e ainda apresentar um escopo para um futuro 

planejamento de um plano de desenvolvimento de software. Para isso, será 

apresentada primeiramente uma sucinta contextualização do tema com 

abordagens em relação a acidentes, importância do perito e o Manual de 

Procedimentos Operacionais n. 057 (MPO 057) da PRF, e ainda, serão 

abordados conceitos vitais desse tema abordando como Laudo Pericial, sua 

diferença em relação ao Parecer Técnico, e ainda o conceito de Escopo, e por 

fim sua apresentação detalhada com exposição de funcionalidades 

interessantes para aplicação no software. 

 

2.1 Contextualização 

 

Conforme já exposto, o Brasil sofre com inúmeras mortes decorrentes de 

acidente de trânsito, que além de abruptos rompimentos familiares geram 

elevados gastos públicos com ações de prevenção e atendimentos aos 

acidentes. Em se tratando de rodovias federais, comparando os números de 

2015 e 2016 foi constatada uma redução em aproximadamente 6,8% no 

número de óbitos, mas mesmo assim foram registradas 6.405 mortes em 

decorrência de acidentes de trânsito, conforme segue: 

 

O número de óbitos em rodovias federais caiu 6,8% em 2016, 
segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O relatório, 
que mede a violência no trânsito em rodovias federais, também 
indicou queda no número de acidentes graves, que caíram 3,9% em 
relação ao ano de 2015. 
Em 2016, ocorreram 20.994 acidentes graves em rodovias federais 
contra 21.854 ocorrências em 2015. Ao todo foram 21.439 feridos 
graves e 6.405 mortos em decorrência desses acidentes. Em 
comparação a 2015, houve uma redução de 4,8% no número de 
feridos graves – em 2015 foram 22.517. (BRASIL. 2017, s.p.). 

 

Esses resultados de diminuição no número de vítimas fatais nas 

rodovias federais, podem ser maximizados com a utilização de informações 

sobre os motivos e causas ligadas aos acidentes, bem como, com a 
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implementação dessas informações em ações de políticas públicas ligadas a 

conscientização no trânsito e na constatação de eventuais irregularidades nas 

construções e manutenções destas rodovias. 

Grande parte dessas informações necessitam de um trabalho técnico 

mais especifico, com a utilização de métodos e equipamentos, permitindo 

assim a constatação mais precisa dos motivos vinculados a um eventual 

acidente de trânsito com a vítima em óbito ou mesmo para constatação de uma 

falha na construção ou manutenção da rodovia. 

Para a devida promoção e constatação dessa informação que surge o 

perito, que se configura em um profissional devidamente capacitado, para a 

devida coleta, análise, fundamentação e demonstração dos fatos vinculados ao 

acidente de trânsito. 

No entanto, a Polícia Rodoviária Federal verificou que não bastava 

simplesmente a apresentação do perito, sem um devido norteador a realização 

dos laudos, publicando assim o MPO 057, que trata do levantamento técnico 

ou perícia em acidente de trânsito, onde expõe: 

 

A Polícia Rodoviária Federal, visando promover a elucidação dos 
acidentes de trânsito nas rodovias e estradas federais, elaborou o 
presente manual que tem por finalidade padronizar e sistematizar os 
procedimentos quanto ao atendimento e registro dos acidentes que 
requeiram elaboração de Laudo Técnico, Laudo Pericial ou Parecer 
Técnico. (MPO n.° 057, 2016). 

 

Ademais constata-se no referido MPO 057 que os gestores da PRF 

visualizam a necessidade da existência de um sistema informatizado para a 

aplicação nos laudos periciais: “O laudo técnico, laudo pericial ou parecer 

técnico terá a mesma numeração da comunicação gerada pelo sistema BR-

Brasil, substituindo a letra “C” pela letra “L”, até que seja implementado o 

sistema informatizado”. (MPO 057). 

Além da simples aplicação de um software para gerar numeração para 

os laudos, a aplicação de um sistema geraria padronização, facilidades em 

questões de formatação e apresentação, além do gerenciamento das 

informações e conservação do acervo técnico encontrado nos laudos periciais. 

O presente trabalho busca demonstrar a necessidade e o ganho que o 

investimento em um software pode trazer aos trabalhos dos peritos e para a 

própria instituição PRF e ainda apresentar um escopo para um futuro 
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planejamento de um plano de desenvolvimento de software. Para isso, faz-se 

necessário a apresentação do conceito de laudo pericial, sua diferença em 

relação ao parecer técnico, do conceito de escopo, além da devida exposição 

da estrutura mínima acolhida no MPO 057 da PRF. 

 
 
2.2 Laudo Pericial 

 

Inicialmente será desenvolvida a definição de laudo pericial (ou laudo 

técnico) e na sequência a sua diferença em relação ao parecer técnico, pois 

muitas vezes essas terminologias são consideradas sinônimos. 

