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RESUMO 

 

 

Este estudo apresenta como questão central: Por que desconcentrar o Departamento de 

Polícia Técnica e Científica com a criação e implantação de coordenadorias nas sub-regiões 

da Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia? Para 

responder tal questão que norteia o presente estudo volta-se o enfoque para a gestão dos 

serviços praticados pelos órgãos de perícia técnica nas diversas regiões do Estado visando o 

princípio da eficiência e da produtividade, bem como do aspecto social dos órgãos de 

segurança pública, pois, em última análise, são estes os que deveriam agir em conjunto com a 

sociedade visando a garantia da aplicação da lei e da justiça a todos, com o objetivo de 

contribuir na gestão dos órgãos regionais, além de atender ao controle social pelo cidadão, 

com a criação de coordenadorias regionais naquela instituição. Como instrumento para coleta 

de dados optou-se pelo questionário com perguntas selecionadas sobre os conceitos dos temas 

abordados, e sobre as perspectivas de mudanças de formatação diferenciada da perícia no 

interior do estado aplicado através do fórum dos Peritos Criminais do Estado de Rondônia,  

via internet. Também foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e a análise de 

dados populacionais, geográficos, de ocorrências policiais e de número de peritos. Os dados 

mostram que entre os profissionais da área existe um desconhecimento da distinção entre os 

conceitos de desconcentração e de descentralização. Apesar desse fato, as respostas apontam 

para a unanimidade com relação à necessidade de haver uma desconcentração do setor, que 

visa o reconhecimento das unidades regionais e a melhoria do trabalho produzido para a 

sociedade. Ao confrontar os dados referentes à área de atuação de cada uma das sub-regiões 

do Instituto de Criminalística, dentre as quais as unidades existentes e as desarticuladas (com 

área geográfica de atuação, população atingida e número de ocorrências realizadas por 

período de tempo escolhido), com os dados obtidos simultaneamente na sede fixada à capital 

do estado, ficou ainda mais clara a necessidade de desconcentração da perícia criminal no 

interior do estado, constatando-se a urgente e necessária criação de polos gestores em sintonia 

com o órgão central, desde que tal seja realizado como política pública. 

 

 

Palavras-Chave: Desconcentração; Descentralização; Gestão Pública; Redes Sociais; Perícia 

Criminal. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study aims to expound the deconcentration of the Scientific  and 

Technical Division of the Police Department in the brazilian state of Rondônia, to collaborate 

for local organs management and also to assist in the social control by the citizen, with the 

origination of regional level coordination offices within this Police Department division. 

Using the Rondônia's Forensic Experts Forum, through the Internet, it was released selected 

questions about the concepts of once discussed themes and also about the perspectives of 

changes in the form of criminal forensics in the Rondônia state provinces. In addition, it has 

been accomplished data analysis of population, geographic locations, police reports and 

number of criminal forensics officers; bibliographic reviews and documental searches. The 

poll applied with criminal forensics professionals reveals unfamiliarity related to the 

difference between the key concepts shown in this study, although they reconizes the need of 

a deconcentration in the Scientific  and Technical Division of this Police Department. This 

deconcentration purposes mostly the recognition of the regional sectors and the improvement 

of the work provided to society. The data related to the field of each sector inside Institute of 

Criminalistics, including current and dismantled ones, were analyzed. After that, the need of 

deconcentration of the criminal forensics in the inner state of Rondônia became even clearer, 

which proves the urgent need about origination of management sectors attuned to the central 

organ, yet only if performed as public politics. 

 

 

Keywords: Deconcentration; Decentralization; Public Management; Social Networks; 
Forensic Science. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação é o resultado de um estudo abrangente elaborado sobre a necessidade 

de reformar o Departamento de Polícia Técnica e Científica, órgão de realizações de perícias 

oficiais criminais no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania do 

Estado de Rondônia, objetivando responder ao seguinte questionamento: Por que 

desconcentrar o Departamento de Polícia Técnica e Científica com a criação e implantação de 

coordenadorias nas sub-regiões da Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania do 

Estado de Rondônia? 

O tema foi escolhido devido à necessidade de desconcentração deste departamento, em 

face aos já em atividade no âmbito dos órgãos periciais oficiais em todo o Brasil, com intuito 

de contribuir com o exercício da gestão da administração pública.  

O estudo está estruturado em seis capítulos: 

• No capítulo1 é apresentado o problema investigado, são descritos o objetivo final e os 

objetivos intermediários a serem alcançados nesta pesquisa, bem como são explicitados 

neste capítulo a suposição, delimitação do estudo e sua relevância para o campo da 

Administração Pública, para a comunidade científica e para a sociedade em geral, além de 

termos - chave utilizados no projeto. 

• O capítulo 2 é abordado o referencial teórico pesquisado até o momento e que fundamenta 

os conceitos e as opiniões aqui expressadas. O arcabouço traçado é o de apresentação de 

conceitos e a associação destes na vinculação de se alcançar o objetivo final. 

• O capítulo 3 elenca a metodologia que conduziu o presente estudo. Foram descritos os 

tipos de pesquisas que foram utilizados, a saber: exploratória, descritiva/explicativa, 

aplicada, bibliográfica e finalmente, a pesquisa de campo. Elenca-se ainda, o universo e a 

amostra que foram explorados, como os dados foram coletados e tratados, de forma a 

relacioná-los com os objetivos almejados. Atentou-se também para as limitações como 

forma de facilitação na análise das informações. 

• O capítulo 4 discute o resultado apresentado pela pesquisa que é dividido em duas seções: 

Essência dos dados coletados durante as entrevistas e Abordagem do resultado. 

• O capítulo 5 mostra a conclusão do que foi apresentado e discutido anteriormente, com 

uma resposta objetiva do problema proposto. 

• Finalmente no capítulo 6 são mostradas as referências. 
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1   O PROBLEMA 
 

A partir de uma base histórica onde o Governo central centraliza os desígnios da 

gestão administrativa exercendo o controle das demais unidades, este capítulo visa apresentar 

o problema a ser investigado, explicitando o objetivo final e os intermediários a serem 

respondidas da pela pesquisa, a amplitude e delimitação do estudo e sua relevância para o 

campo da Administração Pública, para a comunidade científica e para a sociedade em geral, 

além das palavras-chaves utilizadas no presente estudo. 

 

1.1 Introdução 

 

Desde a criação do Estado de Rondônia, em 22 de dezembro de 1981, através da Lei 

Complementar nº 41, de 22 de Dezembro de 1981, com a transformação do território em 

estado da federação, as secretarias de segurança pública estavam voltadas a uma 

administração centralizada, onde todos os gestores estavam localizados, e exerciam o poder 

sobre as demais cidades e regiões do estado.  

O aumento populacional, a criação de novas cidades, a imigração de pessoas de todos 

os estados do Brasil, com perspectivas diversas, que vieram com esperanças de progredirem e 

promoverem o crescimento do estado, fizeram com que a Secretaria de Segurança Pública 

(SSP) mudasse o seu foco, interiorizando as políticas públicas de ações de segurança do 

estado, criando assim delegacias de polícia civil e quartéis de polícia militar nas cidades mais 

promissoras e de maior perspectiva de crescimento.  

Estas delegacias, ao passar do tempo, se especializaram mais, e com isso houve a 

necessidade de fornecer uma gama maior, além de melhores serviços à população, fazendo 

com que fossem criadas as Seções de Perícias Técnicas ou de Criminalística (SECRIM), 

Posto de Identificação Civil e Criminal (PI) e Instituto de Medicina Legal (IML), junto às 

delegacias das cidades de maior ascendência das sub-regiões do estado, criando-se assim as 

Delegacias Regionais de Polícia Civil (DRPC). 

O Departamento de Polícia Técnica e Científica (DPTC)  é órgão gestor das atividades 

no campo da pesquisa científica e periciais da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que 

mais tarde foi transformado em Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania 

(SESDEC), pela reforma administrativa (Lei Comp. nº  224 de 04/01/2000),  a qual agrega os 
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Institutos de Criminalística (IC), Identificação Civil e Criminal (IICC), Medicina Legal (IML) 

e Laboratório Central de Polícia Técnica (LCPT). Todos são sediados na capital, onde estende 

sua influência nas micro-regiões do estado através das Seções implantadas nas Delegacias 

Regionais. 

Sob uma visão progressista, houve anteriormente uma desconcentração das atividades 

do setor com a transferência de algumas competências da capital para o interior, com vistas ao 

melhor acesso da população local, porém não foram criadas as coordenações regionalizadas 

ficando tudo a cargo do Gestor Central, reduzindo a eficiência do sistema e, 

consequentemente a democratização da administração pública. 

