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O sucesso da série policial "CSI: Las Vegas" tem feito com que os tribunais fiquem mais 
rigorosos na apuração dos crimes. Nos Estados Unidos - e mais recentemente no Brasil - 
autoridades e jurados cobram dos órgãos de investigação mais velocidade na análise dos 
vestígios e a apresentação de provas mais numerosas e com comprovação científica para 
incriminar ou inocentar o réu. É o chamado "efeito CSI". 
 
"Há uma demanda cada vez maior por análises de digitais, DNA de pelos encontrados no local 
do crime, entre outros vestígios. É comum o Ministério Público pedir da Polícia Científica mais 
dados sobre denúncias recebidas antes de pedir a instauração de inquéritos", afirma o 
advogado Roberto Delmanto Júnior, sócio do escritório Delmanto Advocacia Criminal. 
Entretanto, é difícil saber quanto da demanda é motivada pela série. O advogado observa que 
o cuidado com a preservação da cena de um crime e com a análise dos vestígios é 
fundamental para que o laudo tenha validade: "Se a perícia não é bem-feita, os juízes não 
aceitam a denúncia." 
 
Para o jurista Luiz Flávio Gomes, a ausência de provas técnicas pode alimentar a impunidade, 
pois em muitos casos as testemunhas mudam o discurso ao longo do processo. "Se não forem 
apresentadas provas técnicas convincentes, há risco de absolvição", diz Gomes.  
 
De acordo com o jurista, ainda são poucos os Estados que, como São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Bahia, contam com recursos tecnológicos de última geração. Em São Paulo, por exemplo, 
existe uma biblioteca de mais de 300 medicamentos, drogas e praguicidas; um espectrômetro 
de massa, que identifica qualquer substância ingerida e que permitiu apontar, no corpo do 
lutador Ryan Gracie, substâncias como cocaína, maconha e seis tipos de medicamentos entre 
tranquilizantes, antipsicóticos e droga para hipertensão. Pelo laudo, não houve overdose, mas 
a combinação dos medicamentos causou a morte do lutador em uma delegacia, em 2008.  
 
O superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, Celso Perioli, 
reconhece que a cobrança sobre o trabalho dos peritos cresceu nos últimos anos. "Além da 
cobrança por um número excessivo de provas, existe também uma cobrança de toda a 
sociedade pela divulgação dos laudos com mais rapidez, como acontece na série. Mas mesmo 
nos Estados Unidos, as investigações são demoradas", afirma Perioli. O laudo de Michael 
Jackson, por exemplo, levou seis semanas para ser concluído. 
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