Conforme ensina Dalperio, Damasceno e Silva (2016) ao citar o 

ensinamento de Espindula (2013), o laudo pericial é “uma peça técnica formal 

que apresenta o resultado final de um completo e detalhado trabalho técnico-

cientifico, levando a efeito por peritos, cujo objetivo é de subsidiar a Justiça em 

assuntos que possam causar dúvida no processo”. (ESPINDULA, 2013 apud 

DALPERIO; DAMASCENO; SILVA 2016, p10). Ou seja, o laudo técnico visa 

subsidiar e esclarecer situações por intermédio do conhecimento técnico e 

especifico do perito, tirando eventuais duvidas ou incertezas do judiciário, para 

qualificar tecnicamente as decisões a serem tomadas. 

O laudo pericial representa a manifestação do perito quanto a questões 

técnicas-científicas de que carece de conhecimento a justiça, não há questões 

de direito, pois estas cabem ao representante do judiciário. 

Diante dos esclarecimentos quanto ao conceito de laudo pericial, 

perdura a dúvida quanto à diferença entre laudo pericial e parecer técnico. O 

parecer técnico tem sua definição na Norma Brasileira (NBR) 14653-1:2001, 

que é emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

definindo parecer como “relatório circunstanciado ou esclarecimentos técnicos 

emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto 

de sua especialidade - (NBR 14653, 2001, p. 5). Em suma, o parecer técnico é 

a análise de um laudo pericial, podendo ser complementar, ou até mesmo a 

contestar o referido laudo, e ainda, pode até apresentar exame técnico sobre 

fato pretérito, em situações que não foram até então analisadas no laudo 

pericial.  
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Em consonância com este conceito, norteia Manual de Procedimentos 

Operacionais n. 057 quanto ao conceito de laudo pericial e parecer técnico, 

conforme segue: 

 

Laudo técnico ou laudo pericial: peça técnico-científica por meio da 
qual o Policial Rodoviário Federal expõe suas conclusões acerca da 
dinâmica, causas e fatores contribuintes de acidentes de trânsito, 
após proceder a exame direto; 

Parecer técnico: documento produzido sob demanda, por meio do 
qual o Policial Rodoviário Federal expressa sua opinião sobre a 
dinâmica, causas e fatores contribuintes de acidentes de trânsito, 
após proceder a exame indireto; 

Exame direto: conhecimento imediato e pessoal das evidências e 
vestígios presentes no local do acidente, pressupondo o 
comparecimento do Policial Rodoviário Federal a esse evento; 

Exame indireto: conhecimento mediato das evidências e vestígios 
presentes no local do acidente, baseado na análise de documentos, 
imagens e outros suportes adequados. (MPO nº 057, 2016). 

 

Após devidamente exposto os conceitos e diferenciações entre o laudo 

pericial e o parecer técnico, necessário se faz a apresentação do conceito de 

escopo. 

 
 
2.3 Escopo  

 

Primeiramente, é importante conhecer uma definição para a palavra 

escopo. De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, 

Michaelis, escopo significa: “1. Ponto de mira; alvo. 2. Algo que se pretende 

conseguir ou atingir; intenção, objetivo: Seu maior escopo na vida é ser jogador 

de futebol. 3 Espaço que circunda ou envolve; âmbito”. (MICHAELIS, 20117, 

a.p.). 

Segundo Moschin, “escopo se refere àquilo que se pretende atingir no 

final da parada. É um substantivo masculino, com origem na palavra grega 

skopos que significa "aquele que vigia, que protege". (MOSCHIN, 2015, p. 60). 

Ou seja, escopo é o alvo, a finalidade ou o propósito que foi estabelecido como 

meta final.  

Ao produzir um software, faz-se necessário a criação de um plano de 

gestão de um projeto de software, sendo que a definição do escopo é uma das 

primeiras atividades a serem desenvolvidas, pois nele que serão definidos os 
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objetivos do programa, o cronograma e suas funcionalidades, conforme ensina 

Graça, “em projetos pode-se entender também como o limite de, ou o que vai 

atingir uma determinada operação e dentro da qual os recursos de sistema 

podem ser utilizados” (GRAÇA, 2013, p. 114). 

Este escopo visa apresentar a estrutura mínima para a emissão do laudo 

pericial, em total harmonia com o prelecionado por Dalperio, Damasceno e 

Silva (2016), que apresenta a estrutura padrão adotada pela Polícia Rodoviária 

Federal, onde propõe uma estrutura mínima para que o perito possa elaborar o 

laudo pericial respeitando um padrão de qualidade necessário. De acordo com 

o autor, essa estrutura mínima é baseada na proposta apresentada pela 

Associação Brasileira de Criminalística (ABC) para os laudos emitidos pela 

PRF, respeitando “a realidade da metodologia e do protocolo de atendimento 

de acidente de trânsito adotados pela instituição” (DALPERIO; DAMASCENO; 

SILVA, 2016, p.16). 

Assim sendo encontra-se como estrutura mínima: 

a) capa 

b) folha de identificação funcional 

c) sumário 

d) embasamento legal; 

e) histórico; 

f) local; 

g) veículo; 

h) vítima; 

i) estudos da dinâmica do evento 

j) conclusão; 

k) encerramento. 