Entende-se por eficiência na Administração Pública o que está redigido na 

Constituição Federal de 1988, instituído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que 

modificou o art. 37 “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”, conferindo-lhe assim 

uma natureza gerencial, e fazendo com que os gestores buscassem melhor qualidade de 

serviços, com transparência e melhor atendimento às necessidades da sociedade. 

A concentração de decisões na esfera central não alcança as regiões interiores do 

estado devido às grandes distâncias entre o DPTC e às seções de perícias técnicas, 

dificultando desta forma interação administrativa e técnica. 

Portanto, é necessária a elaboração de uma estratégia para reestruturar a máquina 

estatal, para que ganhe mais agilidade e eficiência, como também para aumentar a eficácia das 

ações das políticas sociais da Secretaria de Segurança e do Estado, pela transferência das 

tomadas de decisões para esferas mais periféricas, e com isso uma maior aproximação com 

seu público alvo. 

Assim, o Departamento de Polícia Técnica e Científica (DPTC), obedecendo aos 

princípios da desconcentração e seguindo a política de outros estados brasileiros que foram 

reestruturados, deveria resultar no processo de criação de Coordenadorias Regionais em polos 

importantes do Estado, e uma Divisão do Interior, criada com objetivo de coordenar as ações 

e dar suporte técnico-científico-administrativo às unidades do interior do Estado. 

Um serviço de qualidade, segundo Campos (1992, p.2), é “aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo às necessidades do 

cliente.”, sendo este cliente a sociedade. 
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Nota-se ainda o posicionamento de Guerreiro Ramos (1983, p. 81) de que “as 

dimensões do mercado condicionam os padrões de qualidade da produção e, aliás, também da 

estrutura administrativa, não só do setor privado como público”.   

O investimento tecnológico em organismos periciais por si só, não é garantia de que os 

serviços serão feitos com qualidade. 

Por isso, um enfoque voltado para a gestão dos serviços praticados pelos órgãos de 

perícia técnica nas diversas regiões do Estado, visando ao princípio da eficiência e da 

produtividade, bem como no aspecto social dos órgãos de segurança pública, pode colaborar, 

em última análise, com uma ação conjunta com a sociedade, visando a garantia da aplicação 

da lei e da justiça a todos. 

Nas palavras de Campos (1992, p. 3): 

  

Para aumentar a produtividade de uma organização humana, deve-se agregar o 
máximo valor (máxima satisfação das necessidades dos clientes) ao menor custo. 
Não basta aumentar a quantidade produzida, é necessário que o produto tenha valor, 
que atenda às necessidades dos clientes. 
 

 
A partir da apresentação de justificativas favoráveis e outras desfavoráveis para 

desconcentrar o Departamento de Polícia Técnica e Científica, visando a criação e 

implantação de coordenadorias nas sub-regiões da Secretaria de Segurança Pública e 

Cidadania do Estado de Rondônia, o que poderá ou não estabelecer um contato mais direto 

entre estes órgãos e a sociedade rondoniense. 

Para tanto, foram apresentadas as experiências de outros estados como o do Pará, São 

Paulo e Minas Gerais, a evolução histórica da Secretaria de Segurança e finalmente a 

autonomia dos Órgãos periciais das Polícias Civis a partir de 17 de dezembro de 2009. 

Este estudo se restringirá aos procedimentos e aos meios necessários para proporcionar 

a criação destes órgãos como índice populacional, área de abrangência, demanda e estruturas 

físicas atuais. 

Neste ponto chega-se ao problema, a questão central que norteia a presente pesquisa: 

Por que desconcentrar o Departamento de Polícia Técnica e Científica com a criação e 

implantação de coordenadorias nas sub-regiões da Secretaria de Segurança Pública, Defesa e 

Cidadania do Estado de Rondônia? 
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1.2 Objetivos 

 

Ao final deste trabalho, pretende-se alcançar o objetivo de apresentar justificativas 

favoráveis e desfavoráveis para desconcentrar o Departamento de Polícia Técnica e Científica 

com a criação e implantação de coordenadorias nas sub-regiões da Secretaria de Segurança 

Pública e Cidadania do Estado de Rondônia. 

Para que se alcance este objetivo, segundo Vergara(2009, p.18) “são aqueles de cujo 

atendimento depende o alcance do objetivo final.”, será necessário ultrapassar os seguintes 

objetivos intermediários: 

• A Polícia Civil do Estado de Rondônia uma evolução histórica; 

• Apresentação do conceito de desconcentração X descentralização; 

• Promover levantamento documental relacionado à gestão do DPTC; 

• Caracterizar as estruturas físicas das sub-regionais/SESDEC; 

• Pesquisar na legislação brasileira a estrutura dos DPTC a existência de 

Coordenadorias; 

• Verificar a necessidade da desconcentração do Órgão gestor;  

• Levantar aspectos para justificar a implantação de Coordenadorias Regionais/DPTC;  

 

1.3 Suposição 

 

A implantação das Coordenadorias de Polícia Técnica e Científica promoverão a 

gestão administrativa das Seções dos Órgãos de Pericias nas sub-regiões do Estado de 

Rondônia, com aprimoramento técnico-instrumental, ampliação do corpo técnico, aumento da 

produtividade e da eficiência dos serviços prestados a comunidade do interior do estado. 

A abrangência deste estudo dependerá dos resultados obtidos durante a sua execução, 

com o envolvimento das chefias de cada uma das seções de perícias.  

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

Este estudo pretende propor a criação de Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica 

no interior do Estado de Rondônia e de justificar os possíveis benefícios que a criação destas 

Regionais para a gestão de gerenciamento das organizações de pericias oficiais da 
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Administração Pública, com foco na dinâmica e qualidade dos serviços a serem prestados 

para a sociedade. Para tanto, foram apresentadas as experiências de outros estados como o da 

Bahia e de São Paulo, a evolução histórica da Secretaria de Segurança e finalmente a 

autonomia dos Órgãos Periciais das Polícias Civis à partir de 17 de dezembro de 2009. 

Este estudo se restringirá aos procedimentos e aos meios necessários para proporcionar 

a criação destes órgãos a partir de indicadores como o índice populacional, área de 

abrangência, estruturas físicas atuais e aparelhamento técnico e de equipamentos. 

 

1.5 Relevância do Estudo 

 

O investimento tecnológico em organismos periciais por si só, não é garantia de que os 

serviços serão feitos com qualidade. 

Este estudo teve seu enfoque voltado para a gestão dos serviços praticados pelos 

órgãos de perícia técnica nas diversas regiões do Estado visando o princípio da eficiência e da 

produtividade, bem como do aspecto social dos órgãos de segurança pública, pois, em última 

análise, são estes os que deveriam agir em conjunto com a sociedade visando a garantia da 

aplicação da lei e da justiça a todos. 

Nas palavras de Campos(1992, p. 3): 

  

“Para aumentar a produtividade de uma organização humana, deve-se agregar o 

máximo valor (máxima satisfação das necessidades dos clientes) ao menor custo. 

Não basta aumentar a quantidade produzida, é necessário que o produto tenha valor, 

que atenda às necessidades dos clientes.”  

 

Assim, entende-se que o presente estudo beneficiará o próprio Governo do Estado, a 

SESDEC, o DPTC os Tribunais de Justiça, os Conselhos de Segurança Municipais, 

organizações sociais, a mídia e, outros atores da sociedade que necessitam dos serviços 

periciais e ainda que visem controlar socialmente a gestão pública, pois apontará caminhos 

para uma fiscalização mais transparente e mais atuante. 
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1.6 Definição dos termos 

 

Durante o trabalho de pesquisa será utilizado uma comparação entre alguns termos que, 

devem aqui ser  definidos para uma interpretação da Administração Pública: 

. Desconcentração X Descentralização e Redes Sociais; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O presente capítulo apresenta o arcabouço teórico como referencial até o momento 

pesquisado, o qual fundamenta o conjunto dos pensamentos, concepções e opiniões aqui 

expostas. Estas opiniões evoluíram de forma concatenada e simples, iniciadas pelos conceitos 

das palavras-chave norteadoras do projeto, perpassando pela importância da influência das 

redes sociais na necessidade da desconcentração, culminando com a breve perspectiva 

histórica de evolução do Estado e da Secretaria de Segurança Pública.  

 

2.1 Apresentação do conceito de desconcentração X descentralização 

 

A Administração Pública brasileira é particularmente centralizadora, onde a burocracia 

tende a mantê-la desta forma para continuar no poder. “os membros da tecnocracia defendem 

a sua liberdade de ação e procuram perpetuar-se no poder por meio do cargo e das 

informações técnicas controladas por uma linguagem codificada” (TENÓRIO, 2008, p. 116). 

Dessa forma , não raro, os dirigentes é que definem a estrutura, detêm o poder de 

decisão e determinam as regras de controle para manter este poder, refletindo na esfera 

pública a filosofia fordista em sua concepção de que poucos pensam os processos 

organizacionais e a grande maioria cabe a execução das tarefas, com ações repetitivas e sem 

questionamento ou crítica de suas ações.  

Na visão de Motta (2006, p.319), “Os grupos que detêm mais poder na organização 

(normalmente os dirigentes) definem os padrões oficiais a serem seguidos pelos ouros grupos 

[...] e instituem mecanismos de controle social a fim de que esses padrões sejam efetivamente 

obedecidos, 

Quando a administração fica por conta de alguns gerentes, isto faz com que a máquina 

tenha um braço longo, onde os executores ficam cada fez mais longe das tomadas de decisões, 

na contramão das tendências atuais como explicita o Decreto-Lei nº 2001 de 25 de fevereiro 

de 1967 que apresenta a descentralização como um dos princípios consagrados da Reforma do 

Estado. 

 Nesta perspectiva, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira dá um significado à 

descentralização que é “Ato ou efeito de descentralizar, dar autonomia administrativa a” 

                                                 
1 Estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa do Governo Federal.  Disponível em 
<www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del0200.htm> Acesso em 18/01/2010 
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conotando assim a urgência de modernização dos processos organizacionais baseados na 

centralização administrativa. 

Sabe-se que a delegação é o processo de repassar ou atribuir certa autoridade ou 

mesmo responsabilidade de um nível hierárquico administrativo para outro. Esta delegação 

está relacionada à descentralização de autoridade nas organizações como aponta Freeman e 

Stoner (2010, p.267).   

Ainda segundo estes autores, “A descentralização só tem valor na medida em que 

ajuda uma organização a alcançar seus objetivos.”, ou seja, não tem sentido avançar sobre esta 

forma de autonomia se ao final o objetivo que se pretende não seja alcançado. (FREEMAN;  

STONER, 2010, p.267).   

Marques (2009, p.7) diz que “Em sentido jurídico-administrativo, descentralização 

significa atribuir a outrem poderes de administração.”, e ainda infere que “Pressupõe a 

existência de uma pessoa, distinta de estado, a qual, investida dos necessários poderes de 

administração, exercita atividade pública ou de utilidade pública.”, assim, desta forma, 

verifica-se que o ente que é descentralizado, age sempre e necessariamente em seu nome 

Para Gileno (1988, p.14), a descentralização consiste em uma outorga ou distribuição 

de poderes para conferi-los a outras pessoas jurídicas ou órgãos que lhe são exteriores, 

podendo ser uma atividade política ou administrativa. Já a desconcentração, significa 

principalmente a repartição de funções entre os vários órgãos de uma mesma administração, 

sem a quebra de hierarquia. 

 O conceito de descentralização em confronto com o de desconcentração é 

desenvolvido, por Marques (2009, p.7) da seguinte forma: “Na descentralização, a execução 

de atividades ou a prestação de serviços pelo estado é indireta e mediata. Na desconcentração, 

a execução de atividades ou a prestação de serviços pelo Estado é direta e imediata”. 

(MARQUES, 2009, p. 7).   

Lembra Gileno (1988, p.14) que a “desconcentração é uma simples distribuição de 

funções a órgãos que continuam ligados ao centro do qual são simples delegados.”  

Ensina Di Pietro (2007, p.45) que a Administração Pública se desdobra em dois 

sentidos básicos, o subjetivo, que designa os entes ou pessoas jurídicas, que exercem a 

atividade administrativa e a objetiva, que é a função administrativa que é exercida pelo 

Estado. 
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Para ela a descentralização “é a distribuição de competências de uma para outra 

pessoa, física ou jurídica.”, diferentemente da desconcentração que é “uma distribuição 

interna de competências [...] dentro da mesma pessoa jurídica” (DI PIETRO, 2007, p.380). 

Já para Meirelles (1994, p. 79), a Administração Pública, como instrumento de 

governo,  “[...] como à gestão mesma dos interesses da coletividade.”  

Ensina ainda, Meirelles (1994, p.90), que “o dever de eficiência é o que se impõe a 

todo servidor público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

funcional.”  

Este é o princípio de maior relevância para aqueles que não se contentam mais com 

um serviço prestado sem levar em conta a sua eficácia aos anseios da sociedade.  

A visão doutrinária de Alexandrino (2011, p.23-6) ensina que na descentralização o 

Estado administra através de órgãos, pessoas jurídicas ou seus agentes e adota duas maneiras 

para administrar:  

a) Centralização: o Estado executa diretamente as tarefas; 

b) Descentralização: ocorre quando o estado desempenha sua tarefa por meio de outras 

pessoas; podendo ser por outorga ou delegação. Na outorga deve haver edição de lei, e criação 

de uma pessoa jurídica para a qual transfere determinados serviços públicos. Na 

descentralização por delegação o Estado transfere, por contrato ou ato unilateral, execução de 

serviço para pessoa delegada que irá prestar em seu próprio nome e conta e risco. Vale 

lembrar que em nenhuma forma de descentralização há hierarquia. Há, na verdade, a 

existência da vinculação ou controle finalístico ou tutela da administração direta sobre a 

indireta.  

Já a Desconcentração (não se confunde com a natureza jurídica de descentralização), 

ocorre dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. Na verdade, a desconcentração é 

uma técnica administrativa de distribuição interna de competência de uma mesma Pessoa 

Jurídica. Pode ocorrer na administração direta e indireta (é apenas uma forma de distribuição 

de competências). O resultado da desconcentração (pública) é o surgimento dos “órgãos 

Públicos”. Ou seja, o órgão público passa a ser o conjunto de competências localizado na 

estrutura interna da administração direta ou indireta. Neste caso irá surgir a relação de 

hierarquia e subordinação. 

Assim, desta forma, pode-se então inferir que na desconcentração administrativa, as 

atividades são distribuídas de um setor nuclear central para as suas agências orbitais ou 
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periféricas, ou ainda de escalões superiores para inferiores, ou seja, de uma distribuição 

interna de competências dentro de uma mesma hierarquia.  

Já na descentralização administrativa, notam-se algumas condições a serem atendidas, 

ou seja, as atribuições são repassadas a uma entidade fora do órgão central, o poder de decisão 

lhe é conferido em determinado assunto ou processo e as normas de controle ou tutela é 

estabelecida, da distribuição de competências de uma pessoa física ou jurídica para outra. 

Portanto, a idéia básica da desconcentração que traz a noção de autonomia, sem 

portanto sair da estrutura hierárquica, traz em seu bojo a maximização de procedimentos, 

maior produtividade e melhoria dos resultados para o sistema, dentro de uma estrutura 

organizacional pública ou privada. 

 

2.2 Redes sociais enquanto instrumento de gestão 

 

2.2.1 Conceito de redes sociais e o ambiente organizacional 

 

Partindo do princípio que a rede social é uma estrutura sem relações hierárquicas, onde 

seus agentes compartilham de objetivos comuns, segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre: 

 

Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 
conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos 
comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua 
abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos 
entre os participantes. ‘Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de 
estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na 
habilidade de se fazer e desfazer rapidamente.’ (DUARTE; FREI, 2008, p.156). 

 

Desta feita, a formação de redes é característica ao ser humano, pois a sua socialização 

foi um dos fatores predominantes para a subsistência da raça. De acordo com Tomael, Alcara 

e Di Chiara (2005, p. 93), “ele se agrupa com seus semelhantes e vai estabelecendo relações 

de trabalho, de amizade”, formando as relações de interesse que se ampliam e modificam em 

seu percurso. 

Ainda asseveram Tomael, Alcara e Di Chiara (apud MARTELETO, 2001, p.72) que 

as redes sociais representam “um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e 

recursos em torno de valores e interesses compartilhados”. Ressalta ainda que as redes nas 

últimas décadas foram percebidas como um instrumento organizacional. 
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Já para Gomide e Grossetti (2010, p. 879) “a estrutura da rede nada mais seria do que 

um conjunto de características dos indivíduos que compartilham dos mesmos atributos e, 

portanto, são estruturalmente próximos.”  