 

Além dessa estrutura mínima, não se pode minimizar as atenções às 

questões de formatação do texto, pois o laudo pericial se apresenta 

constantemente na forma de texto técnico, o que a ausência de uma 

formatação adequada poderá prejudicar seu entendimento. 

A PRF fundamenta a formatação dos laudos emitidos por seus peritos 

em duas normas: no Manual de Redação da Presidência da República e nas 

normas da ABNT. No entanto, pelo caráter técnico dos laudos pericias, fez-se 
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necessário adequações dessas normas à realidade da Polícia Rodoviária 

Federal.  

A formatação do texto, com base nos ensinamentos de Dalperio, 

Damasceno e Silva (2016) deve observar os seguintes parâmetros: 

 

a) Tamanho da página: A4 (221 cm X 29,7); 

b) Margens: esquerda e superior com 3 cm, direita com 1,5 cm e inferior 

com 2,0 cm. Observação importante em relação a impressão frente e 

verso, visando encadernação, onde deve-se alterar a margem direita 

para 3,0 cm; 

c) Alinhamento do texto: justificado, salvo nos títulos do Sumário, da 

Bibliografia, dos Anexos e do Apêndice, que devem ser centralizados, e 

ainda, na apresentação das bibliografias em que o alinhamento é junto à 

margem esquerda; 

d) Espaçamento: deve respeitar 6 pontos depois de cada parágrafo e 1,5 

entre linhas; 

e) Parágrafos: 2,5 cm a partir da margem esquerda; 

f) Fonte: Time News Roman; 

g) Tamanho da fonte: esta fonte apresenta diversas medidas visto 

características pré-textuais (capa, folha de identificação institucional e 

sumário) e textuais; 

- Pré-textuais: fonte tamanho 14; 

- Títulos das seções primárias: fonte tamanho14; 

- Texto: fonte tamanho12; 

- Títulos das seções secundárias posteriores: fonte tamanho12; 

- Citações textuais com mais de 3 linhas (respeitar recuo a esquerda de 4 

cm em toda citação) e a paginação: fonte tamanho11; 

- Legenda, fontes e nota de rodapé: fonte tamanho 10; 

h) Capitulação: esta deve ser numeral e progressiva 
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Seção primária Seção secundária Seção terciária Seção quartenária 

1 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1 

Obs: Deve-se observar que o espaçamento antes e depois dos textos segue o padrão de 
6 pontos (pt) e sempre a margem esquerda. Caso necessário subdividir uma seção, 
deve-se utilizar alíneas ordenadas alfabeticamente. 

 
 

 

2.3.1. Capa 

 
A PRF adota um modelo de capa (Figura 1), onde apresenta o brasão da 

instituição e outras informações importantes como número do parecer, data da 

emissão e do acidente, conforme segue: 
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Figura 1 - Capa 

 

Fonte: PRF (2016). 

 

Assim sendo, por se tratar de uma capa já definida, neste ponto o 

usuário do software não tem que se preocupar em alinhamentos, posição, 

atualização do brasão, pois todas estas informações já se encontrariam 

definidas e atualizadas, sendo necessário somente o preenchimento da data de 

emissão do laudo e informações do período de acontecimento do acidente. 

Diante disto, toda e qualquer alteração na identificação funcional da 
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Instituição que se encontre na presente capa, deve o sistema ser atualizado 

imediatamente. 

E ainda, na capa consta uma informação importante que é o número do 

laudo pericial (ou do parecer técnico), pois é ele que muitas vezes é 

referenciado por autoridades como juízes, delegados, outros peritos, dentre 

outros, sendo esta informação uma forma eficiente de controle da quantidade 

de laudos emitidos, bem como, as localidades e períodos de sua emissão, 

bastando simplesmente criar uma formatação automática da numeração. Com 

a informação dos locais onde a quantidade de laudos e pareceres são mais 

emitidos, os gestores da PRF podem tomar decisões em relação a 

investimento de qualificação dos profissionais, capacitação e equipamentos 

para auxiliar os emissores dos laudos, além de auxiliar em aplicações de 

políticas preventivas de acidentes visando diminuição do número de óbitos 

advindo de acidentes de trânsito. 

 

2.3.2. Folha de identificação funcional 
 

A folha de identificação é onde será exposto não só a Instituição PRF, 

mas seus gestores e a identificação do emissor do laudo pericial. Informações 

de extrema valia, para que se possa ter acesso a identificação de cada 

personalidade e os cargos vinculados, facilitando para que qualquer 

interessado no laudo entenda uma parte do fluxograma da Instituição, e até a 

quem ela possa encaminhar solicitações de qualquer natureza, a exemplo de 

complementação de informações, etc. 