Desta forma, vários estudos apontam que as redes, portanto, são formadas por atores 

independentes que compartilham interesses, características e qualidades comuns e interagem 

ideias e recursos em torno de objetivos comuns ou de interesse. 

Ainda, apontam as autoras Tomael, Alcara e Di Chiara (2005, p. 94), que a rede “é 

uma estrutura não-linear, descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e auto-

organizável, estabelece-se por relações horizontais de cooperação”.   

Segundo o que foi apresentado por Gomide e Grossetti (2010, p. 887), “as redes 

sociais é um instrumento bastante adequado e suficientemente estruturado, capaz de auxiliar 

as incursões avaliativas relacionadas aos serviços e programas de saúde.”, conceito que nos 

permite expandir esta abrangência às outras situações além do que foi preconizado. 

Entende-se assim que as redes sociais podem ser formadas de diversas maneiras, desde 

uma simples conversação informal com os colegas de trabalho, em encontros no happy houer, 

reuniões informais ou formais com finalidade específica. 

Refere-se Mesquita (2008, p.552 apud ARAÚJO et al., 2006) que “a importância do 

papel das redes de apoio social no propósito da inclusão social, acrescentando-se que tais 

redes atuam como agente de integração do indivíduo na sociedade, diminuindo os riscos de 

exclusão social.” 

O fortalecimento das redes depende da socialização do conhecimento e da informação, 

conceito que é compartilhado por diversos autores. Para Tomael, Alcara e Di Chiara (2005, 

p.96) as “redes são ambientes que possibilitam a formação de grupos de interesses que 

interagem por meio de relacionamentos comuns”. 

Com o desenvolvimento e socialização dos meios de comunicação e com o avanço da 

internet como meio de dissimilação das informações, a partir da Revolução Digital recente 

que implicou em mudanças só comparáveis a Revolução Industrial do séc. XVIII, as redes 

sociais não estão mais afeitas ao meio físico e geográfico, ocorrem independentes do tempo e 

do espaço, libertando o acesso à informação e possibilitando uma interação social que 

desconhece os antigos limites de distância e de nacionalidades. 

E em seu dinamismo, “as redes, dentro do ambiente organizacional, funcionam como 

espaços para o compartilhamento de informação e do conhecimento.” (TOMAEL; ALCARA; 

DI CHIARA, 2005, p.96).  
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A estrutura de uma rede não é estática, é flexível, pois com a entrada de uma ou mais 

pessoas na rede haverá modificação nas relações às quais se interagem, modificam o 

comportamento de seus atores, pois cada ator é um indivíduo, antes de ser um profissional 

dentro da estrutura organizacional.  

Assim, a redes funcionam como facilitadoras do uso da energia intelectual de cada 

participante o que implica que cada pessoa pode pensar e emitir juízo acerca das diversas 

tarefas e desafios que estão sendo discutidas em determinado momento, resignificando dessa 

forma as antigas práticas fordistas/tayloristas onde só a uma pequena parcela da estrutura 

organizacional cabia a responsabilidade de pensar e decidir os rumos institucionais. 

Desta forma, pode-se considerar que as redes, dentro do ambiente organizacional, 

geram um profícuo ambiente de compartilhamento de informação, interagindo entre seus 

membros, difundindo o conhecimento.   

Nas organizações, a busca pela inovação, diversificação e qualidade deve ter como 

finalidade também a eficiência produtividade e a competitividade, o que provoca uma 

acumulação constante do conhecimento, a aprendizagem organizacional, que segundo 

Tomael, Alcara e Di Chiara (2005, p. 99), resulta em entender e aprender com o passado com 

a finalidade de orientar as ações futuras. 

O espaço criado em uma rede pode ser presencial quanto virtual, em que as pessoas 

envolvidas, tendo um mesmo objetivo, trocam informações e experiências, estabelecendo 

elementos para se criar novos procedimentos.    

Desta forma, considerando as longas distâncias territoriais e a necessidade de contato 

constante para resoluções de questões organizacionais, foi criado um fórum de 

relacionamento da polícia científica onde os agentes participantes são peritos oficiais de 

natureza criminal, com âmbito em todo território nacional, com o objetivo precípuo de 

interagir os seus membros na discussão de problemas e dirimir dúvidas no tocante aos 

trabalhos cotidianos relacionados aos seus afazeres, originando informações que podem ser 

relevantes para o setor que atuam, sendo que o sucesso ou fracasso dessas redes depende dos 

esforços de cada um, individualmente. 

Nos mesmos moldes, foi criado o fórum estadual, restrito ao Estado de Rondônia, cujo 

fim é semelhante ao nacional, em que seus participantes apresentam suas opiniões acerca de 

vários assuntos como profissionais e ainda, ele é utilizado como meio de difundir o 

conhecimento com postagens de artigos, opiniões e disponibiliza uma biblioteca técnica 

virtual de trabalhos para fins de pesquisa e consultas, é restrita aos seus participantes.  
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Este fórum também é utilizado como ferramenta de gestão, para com maior rapidez, 

alcançar todos os cantos do Estado, devido a grande distância entre os núcleos regionalizados 

e a burocracia dos meios de comunicações oficiais conhecidos existentes. 

Para Gomide e Grossetti (2010, p. 882) o enfoque do encastrement , dependência da 

estrutura organizacional, e da découplage, ou autonomia desta estrutura, pode-se avaliar o 

quanto as organizações são dependentes das relações interpessoais e em quais condições ela 

pode se libertar de tal dependência, pois cada indivíduo participante da rede social ou 

organizacional procura soluções para seus problemas na própria rede pessoal. 

Assevera ainda Gomide e Grossetti (apud DEGENNE; FORSÉ, 2004), que uma rede 

não é simplesmente a somatória de seus participantes, quanto mais de um de seus atores tem o 

controle sobre as informações e dos expedientes da rede, mais central é a sua figura, passando 

a figurar como um entreposto ou ocupando uma função de intermediação (intermediarité) 

desta rede. 

 

2.2.2 Grupos de interesse e a política pública 

 

Nas redes sociais atuais, os membros se dividem em grupos de interesse e de 

relacionamentos amigáveis ou de trabalho. 

O atual governador do Estado utiliza-se das redes sociais para difundir o trabalho que 

realiza, além disso, acaba disponibilizando algumas de suas ideias de governo para a 

população, que por sua vez, utilizam-se destes meios para se manter informada e participativa. 

Outros governadores e prefeitos já utilizam deste expediente para verificar o grau de 

interesse das comunidades e a gestão de recursos públicos. 

A grande vantagem do uso deste expediente é comunicação direta, com respostas 

rápidas. 

Verificamos assim, que as redes sociais, tanto nos ambientes organizacionais formais 

ou informais, podem ser um meio dinâmico de alcançar de forma direta ou indireta, de 

promover o acountability para com a sociedade.  

 

2.2.3 Redes sociais e a desconcentração 

A descontração é um procedimento eminentemente interno, significando, tão somente, 

a substituição de um órgão por dois ou mais com o objetivo de acelerar a prestação do 
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serviço. Na descentralização o serviço era centralizado e continuou centralizado, pois que a 

substituição se processou apenas internamente. Na desconcentração, as atribuições 

administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compões a hierarquia, criando-se uma 

relação de coordenação e subordinação entre um e outros. Isso é feito com o intuito de 

desafogar, ou seja, desconcentrar, tirar do centro um grande volume de atribuições para 

permitir o seu mais adequado e racional desempenho. 

As redes sociais podem ser utilizadas como uma forma alternativas para o estudo de 

paradigmas da área de administração, fundamentadas pela escola clássica, origem do 

conhecimento de gestão, até hoje recomendadas pelos cursos de administração. 

São, argumenta Fligstein (2009, p. 92), “[...] grupos organizados que produzem 

campos orientados para a organização de determinados setores da sociedade”, e ainda que “ 

querem criar novos espaços sociais nos quais seus grupos possam dominar e prosperar”.  

A necessidade de uso das redes sociais  nos processos de desconcentração é justificada 

no surgimento de um novo espaço público, criado a partir da revolução comunicativa dos 

meios eletrônicos, sobremaneira o chamado  ciberespaço, permeado pela comunicação sem a 

necessidade da presença do homem, em que todos os indivíduos estão ligados por meio dos 

seus relacionamentos. 

As novas conexões entre pessoas não englobam mais apenas o espaço comum da 

comunidade, da vizinhança, mas facilita o rompimento das barreiras geográficas muito 

comum no Estado de Rondônia face as grandes distâncias entre as cidades. O trabalho do 

perito aparece então como uma entidade imaterial que deve preencher esses novos espaços, 

pois assim como as relações de trabalho, afetivas e familiares mudaram com o advento da 

internet, a relação entre cidadãos e governo também está sendo alterada. 

Pierre Lévy (1999, p.185) afirma que existe uma expansão do ciberespaço o que 

“aumenta a capacidade de controle estratégicos dos centros de poder tradicionais sobre as 

redes tecnológicas, econômicas e humanas cada vez mais vastas e dispersas” facilitando o 

trabalho dos peritos no Estado, que usa desta facilidade não para o controle mas para  

potencializar os seus resultados em favor da população.  Assim, o advento do 

desenvolvimento tecnológico pode ser usado tanto para quem já detém poder controlar os seus 

subjugados quantos para reverter esse processo e diminuir as diferenças entre comandantes e 

comandados, no caso da desconcentração ora proposta. O uso das redes no processo de 

descontração pode ser revertido em benefícios diretos e imediatos para o trabalho do perito, 
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ao eliminar a necessidade de deslocamentos e conseqüentemente, de custos relacionados a 

isso. 

Aponta Fligstein (2009, p. 96) que “O MDF – Multi-divisional format proporcionava o 

controle operacional sobre as divisões aos gestores de cada unidade da empresa. Eles se 

tornaram responsáveis pelo desempenho das divisões, que era o que todos queriam.” 

Embora os efeitos desta terceira revolução industrial (a revolução digital) sobre a 

administração pública ainda esteja num primeiro estágio, ao contrário das organizações 

burocráticas hierárquicas típicas das revoluções industriais anteriores, a tecnologia da 

informação permite que as organizações promovam a desconcentração, através sobretudo da 

comunicação virtual, que possibilita ao Estado buscar a fragmentação de sua estrutura 

hierárquica para atender, no caso do trabalho dos peritos, com mais eficiência as necessidades 

dos usuários. 

 

2.3 A Polícia Civil do Estado de Rondônia: Uma Evolução Histórica 

 

2.3.1 Um Conceito de Polícia 

 

Um Estado que tem soberania sobre um determinado território, é formado por 

instituições que estão ligadas aos poderes executivo, legislativo e judiciário, e assim, cabe a 

ele fazer as leis que todos que ali vivem devem obedecer. Para fazê-las cumprir, há o controle 

das forças armadas e da polícia. 

Polícia, vocábulo de origem grega, vem de politeia, que significa governo de uma 

cidade, administração, forma de governo. Classifica Aurélio Buarque de Holanda Ferreira a 

polícia como um “conjunto de leis ou regras impostas ao cidadão com o fito de assegurar a 

moral, a ordem e a segurança públicas.” e ainda como “a corporação que engloba os órgãos e 

instituições incumbidos de fazer respeitar essas leis ou regras, e de reprimir e perseguir o 

crime”. 

A Polícia é um órgão do Poder Executivo, e, portanto, subordinada ao Governo. Ela 

deve seguir as diretrizes traçadas da política interna, mas deve segui-las na órbita da lei. 

Polícia, no sentido lato, significa o regulamento da cidade. E a cidade é o Estado. 

A polícia surgiu quando começaram a se formar na face da terra os primeiros 

aglomerados humanos e do choque de interesses dessa vida em comum. 
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Assim, as sociedades organizadas criaram o Estado. O Estado passou a administrar a 

justiça e, com o crescimento e desenvolvimento da civilização, ampliou suas atribuições, mas 

mantendo sua função principal de manutenção da ordem, da segurança e preservação dos bens 

sociais. 

O órgão incumbido dessa função é a Polícia, necessário em qualquer forma de governo 

sendo este monárquico, democrático ou ditatorial. 

Atualmente, a segurança pública é exercida pelos Estados através das polícias civis e 

militares. Àquelas continua a função precípua de auxiliar o Poder Judiciário, elaborando a 

investigação inicial a fim de colher provas para servirem de subsídio ao processo penal, sua 

atividade só acontece após a consumação do fato delituoso, pelo que se dá à polícia judiciária 

também a denominação de polícia repressiva, e a essas, cabe à denominação de polícia 

administrativa, ostensiva e uniformizada. Sua atuação acontece antes da infração da lei penal, 

e por isso também é chamada de polícia preventiva. 

As vastas atribuições desse ramo da polícia são disciplinadas por leis, decretos, 

regulamentos e portarias. 

Para Franco (2008 apud LIMA; MIRANDA, 2007), o poder discricionário da polícia 

gerou uma tradição de desrespeito aos direitos individuais. O excesso de poder revelou-se 

como um mecanismo de aplicação extralegal da justiça.  

A Constituição Federal de 1998 veio colocar um marco na modernização da Polícia. 

Pois além de “dever do Estado”, art. 144 da Constituição, a segurança pública passou a ser 

também responsabilidade de todos, o que significa o reconhecimento de um Estado 

democrático. 

 

2.3.2 As Três Fases da Polícia Civil de Rondônia 

 

A história da Polícia de Rondônia2 está dividida em três fases: 

A primeira compreende o tempo em que Mato Grosso e Amazonas eram donos dessas 

terras, até meados do século passado. Os dois estados mantinham policiais nesta região para 

cuidar da segurança dos habitantes. Já a segunda teve início com a criação do Território 

Federal do Guaporé, em 1943, pelo presidente Getúlio Vargas. A Guarda Territorial surgiu 

junto com a nova unidade da federação. E por fim, a terceira fase começou com a criação do 

                                                 
2 Segundo o livro (FRANCO, Dalton Di. Agentes da Lei), disponível em <  http://agentesdalei.blogspot. 
com/2008/03/ 1-introduo.html > . Acesso em 20/12/2009. 
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Estado de Rondônia, no final de 1981, no governo do general João Figueiredo, o último 

presidente da ditadura militar que vigorou no país. 

 

2.3.2.1 Origens 

 

A Polícia surgiu nessas regiões antes do aparecimento da cidade de Porto Velho. 

Segundo FRANCO (2008), Durante o início da década do século XX, Santo Antônio era um 

pequeno distrito e pertencia ao Estado do Mato Grosso. Era um local habitado e frequentado 

por viajantes e aventureiros, que se embrenhavam na selva à procura de riquezas. Com a 

construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1907-1912), foram criados os povoados de 

Porto Velho (em seu início) e de Guajará-Mirim (no seu final), tendo os povoados de Vila 

Murtinho, Abunã, Mutum-Paraná e Jaci-Paraná ao longo de seu trecho. 

Quando instalou seus galpões na área de Porto Velho, em 1907, a direção da Estrada 

de Ferro Madeira Mamoré não permitia interferências na área que considerava sua, onde sua 

própria polícia agia segundo procedimentos próprios. 

No dia 26 de março de 1912, foram nomeados os membros de uma comissão 

encarregada de instalar a sede da Comarca de Santo Antônio, o que aconteceu no dia 2 de 

junho daquele ano, quando já era presidente da província o Dr. Costa Marques. 

 

2.3.2.2 Território Federal do Guaporé 

 

FRANCO (2008) afirma que em 13 de setembro de 1943, o presidente Getúlio Vargas 

criou cinco territórios para garantir a segurança das fronteiras do Brasil. Segundo reportagem 

que o jornal Diário da Amazônia, editado em Porto Velho, publicou no dia 13 de setembro de 

2001, Getúlio Vargas criou os territórios de Ponta Porã, Iguaçu, Rio Branco, Amapá e 

Guaporé. 

O Território Federal do Guaporé foi criado com áreas desmembradas dos estados de 

Mato Grosso e Amazonas, conforme o decreto-lei n.º 5.812, de 13 de setembro de 1943. Era 

constituído naquela época de quatro municípios: Porto Velho (Capital), Lábrea, Guajará-

Mirim e Santo Antônio. 

No dia 17 e abril de 1945, através do Decreto-lei nº 7.470, o município de Santo 

Antônio foi extinto e sua área incorporada ao município de Porto Velho. 
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O Decreto nº 01, de 15 de fevereiro de 1944, criou a Guarda Territorial (GT), 

corporação formal de caráter civil, para garantir a manutenção da ordem e execução de 

trabalho público. 

De acordo com este decreto, os guardas territoriais eram encarregados dos serviços de 

vigilância, manutenção da ordem, construção e conservação de edifícios, estradas e caminhos, 

e em geral de todos os trabalhos de responsabilidade pública, relacionados com o saneamento, 

transporte, povoamento, colonização e incremento da produção do Território. 