As informações que devem constar: 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
MINISTRO DA JUSTIÇA 
XXXXXXXXXXXX XX    XXXXXXXXXXXX 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL  
DIRETOR-GERAL 
XXXXXXXXXXXX XX    XXXXXXXXXXXX 
Coordenador-Geral de Operações 
XXXXXXXXXXXX XX    XXXXXXXXXXXX 
08ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL  
SUPERINTENDENTE REGIONAL 
XXXXXXXXXXXX XX    XXXXXXXXXXXX 
PERITO PRF RESPONSÁVEL LAUDO: 
Fulano de Tal 
Policial Rodoviário Federal  
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Matrícula: XXXXX 
Laudo Pericial Referente ao Acidente de Trânsito Nº: Cxxxxxxx 

 

Neste ponto o auto-preenchimento pelo sistema das informações, bem 

como a atualização automática, permite ao perito se concentrar nos outros 

itens do laudo, além de evitar erros frente a eventuais alterações das 

autoridades. 

 
 
2.3.3. Sumário 

 
Esta parte da estrutura mínima admitida no laudo pericial da PRF em 

muitos laudos causa desconforto e certo trabalho. É de suma importância visto 

localizar o usuário nas paginas e situar o mesmo na estrutura do laudo.  

Este item, ao ser programado no software, deve ser desenvolvido de 

forma que permita ao seu usuário a inclusão de itens que o mesmo considerar 

necessários, bem como, deve ter formatação automática, e ainda, para facilitar 

na emissão deve ter a funcionalidade de hiperlink, ou seja, ao ser clicado o 

mesmo deve permitir que o usuário tenha acesso diretamente na pagina 

selecionada. 

E ainda, deve permitir de acordo com a formatação a inclusão de títulos 

respeitando suas seções: primária, secundária, terciária, e assim por diante; 

respeitando a necessidade do emissor do laudo. 

Por fim, deve permitir a inclusão de apêndices e de anexos, podendo ser 

possível à identificação dos itens inclusos.   

  
 

2.2.4. Embasamento legal 

 
O embasamento legal representa o arcabouço jurídico que resguarda a 

atividade do Policial Rodoviário Federal em realizar levantamento do local de 

acidente de trânsito, bem como, de realizar a perícia para posterior emissão de 

laudo ou parecer conforme cada caso. 

Este ordenamento jurídico é de suma importância, pois resguarda e 

fundamenta a atuação da PRF no campo da perícia, e por consequente na 

emissão de laudos periciais. 
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Como os fundamentos jurídicos sofrem poucas atualizações, e visando 

facilitar a atividade do perito, uma situação facilitadora seria a existência de um 

texto prévio, onde o mesmo só precisaria aceitar esta funcionalidade, 

permitindo ainda, que seu usuário possa alterar eventualidades que verificar 

necessidade, a exemplo da existência de convênios com outros entes da 

segurança pública. O Quadro 1 apresenta uma sugestão de embasamento 

legal: 

 

Quadro 1 - Embasamento legal 

 
O serviço de Perícia em Acidentes de Trânsito é realizado pela Polícia 

Rodoviária Federal com previsão legal prevista na Lei 9503/97, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme determinado em seu artigo 20, inciso IV: 

 
Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 
rodovias e estradas federais: 
[...] 
IV - efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos 
serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas [...] 

 
E ainda devemos citar o Decreto Presidencial nº 1655/95, que nos 

apresenta as competências da Policia Rodoviária Federal – PRF, dentre elas encontra 
respaldo a perícia no art. 1°, V, ao determinar ser de atribuição da PRF no âmbito das 
estradas e rodovias federais, conforme abaixo: 

 
Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante 
da estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das 
rodovias federais, compete:  
[...] 
V – realizar perícias, levantamentos de locais boletins de 
ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros 
procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, 

imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito [...] 
 
Por fim, compõe o arcabouço jurídico, que respalda a elaboração de 

laudo pericial em acidente de trânsito por parte da PRF, a Portaria nº 1.375/07 do 
Ministério da Justiça que aprova o Regimento Interno da Policia Rodoviária Federal, 
determinando em seu art. 1°, V, texto harmônico com o supramencionado art. 20, IV 
do CTB, conforme exposto abaixo: 

 
Art. 1º O Departamento de Polícia Rodoviária Federal, órgão 
específico singular, integrante da Estrutura Regimental do Ministério 
da Justiça, a que se refere o art. 2º, inciso II, alínea "h", do Anexo I 
do Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, tem por finalidade 
exercer as competências estabelecidas no §2º do artigo 144 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 20 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, no Decreto nº 1.655, de 3 de 
outubro de 1995, e, especificamente:  
[...] 
V - realizar levantamentos de locais de acidentes, boletins de 
ocorrências, análise de disco diagrama, investigações, testes de 
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dosagem alcoólica e outros procedimentos estabelecidos em lei ou 
regulamentos, imprescindíveis à completa elucidação dos acidentes 
de trânsito ocorridos nas rodovias e estradas federais [...] 

 
Resta por comprovada a legitimidade e legalidade na realização de 

perícia pela Policia Rodoviária Federal conforme exposição dos diplomas 
legais acima. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 
Assim sendo, com esta funcionalidade o perito terá sua atividade 

facilitada e poderá focar nos outros itens do laudo pericial. E por fim uma 

sugestão interessante, que ainda pode ser explorada, é a possibilidade de o 

próprio perito gerar seu arquivo de texto para o embasamento legal, salvar o 

mesmo no software, e quando for emitir seu laudo adicionar o arquivo 

previamente desenvolvido. 