 

2.3.2.3 Território Federal de Rondônia 

 

No dia 17 de fevereiro de 1956, através da Lei 2.731, o Território Federal do Guaporé 

passou a designar-se Território Federal de Rondônia em homenagem ao sertanista Cândido 

Mariano da Silva Rondon. A lei foi sancionada por Juscelino Kubitschek e Nereu Ramos, 

assevera Franco (2008).  

A mudança ocorreu através da Lei n.º 2.731, de 17 de fevereiro de 1956.  

Após a criação do Território (1943 a 1970), a região pouco se desenvolveu, existiram 

apenas duas cidades: Porto Velho e Guajará-Mirim. 

Os limites de Porto Velho abrangiam o então pequeno povoado de Vilhena, enquanto 

os limites de Guajará-Mirim eram os vales do Mamoré e Guaporé até o rio Cabixi, na divisa 

com o Mato Grosso. 

Na década de 70, o Território Federal de Rondônia passou por um momento de grande 

desenvolvimento, com o extrativismo mineral e vegetal e com o início de sua vocação 

agropecuária, devido aos projetos implantados pelo INCRA, com a imigração proveniente das 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 

Na esteira desse desenvolvimento ocorreu a emancipação de cincos municípios: 

Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena em 11 de outubro de 1977 e, em 16 

de julho de 1981, ocorreu a emancipação de mais seis municípios: Colorado do Oeste, 

Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Costa Marques, aponta 

Franco (2008). 
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2.3.3 Nova Estruturação 

 

O Governo Federal, através do Decreto Lei nº 411 de 08 de Janeiro de 1969, tratou da 

nova administração dos Territórios, onde previa a criação das Secretarias de Segurança 

Pública, e em seu artigo 77 estipula a transformação das guardas territoriais em polícias 

militares. 

Com o Decreto nº 864 de 1971, considerou-se extinta a Guarda Territorial, 

transferindo à Polícia Militar o acervo patrimonial, os recursos e créditos orçamentários, 

extraorçamentários e financeiros, bem como, assegurou aos seus integrantes o direito de 

ingresso na PMRO, de acordo com o Decreto nº 835 de 16 de Junho de 1977. 

 

2.3.3.1 Estado 

 

O Estado de Rondônia foi criado no dia 22 de dezembro de 1981, através da Lei 

Complementar nº 041. Sua instalação ocorreu no dia 4 de janeiro de 1982. 

O primeiro governador do Estado de Rondônia foi o coronel Jorge Teixeira de 

Oliveira, nomeado no dia 4 de janeiro de 1982. Jerônimo Garcia de Santana foi o primeiro 

governador eleito – a 15 de novembro de 1986 – e empossado no dia 15 de março de 1987. 

Atualmente, o Estado de Rondônia está dividido em 52 municípios, como mostra a 

Figura 1, dividido em comarcas as quais têm jurisdição sobre suas regiões e cidades menores. 

 

Figura 1: Mapa político do Estado de Rondônia, representativo de suas comarcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site http://images.google.com.br/ 
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Conta com uma população estimada em 1.503.928 habitantes em 2009, pelo censo do 

IBGE, que foi realizado no ano de 2008, como demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Área e estimativa da população do Estado de Rondônia em 2009 

Capital Porto Velho 

Área (km²) 237.576,167 

Número de Municípios 52 

População Estimada 2009 1.503.928 

Fonte: site (http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro ) 

 

2.3.4 A Criação da Polícia Civil do Estado de Rondônia 

 

A Polícia Civil do Estado de Rondônia foi criada pelo Decreto Lei nº 1, de 31 de 

dezembro de 1981, regulamentada pelo Decreto n.º 18, de 31 de dezembro de 1981, que 

definiu a instituição de forma mais orgânica. 

A instituição foi estruturada pelo Decreto nº 5217, de 13 de agosto de 1991, como 

Departamento Geral da Polícia Civil, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

Posteriormente a Polícia Civil passou a subordinar-se diretamente ao Governador do 

Estado, conforme Artigo 146 da Constituição Estadual. 

Com o advento da Lei Complementar n.º 15, de 14 de outubro de 1986, que criou o 

Estatuto dos Servidores da Polícia Civil, a Polícia Civil veio a ser mais bem estruturada. Essa 

norma foi substituída pela Lei Complementar n.º 76, de 27 de abril de 1993 (atual Estatuto da 

Polícia Civil), que se acha em vigor até hoje. 

A Polícia Civil tornou-se órgão autônomo através da Lei Complementar nº 42, de 19 

de março de 1991. Permaneceu assim na nova organização da Administração Pública 

Estadual, criada pela Lei Complementar nº 133, de 22 de junho de 1995. Até então o 

Departamento não tinha estrutura própria. 

A emenda constitucional nº 19, de 9 de dezembro de 1999, subordinou novamente a 

Polícia Civil à Secretaria de Segurança Pública. 

Hoje, a Polícia Civil do Estado de Rondônia está subordinada à Secretaria de Estado 

da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), pasta que foi criada através da Lei 
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Complementar nº 224, de 04 de janeiro de 2000, substituindo a SSP, Secretaria de Segurança 

Pública. 

Com a mudança, a SESDEC ficou responsável pela execução da política de segurança 

pública no âmbito do Estado, reunindo sob  comando único, a Polícia Civil, a Polícia Militar, 

o Corpo de Bombeiros, a Superintendência de Assuntos Penitenciários – depois transformada 

em Secretaria, e até junho de 2004, a Defensoria Pública, a qual foi desmembrada, passou a 

funcionar com autonomia administrativo-financeira. 

Pode-se afirmar que até a criação do Estado de Rondônia, as funções da Polícia Civil 

não eram bem definidas, carecia de dispositivos legais que a regulamentasse. 

 

2.3.4.1 Institucional 

 

Segundo dados levantados no site da Polícia Civil de Rondônia, e através do 

Departamento de Planejamento da SESDEC, foram evidenciados os elementos apresentados 

em seguida. 

Abaixo é apresentado um breve histórico esquemático das principais leis e decretos 

que constituem e fazem parte da história e formação do Estado de Rondônia e da Estrutura da 

Policia Civil:  

 

• 1943 - Criação do Território Federal do Guaporé – Dec. Lei nº 5812, 13/09/1943; 

• 1944 - Instituição da Secretaria Geral com acumulação de função de Chefe de 

Segurança Pública – Dec. nº 2 de 25/02/1944; 

• 1944 - Criação dos cargos de Delegado Auxiliar, Delegado de Polícia, Subdelegado de 

Polícia e Escrivão de Polícia – Dec. nº 3 de 25/02/1944  - Gov. Aluisio Ferreira; 

• 1945 - Criação da Divisão de Segurança e Guarda (DSG) – Dec. Lei nº 7772 de  

23/07/1945; 

• 1956 - Denominação do Território Federal Guaporé para Território Federal de  

Rondônia – Lei nº 2731 de 17/02/1956; 

• 1969 - Criação da Secretária de Segurança Pública – Dec. Lei nº 411 de 08/01/1969; 

• 1981 - Criação do Estado de Rondônia – Lei Comp. nº 41 de 22/12/1981; 

• 1986 - Estatuto da Polícia Civil – Lei Comp. nº 15 de 14/10/1986; 

• 1988 - Constituição Federal – Inseriu a PC no texto constitucional; 

• 1993 - Novo Estatuto da Polícia Civil – Lei Comp. nº 76 de 27/04/1993; 
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• 2000 - Criação da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Reforma 

Administrativa) – Lei Comp. nº  224 de 04/01/2000.  

 

Após a criação da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, a polícia 

Civil foi reestruturada com os demais órgãos de segurança pública, Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros, provocando em seu bojo uma nova composição da Polícia Civil em uma estrutura 

abaixo da SESDEC, e seus departamentos, com a inclusão do Departamento de Polícia 

Técnica e Científica (DPTC), que passa a agregar os Institutos de Criminalística (IC), Instituto 

de Identificação Civil e Criminal (IICC) e do Instituto de Medicina Legal (IML). 

 

 

Figura 2 – Organograma representado a estrutura organizacional da Secretaria de Estado da 
Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia. 

 

Estrutura Organizacional 

 

 
Fonte: site http://www.policiacivil.ro.gov.br/html/institucional.php 
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2.3.4.2 Delegacias Regionais e Suas Abrangências Circunscricionais  

 

1- Delegacia Regional de Ariquemes:  Ariquemes (sede);  Jaru; Machadinho D`Oeste; Alto 

Paraíso; Monte Negro; Rio Crespo; Campo Novo; Cujubim; Cacaulândia; Governador Jorge 

Teixeira; Theobroma; Vale do Anari; Tarilândia; Buritis. 

 

2- Delegacia regional de Ji Paraná: Ji Paraná (sede); Mirante da Serra; Ouro Preto do Oeste; 

Presidente Médici; Vale do Paraíso; Castanheiras; Nova União; Teixeirópolis. 

 

3- Delegacia Regional de Cacoal: Cacoal (sede); Espigão D’Oeste; Pimenta Bueno; Parecis; 

Primavera de Rondônia; São Felipe D’Oeste; Ministro Andreazza. 

 

4- Delegacia Regional de Rolim de Moura: Rolim de Moura (sede); Alta Floresta D’Oeste; 

Santa Luzia D’Oeste; Novo Horizonte D`Oeste; Alto Alegre do Parecis; Nova Brasilândia 

D’Oeste. 

 

Figura 3 - Áreas de Atuação das Delegacias Regionais da Polícia Civil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site http://www.policiacivil.ro.gov.br/html/institucional.php 
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5- Delegacia Regional de Alvorada D’Oeste3: Alvorada D’Oeste (Sede); São Francisco do 

Guaporé; Costa Marques;  Seringueiras; São Miguel do Guaporé; Urupá. 

 

6- Delegacia Regional de Vilhena: Vilhena (sede); Cabixi; Cerejeiras; Colorado D’Oeste; 

Corumbiara; Chupinguaia; Pimenteiras D´Oeste. 

 

7- Delegacia Regional de Guajará – Mirim: Guajará-Mirim (sede);  Vila Nova do Mamoré. 

 

2.3.5 O Departamento de Polícia Técnica e Seus Órgãos Vinculados 

 

Segundo dados amealhados em FRANCO (2008), em 1980 o Departamento de Polícia 

Técnica (DPT) encontrava-se inserido dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública 

(SSP) e, era formado pelo gabinete do diretor-geral e pelos Institutos de Identificação Civil e 

Criminal (IICC), de Criminalística (IC) e o de Medicina Legal (IML).  

Nesta época, verificava-se que os dois primeiros institutos eram administrados por 

delegado de polícia, bacharel em Direito, e o IML por médico-legista.  

Cabia ao DPT coordenar, controlar e orientar a execução das atividades de 

identificação civil e criminal, perícia técnica e científica e médico-legal. 

Neste mesmo ano, o Instituto Identificação Civil e Criminal tinha 64 servidores, 43 

deles lotados em Porto Velho, e os demais trabalhavam em 14 postos de identificação. O 

instituto funcionava em prédio alugado.  

O Instituto de Criminalística tinha em 1980 um efetivo de apenas 23 servidores – um 

diretor, um adjunto, oito auxiliares de perito criminal, três fotógrafos, quatro comissários e os 

demais eram da área administrativa.  

Dos oito auxiliares de perito criminal, três estavam lotados em Guajará-Mirim, Ji-

Paraná e Ariquemes. Naquele ano, o Instituto fez 240 levantamentos periciais e expediu 432 

laudos. 

O Instituto Médico Legal tinha 31 servidores, sendo três médicos legistas, quatro 

auxiliares de necropsia e os demais eram do setor administrativo. O órgão tinha sido 

estruturado no ano anterior e, diferentemente dos outros institutos, os municípios do interior 

não tinham IML. O IML realizou em 1980, 1.063 exames entre os casos de corpo de delito e 

cadavéricos. 

                                                 
3 Atualmente a sede da Regional é São Miguel do Guaporé; 
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No ano de 1990, a Polícia registrou 44.890 ocorrências em todo o Estado. Desse total, 

23.700 foram na Capital. Com visão nestes números, o governo tinha como meta a 

desconcentração dos Institutos Médico Legal, de Identificação e de Criminalística, para, em 

seguida, desenvolver e fortalecer as atividades da Polícia Técnica em todo Estado. 

Nesta meta, o governo investiu no setor da Polícia Técnica, com as obras realizadas: 

- Necrotério do município de Ariquemes e implantação do IML; 

- Construção da sede da Delegacia Regional de Ariquemes e da Delegacia da Mulher; 

- Instalação da seção de Criminalística em todas as delegacias regionais de Polícia Civil, 

como parte da desconcentração dos serviços prestados pelo instituto. 

Em 2004, o IBGE divulgou, através dos jornais do estado, que a população de 

Rondônia praticamente duplicou em 24 anos. O jornal Folha de Rondônia publicou no dia 1º 

de setembro declarações do diretor regional do IBGE, Argemiro Carvalho, informando que 

em 1980, Rondônia contava com 480.919, e a estimativa do órgão apontava para 1.562.085, 

representando um aumento de 182.298 pessoas em relação ao Censo de 2000 quando a 

população era de 1.379.797, dos quais, 708.140 eram homens e 671.647 mulheres. 

 

2.4 Estrutura e funcionamento de uma Seção de Criminalística: Ariquemes 

 

A fim de compreender melhor como o atual modelo afetou as Secrins, será usado como 

modelo ilustrativo, o histórico da Seção de Criminalística de Ariquemes/RO, que apresenta 

uma perspectiva semelhante às outras Secrins do Estado.  

 

2.4.1 Visão da Seção de Criminalística da Delegacia Regional de Polícia Civil de 

anterior ao Período de Fevereiro do ano de 1990. 

 

 A Seção era chefiada por um agente de polícia mais antigo, que já foi chefe do 

CIRETRAN local e, era detentor de algum conhecimento técnico teórico e prático, auxiliado 

por um escrivão de polícia cedido. Eles realizavam os trabalhos de toda a natureza, onde se 

exigia o domínio dos procedimentos e da técnica, onde cada um detinha o conhecimento de 

todas as partes, realizando o seu trabalho isoladamente, porém de forma padronizada para 

obtenção de resultados, segundo um modelo toyotista,“[...] seus métodos possibilitam uma 
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produção vinculada à demanda, individualizada, variada, e heterogênea”.( PAULA; 2009, 

p.59). 

 Pelo sistema que os elementos de composição do trabalho, o resultado era um processo 

do conhecimento do homem e a técnica utilizada, afastava qualquer influência subjetiva que 

viesse questionar o resultado, ou seja, as impressões pessoais e subjetivas eram deixadas de 

fora bem como a racionalidade instrumental, dado pelo código, normas de conduta e 

procedimentos existentes, e isso tornou cada vez mais os técnicos dependentes do seu 

instrumento de trabalho “A tecnocracia é um fenômeno implementado pela elite e resulta da 

projeção da racionalidade instrumental sobre a gestão da sociedade e das organizações”. 

(TENÓRIO, 2008, p.120).  

 Este sistema funcionava de forma isenta da tecnologia e somente pelo conhecimento 

agregado pelos funcionários que ali trabalhavam, sem aprofundamento de novas técnicas, que 

o laudo era um resultado da tecnologia disponível, ficando assim o profissional, controlador 

das informações e de seus resultados, “os membros da tecnocracia defendem a sua liberdade 

de ação e procuram perpetuar-se no poder por meio do cargo e das informações técnicas 

controladas por uma linguagem codificada”.(TENÓRIO, 2008, p. 116). 

 O gerenciamento das funções é decorrente de uma visão tecnocrata, feitas pelos técnicos, 

com um gerencialismo monológico ou estratégico, em que os chefes administradores apontam 

a direção da produtividade dos trabalhos, “sob os cânones da racionalidade instrumental, 

impedindo a livre expressão do trabalhador” (TENÓRIO, 2008, p. 155). 

 Não havia oportunidades de crescimento e de aperfeiçoamento para a classe pericial, as 

necessidades de desenvolvimento para a realização das tarefas eram supridas pelos 

administradores representados pelo Delegado que fornecia o referencial instrumental e os 

peritos aplicavam seus conhecimentos para a realização do laudo, que era o produto final. 

 Embora tivessem o pleno domínio do desenvolvimento do relatório final, os peritos 

eram obrigados a fazê-lo com o instrumental disponível, fornecido pela administração, que se 

interessava mais em manter seu “status quo”, mantendo os cargos que foram investidos, “[...] 

o interesse de classe do tecnocrata é, portanto, criar mecanismos de sobrevivência que 

facilitem sua permanência no nível estratégico da empresa”. (TENÓRIO, 2008, p.127). 