 
 

2.3.5. Histórico 

 
No histórico constata-se os motivos para realização da perícia, 

prestando informações importantes como hora, data e local do acidente e da 

coleta dos dados, condições em que se encontravam, sobre a preservação do 

sitio do acidente, a realização de atendimento pré-hospitalar ou do corpo de 

bombeiros, entre outras que verificar suma importância para elucidação dos 

fatos. 

Esta não deve ser confundida com o levantamento determinado como 

LOCAL, onde serão apreciadas situações como condições da via, 

meteorológicas, sinalizações dentre outras, conforme será exposto no próximo 

tópico. 

Como este item deve respeitar a peculiaridade de cada acidente, pode-

se até pensar que sua aplicação num sistema seria única e exclusivamente 

para formatação. No entanto, uma funcionalidade interessante, seria uma 

indicação de informações vitais para o histórico.  

Assim sendo, quando o perito iniciar o desenvolvimento do histórico, o 

mesmo teria acesso a um formulário com diversos campos de entrada de 

informações: 

a) data e hora do acidente; 
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b) data e hora da chegada da PRF ou outra instituição e se ocorreu 

isolamento da área (com identificação dos envolvidos); 

c) data e hora da chegada da perícia; 

d) preservação ou não do sitio do acidente; 

e) apoio de outras instituições: SAMU, Bombeiro, Concessionária, IGP, 

dentre outros; 

f) interrupção de via total ou parcial; 

g) responsável pela emoção das vitimas e veículos; 

h) observações sobre dificuldades ou impossibilidades encontradas. 

Estas informações podem aparecer somente como lembrete ao perito, 

ou podem ser utilizadas com a funcionalidade de gerar um texto embasado nos 

dados coletados, de acordo com o critério que o emissor do laudo achar 

necessário. 

 

2.3.6. Local 

 
Este item é de suma importância para os trabalhos do perito, pois o 

mesmo deverá sempre que possível analisar todos os detalhes envolvidos na 

cena do acidente. Para se tornar um texto técnico com facilidade para 

entendimento dos interessados no laudo pericial, o mesmo deve ser dividido 

em seções primarias e secundária. 

Visto que, este item é de extrema peculiaridade e especificidade fica 

impossibilitada a aplicação de uma funcionalidade de criação de texto narrativo, 

podendo ser apresentado ao perito a possibilidade de inclusão de um texto 

dividido por seções. Assim sendo, o perito teria 2 (duas) possibilidades:  

 formatação do texto e uma sugestão de dados; ou 

 inclusão dos dados para apresentação em forma de seções 

São informações necessárias para o item LOCAL: 

 A via 

a) identificação do local; 

b) tipo; 

c) perfil; 

d) traçado; 

e) pavimentação; 
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f) sinalização; 

g) velocidade permitida; 

h) área lindeira 

i) situação do local; 

j) aspectos ambientais; 

 

 Vestígios 

a) posição dos veículos e vítimas; 

b) vestígios móveis; 

c) atritos na via ou áreas marginais derivados do acidente; 

d) existência de transferência de tintas ou de outras substancias; 

e) marcas de impactos em objetos fixos ou moveis; 

 

Ao selecionar a apresentação do texto conforme modelo acima, há 

necessidade que esta funcionalidade permita que o perito possa retirar e incluir 

itens que verifique necessidade conforme cada acidente periciado. 

Ademais este campo texto deve permitir outros tipos de entradas ou 

arquivos, como imagens, tabelas, dentre outras. 

 

2.3.7. Veículo 

 
Os veículos compõem os vestígios encontrados no local do acidente, e 

detém informações valiosíssimas para que o perito possa emitir o laudo 

pericial. Nos veículos encontram-se informações técnicas que podem contribuir 

para eventuais cálculos de velocidade, de danos, etc. Ademais, nos veículos 

envolvidos no acidente, pode-se verificar muitas informações, como 

amassamentos, funcionamento dos sistemas de frenagem, sinalização e 

iluminação, eventuais danos e estado de conservação do veículo, e muitas 

outras.  

Assim sendo, é interessante ao incluir a placa, que o sistema apresente 

todas as características cadastradas para o referido veículo no banco de dados 

dos DETRANs, e na possibilidade uma funcionalidade para buscar informações 

contidas na ficha técnica do veículo. 

No entanto, existem outras informações conforme citado acima, que não 
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serão encontradas em nenhum banco de dados, que são as relativas a 

peculiaridade do acidente e as específicas dos veículos envolvidos. Assim 

sendo é necessário que o perito possa redigir um campo texto com a 

capacidade de inclusão de imagens/fotos. 

Igualmente a outros itens citados acima, neste ponto não se almeja 

simplesmente a formatação, mas a busca de informações em bancos de dados 

de DETRANs e fabricantes de veículos, e mais ainda, é importante que haja a 

funcionalidade visando auxiliar o perito onde se demonstra itens importantes a 

serem citados na descrição do veiculo, a citar: 

a) danos: local, intensidade, orientação e direção das forças, sinergia 

dos danos; 

b) análise de contato: com corpo flácido, rígido ou semirrígido, 

transferências ou impregnação de tintas e outras substâncias, 

projeções dos ocupantes, marcas de esfregaduras; 

c) estado do sistema de sinalização e iluminação; 

d) estado do sistema de freios; 

e) estado dos pneumáticos (desgaste, pressão pneumática, 

marca/modelo, tamanho); 

f) estado de sistemas de air bag e cintos de segurança; 

g) informações derivadas de registradores de velocidade, ou outros 

meios de gravação; 

h) fixação da carga. 

 

2.3.8. Vítima 

 
As vítimas devem ser identificadas de forma mais inequívoca o possível, 

sendo utilizando primeiramente a identificação documental. No entanto, na 

ausência de documentação, deve-se procurar qualquer sinal possível de 

identificação a exemplo de vestes, tatuagens, cicatrizes ou outros sinais. Diante 

deste fato, torna-se de grande dificuldade a mensuração das possíveis formas 

de identificação para formatação de um texto padrão. 

Assim sendo, neste campo a melhor forma de utilização seria por 

inserção do texto de forma livre pelo perito, realizando somente sua 

formatação, bem como possibilitando a inclusão de imagens. 
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Mas é interessante que haja a funcionalidade visando auxiliar o perito 

onde se demonstra itens importantes a serem citados na descrição das vitimas: 

a) identificação - nome, filiação, número dos documentos encontrados, 

data de nascimento, endereço e outras informações importantes 

encontradas em documentos; 

b) características das vitimas - sexo, cor, características físicas e sinais 

físicos, vestes, pertences, tatuagens etc.; 

c) posição e características - posição final da vitima e suas 

características a exemplo rigidez muscular, flacidez etc.; 

d) descrição e localização de lesões - descrever as lesões existentes 

bem como sua posição, sempre tomando cuidado para eventuais 

danos pré-existentes. 

 
 
2.3.9. Estudos da dinâmica do evento 

 
O estudo da dinâmica do acidente é uma das partes que mais 

necessitam de atenção na hora da elaboração do sistema para padronização 

de laudo pericial, pois é neste tópico que o perito vai detalhar e analisar todos 

os vestígios, cálculos, indícios e dinâmica vinculados ao acidente.  

Neste estudo da dinâmica que o perito atribuirá responsabilidade ao 

culpado pelo acidente, apresentará o croqui, analisará velocidade, possíveis 

intervenções externas, falhas na via, existência de panes mecânicas, e a na 

medida do possível a previsibilidade e a evitabilidade do acidente. 

Assim sendo, além de um campo texto, com a preocupação da 

formatação, o sistema deverá propiciar a junção de arquivos de imagem, foto, 

gráficos e cálculos, pois no estudo da dinâmica o perito fará uso de todos os 

meios necessários para comprovação da sua tese quanto a ocorrência dos 

fatos do acidente. 

Uma situação controversa é o fato que os sistemas para cálculo de 

velocidade ainda não foram adquiridos pela PRF, ou seja, ainda não se tem 

conhecimento de qual possível linguagem que o sistema para mensurar 

velocidade utilizará. Em relação as demais formas de arquivo imagens ou fotos, 

existem vários sistemas (livres ou pagos) no mercado de software, podendo a 

instituição escolher um livre ou realizar a aquisição do que verificar maior 
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compatibilidade com as funções do perito. 

O que é importante frisar é a necessidade de compatibilidade 

multiplataforma, ou seja, de acordo com a necessidade do perito para inclusão 

de vários e diferentes arquivos, lembrando principalmente das mais diferentes 

circunstâncias que envolvem um acidente de trânsito, podendo haver a 

necessidade de junção de vários arquivos. 

Ademais é importante que no momento da elaboração do texto do 

estudo da dinâmica o perito possa escolher pela junção desses arquivos ou 

pela opção de acostar o mesmo a laudo como apêndice (elaborado pelo autor) 

ou anexo (não elaborado pelo autor), com sua devida identificação e com o uso 

da legenda respeitando a numeração. 

E ainda, muitas vezes nos deparamos com situações que se torna 

necessário a realização de filmagens pelo perito ou o uso de arquivos de 

vídeos realizados por terceiros, a exemplo de filmagens pelas concessionárias 

nas rodovias federais, câmeras de segurança de estabelecimentos, celulares 

de usuários, câmeras acopladas a veículos, dentre outros. Assim sendo, o 

perito faz uso desses arquivos para elucidação dos fatos que envolvem o 

acidente, e após seu uso não há um local específico e seguro para a guarda do 

mesmo, ou seja, além das funcionalidades já indicadas o sistema poderá 

arquivar eventuais vídeos e fotos utilizados para elucidação do acidente. 

 

2.3.10. Conclusão 

 
As conclusões representam necessariamente uma continuidade lógica 

de todos os fatos e argumentos apresentados nos outros tópicos do laudo 

técnico, ou seja, na conclusão ocorrerá o apontamento das causas e 

responsabilidade do acidente, mesmo que já tenha sido citada no estudo da 

dinâmica ou qualquer outra parte do laudo.  

Principalmente no parecer técnico, mas eventualmente no laudo pericial, 

poderá haver apontamento de quesitos, que seriam perguntas que necessitam 

de respaldo técnico do perito para respondê-las. Na existência desses 

quesitos, a conclusão é o local onde haverá a apresentação das respostas. 

Diante destes fatos, a conclusão se apresentará em forma de texto, 

necessitando de sua adequada formatação, no entanto, conforme já exposto 
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anteriormente, não se visa engessar a emissão do laudo pericial, sendo assim, 

é necessário que o sistema permita a junção de imagens, fotos, gráficos e 

outros arquivos. 

Assim sendo, independentemente do tipo de arquivo a ser acostado ao 

laudo, o importante é salientar que a indicação da causa do acidente é o foco 

da conclusão. 

 
 

2.3.11. Encerramento 

 
O encerramento é uma indicação da quantidade de páginas existentes 

no laudo pericial, considerando os anexos e apêndices, e ainda, a localidade, a 

data de conclusão do laudo, nome, cardo e a assinatura do perito. 

Assim sendo, neste tópico do laudo o perito poderá escolher a 

funcionalidade de inserção de um texto pré-definido ou por sua escolha um 

campo texto para elaboração do seu encerramento. 

O texto pré-definido a ser inserido, caso o perito opte por essa opção 

deve resgatar as informações como: número de pagina, número de apêndices 

e anexo, a existência de vídeos, disco do cronotacógrafo e local. 

O quadro 2 apresenta uma sugestão de texto com base no encontrado 

nos ensinamentos de Dalperio; Damasceno; Silva (2016): 

 

Quadro 2 - Encerramento 

Nada mais havendo a relatar e a acostar ao presente laudo pericial, 
encerra-se o mesmo que segue devidamente firmado, com XXX (número de 
paginas), além de XX (anexo) e XX (apêndices). E ainda, compõem o presente 
laudo XX (vídeos) e XX disco diagrama vinculado ao veículo XXX-0000.  
Local, DIA de MÊS do ANO. 
Nome do perito 
Matrícula 
Fone da delegacia/sede do perito      

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Tecnicamente o laudo encerraria nesta etapa, no entanto, conforme já 

citado a ideia não é engessar o laudo pericial, assim sendo o sistema tem 

funcionalidade que permitem a inclusão de outros tópicos que o perito verificar 

necessidade, bem como, ainda permite a inclusão de anexos, apêndices, 
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figuras, fotos, tabelas e outras informações pertinentes.  
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3 RESULTADOS E ANÁLISE  

 

No presente trabalho foram apresentados argumentos em prol a um 

futuro desenvolvimento de um sistema para padronização do laudo pericial, 

bem como, podendo ser utilizado para emissão de parecer técnico.  

As questões vinculadas a padronização visam dar qualidade e 

profissionalismo aos laudos emitidos pelos peritos da Polícia Rodoviária 

Federal, visto que por se tratar de um texto preponderantemente técnico é 

importante manter a clareza no momento de apresentar as informações. 

Ademais, a presença da ferramenta de formatação visa permitir ao perito 

uma preocupação mais focada nas informações acostadas ao parecer, bem 

como, gera ganhos em tempo e qualidade, pois conforme já exposto, o emissor 

se preocuparia com as outras questões do laudo.   

No entanto, não foi apresentado somente esse objetivo, pois conforme 

devidamente exposto, além da padronização, a utilização de um sistema para 

realização dos laudos periciais permite o gerenciamento da informação e 

gestão do conhecimento encontrado nos referidos laudos, e ainda, visando a 

proteção desses dados há possibilidade do gestor disponibilizar diferentes 

níveis de acessos.  

Atualmente não há compartilhamento das informações encontradas nos 

laudos periciais, salvo se o emissor repassar o referido laudo em seus grupos 

de perícia ou a quem solicitar. No entanto, se ocorrer algum incidente em seu 

computador e o mesmo não tiver realizado a guarda das informações em 

outras ferramentas de proteção dos dados, o mesmo não terá mais acesso a 

este laudo. 

E ainda, uma outra grande vantagem a ser elencada, e já citada, é a 

possibilidade de guarda de imagens, fotos, gráfico e vídeos vinculados e 

utilizados para elucidação dos fatos, pois em muitos casos esta informação 

acaba por se perder se não for devidamente vinculada ao laudo.  

Deve-se lembrar que a utilização de um software é um anseio já 

manifestado pelo gestor, conforme consta no Manual de Procedimentos 

Operacionais n. 057, no entanto, grande parte dos laudos periciais 

apresentaram cálculos, sendo eles de velocidade, evitabilidade, dentre outros, 

e até o presente momento o Departamento da PRF não conseguiu adquirir 
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nenhuma ferramenta para solucionar esta demanda. Observa-se que essa 

indisponibilidade do sistema também advém das imensuráveis variáveis que 

podem surgir em um acidente de trânsito. 

Atualmente o sistema da PRF tem apresentado compatibilidade entre 

suas plataformas, permitido acesso entre suas informações além da 

desnecessidade de digitação por mais de uma vez da mesma informação, 

evitando assim o retrabalho para os usuários dos sistemas.  

Salienta-se que o sistema utilizado para registro de acidente de trânsito 

da PRF, conhecido como Novo BAT, já apresenta esta funcionalidade, além de 

outras extremamente interessantes, como a exportação de informações dos 

veículos, condutores e vítimas envolvidos no acidente de trânsito. E ainda, o 

sistema conhecido como BRCRIME, onde são inseridas as informações 

vinculadas a boletins de ocorrências (BO), boletins de ocorrência 

circunstanciados (BOC) e termos circunstanciados (TCO) já apresenta uma 

funcionalidade de gerar narrativa baseado nas informações já cadastrada, e 

ainda, essa narrativa pode passar por eventuais correções e alterações 

conforme o usuário verificar necessidade. 

Diante dessas funcionalidades já existentes nos sistemas utilizados 

atualmente pela PRF, almeja-se que em um momento esta interligação permita 

que informações já disponibilizadas em algum desses sistemas possa ser 

aproveitado no sistema para emissão do laudo pericial. 

Assim sendo, corroborando com todo o exposto, é importante frisar que 

o que se busca é uma ferramenta facilitadora e que permita aprimoramento nas 

questões de qualificação e profissionalismo dos laudos periciais, não visando 

em nenhum momento qualquer forma de engessamento, respeitando assim, 

acima de tudo a produção intelectual. 

Por fim, é importante salientar que o objetivo do presente trabalho não é 

a elaboração de um plano para desenvolvimento de software, mas sim a 

apresentação de um escopo, respeitado as diretrizes mínimas determinadas 

pela PRF em seus laudos periciais. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Na atualidade encontramos acessos a várias ferramentas facilitadoras 

tipo software e aplicativos, desde as disponibilizadas em smartphones, as que 

se encontram instaladas em computadores ou de acesso pela internet. Essas 

ferramentas se tornaram indispensáveis a devida realização de trabalhos, bem 

como, são incorporadas aos hábitos das nossas vidas. 

A utilização desses sistemas como ferramenta de trabalho qualifica, 

aprimora, agiliza e gera muitas outras vantagens não somente a seu usuário 

como também aos gestores em suas tomadas de decisões estratégicas. 

Assim sendo, ao se visualizar a implantação de uma ferramenta para 

padronização dos laudos periciais, o que se busca é além da simples 

ferramenta de formatação, busca-se uma ferramenta para auxiliar os gestores 

da PRF em políticas de prevenção de acidentes com óbitos, decisão de 

investimento em capacitação, aquisição de equipamentos, gestão do 

conhecimento e das informações técnicas encontradas nos laudos, agilidade e 

qualidade nos laudos e pareceres, guarda adequada dos documentos emitidos 

pelos peritos, bem como local para armazenamento de imagens, vídeos e 

outras funções que ainda podem ser incorporadas. 

Ademais o escopo apresentado neste trabalho, demonstrou muitas 

funcionalidades já utilizadas por outros programas do arcabouço de software já 

utilizados pela Polícia Rodoviária Federal, e ainda, uma questão muito 

importante é a possibilidade de se evitar o retrabalho, ou seja, além de se 

preocupar com todas as questões inerentes ao laudo pericial, o perito poderia 

migrar informações a outros sistemas da PRF para confecção do boletim de 

acidente de trânsito, ou por ventura se verificar necessidade, até confecção de 

um termo de circunstanciado (TC). 

Em suma, esta ferramenta se torna um facilitador não somente aos 

trabalhos do perito que esta emitido o laudo pericial, mas também de outros 

peritos visando acesso a outros laudos, a anseios dos gestores na gestão das 

informações e do conhecimento encontrados nos documentos emitidos pelos 

peritos. 

Mas em uma análise superficial e frente ao contexto político e 

econômico não favoráveis para uma ação de investimento em desenvolvimento 
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de sistemas, a dedução seria para postergar qualquer esforço nesse sentido, 

no entanto, necessário se faz uma análise mais profunda, apresentando dados 

como os ganhos em tempo e qualidade dos laudos, a existência de 

funcionalidade já usadas e outros sistemas, as vantagens e economia em 

decisões estratégicas dos gestores, maximizando assim a aplicação de 

recursos públicos e por fim até em decisões de aquisição de equipamentos 

vinculados as atividades dos peritos.  

Por fim, esta atividade de perícia vem sendo exercida com eficiência 

pela Polícia Rodoviária Federal e cada vez mais vem sendo requisitada pelos 

integrantes do judiciário, assim sendo, o investimento em um sistema motiva e 

fortalece o exercício da perícia na instituição. 
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