 A Seção de Criminalística funcionava em uma pequena sala dentro da Delegacia de 

Polícia, era considerada um apêndice desta,  com móveis cedidos ou emprestados, não possuía 

um veículo próprio para o deslocamento dos servidores ali lotados. Contava na época com 

dois funcionários que funcionavam como peritos “ad hoc” ou nomeados pela autoridade 
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policial. Os exames periciais eram realizados em sua maioria por técnica de observação 

macroscópica com emprego de parcos recursos tecnológicos, realizados segundo normas de 

procedimentos e de modelos elaborados pelos peritos oficiais que se encontravam lotados no 

Instituto de Criminalística na capital do Estado. 

 Os profissionais que ali trabalhavam eram considerados, do ponto de vista 

organizacional como um homem funcional, que era controlado e motivado a desenvolver sua 

tarefa, como bom profissional que desenvolvia suas atividades conforme o modelo 

estabelecido de forma rápida e funcional - produção Just-in-time, “cujo objetivo é produzir 

exatamente aquilo que é necessário para satisfazer a demanda atual – nem mais, nem menos.” 

(Chiavenato, 2004, p. 362).  

 O chefe da seção não aceitava mudanças de procedimentos ou de técnicas, já que era 

nomeado pelo administrador local, e somente estas mudanças eram aceitas mediante 

aprovação do administrador. 

 Verifica-se, portanto, neste período, que a racionalidade instrumental absorveu de vez a 

racionalidade substantiva. 

 O sistema estanque funcionava a contento conforme os objetivos traçados. “As 

organizações são unidades que buscam atingir objetivos específicos: sua razão é servir a tais 

objetivos.” (CHIAVENATO, 2004, p.244). 

 

2.4.2 Quando o Setor de Criminalística passou a funcionar em prédio separado da 

Delegacia Regional de Polícia Civil, após fevereiro do ano de 1990. 

 

 Após fevereiro de 1990, a Seção de Criminalística se transforma em Setor, passa a 

funcionar em prédio separado da Delegacia e passa a ser designada como Delegacia Regional 

de Ariquemes, passando a supervisionar todas as demais delegacias da sub-região do estado. 

 Com esta nova nomenclatura, o Setor de Criminalística passa a responder por toda a sub-

região de Ariquemes e recebe o primeiro perito criminal concursado pelo estado, para 

gerenciar a nova estrutura e desenvolver um trabalho mais técnico. 

 Com a nova gerência, o trabalho desenvolvido passa a ser participativo, onde as técnicas 

e desenvolvimento dos trabalhos passam a ser discutidos entre os profissionais envolvidos, os 

quais buscam em grupo a solução dos problemas apresentados, em virtude disso, surgem 

novas formas de apresentação de projetos e de conclusões acerca de laudos.  
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 Com isso o setor evoluiu no sentido do equilíbrio entre as racionalidades racional e 

instrumental, porém, ainda, a instrumental se sobrepõe. 

 Todos os profissionais envolvidos, com suas crenças e novos valores, se engajam na 

tarefa de promover o crescimento e a respeitabilidade dos trabalhos perante a sociedade e a 

cúpula policial. 

 A institucionalização dos comportamentos que havia anteriormente e os novos 

procedimentos foram incorporados, de forma a surgirem novas regras, procedimentos e 

normas para o bom andamento do trabalho e da instituição.   

 A cada concurso realizado, surgem novos profissionais que promovem com seus 

conhecimentos novas técnicas e assim surgem novos procedimentos os quais serão 

incorporados aos anteriores. 

   Em fevereiro de 1990, o perito criminal concursado, de nível superior, assumiu a 

Chefia do Setor de Criminalística, e a partir daí, houve modificação  na organização do setor. 

 Este perito cursou uma academia especializada na área de perícias, com a carga de 

novos conhecimentos e de novas técnicas, em virtude disso começou  a empregar nos laudos a 

partir daquele momento 

  Assim, a especialização e a habilidade de cada componente do Setor passam a ser 

consideradas, porém a instrumentação continua a ser a mesma. 

  Com a nova administração da seção, ela passa a ser denominada de Setor de 

Criminalística, muda de prédio e fica mais isolada da Delegacia, responde 

administrativamente, agora, à recém-criada Delegacia Regional de Polícia Civil, porém com 

autonomia científica e técnica.  

   O trabalho passa a ser organizado, segundo novos procedimentos, com a divisão de 

trabalhos em perícias internas e externas, cada uma atuando separadamente da outra, com a 

departamentalização das funções. “consiste no agrupamento das atividades de acordo com as 

funções principais desenvolvidas na empresa.” (CHIAVENATO, 2004, p.171).  

 Passa-se a ter uma nova ação gerencial com a filosofia de linguagem ilocucionária, 

onde todos têm o direito de expor suas opiniões, com uma ação social comunicativa, porém 

ainda não deliberativa. “Na ação gerencial dialógica o superior, na hierarquia organizacional, 

desenvolve a sua locução com os subordinados visando o entendimento, na ação gerencial 

monológica o dirigente efetiva a sua locução visando o controle, à ordem.” (TENÓRIO, 2008, 

p. 156). 
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  Reuniões são realizadas periodicamente para alinhar o pensamento comum, motivar a 

participação e a integração de todos os envolvidos no processo, e assim melhorar o 

comportamento individual dos profissionais desta organização o qual refletirá também no 

comportamento organizacional.  “Ainda é muito cedo [...] para acreditar que a flexibilidade 

organizacional como nova trajetória tecnológica de uma organização da produção, seja o 

modelo ‘ideal’ (no sentido weberiano) que formaria a democratização nas relações sociais no 

interior das empresas.” (TENÓRIO, 2008, p.76). 

 

 

2.5 Levantamento documental relacionado à gestão do DPTC 

 

As atividades de pesquisa documental partem do processo burocrático de abertura de 

dados sigilosos, que dependem de autorizações do Senhor Secretário de Estado. 

Foi solicitada a abertura de dados acerca do assunto enfocado, o que não foi 

respondido ou mesmo cogitado a sua apresentação. 

As informações do setor público são tratadas, no plano geral, como segredo de estado, 

os burocratas tratam de dificultar o acesso público às suas informações internas, como uma 

declarada falta de transparência. 

Depreendeu-se que a legislação concernente a Polícia Civil estadual é dispersa, pouco 

precisa e não existem Leis que regem a criação de departamentos e outros institutos, tendo 

sido modificadas diversas vezes e o legislador não se ateve a reformular e reconstituir os 

órgãos modificados por força de lei, tornando o organograma estrutural da secretaria uma 

peça retalhada, que criam departamentos conforme a sua necessidade e as desconstroem 

quando não se tornam mais necessárias, diferentemente de outras secretarias de outros estados 

brasileiros. 

 

2.6 Estruturas físicas das sub-regionais/SESDEC 

 

O Estado de Rondônia foi criado no dia 22 de dezembro de 1981, através da Lei 

Complementar nº 041, porém a sua instalação só ocorreu no dia 4 de janeiro de 1982, com a 

posse do primeiro governador nomeado. Já em 15 de março de 1987 foi empossado o 

primeiro governador eleito. 
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Os recursos administrativos e estruturais foram transferidos para o Estado pela União, 

que pela Lei Complementar nº. 41, de 22 de dezembro de 1981, responsabilizaram-se pelas 

despesas até o exercício de 1991. 

Assim, as estruturas existentes neste período passaram ao patrimônio do Estado. 

Os recursos estaduais embora crescentes com a arrecadação, não tinham como atender 

às demandas cada vez mais prementes de crescimento da população do Estado. 

As estruturas físicas herdadas não atendem mais as necessidades dos órgãos dos 

serviços públicos, contam com reformas e ampliações sistemáticas em prédios e instalações 

antigas, cujas estruturas não suportam a crescente atividade e número de funcionários. 

As Seções de Criminalística – SECRIM foram criadas em 1991 para ser um braço do 

Instituto de Criminalística no interior do Estado onde funcionavam as Delegacias Regionais 

de Polícia Civil, com organograma, funções e atribuições definidas. Em 2000, com a criação 

da Lei Complementar nº. 224, de 04 de janeiro de 2000, foram realizadas modificações na 

estrutura das secretarias com a criação da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e 

Cidadania – SESDEC e de seu órgão vinculado o Departamento de Polícia Técnica – DPTC. 

Com estas modificações o DPTC passa a englobar os Institutos de Criminalística, 

Instituto de Medicina Legal e o Instituto de Identificação Civil e Criminal, com isso ficam as 

Seções de Criminalísticas – SECRIM’s fora do organograma e inseridas nas Delegacias 

Regionais de Polícia Civil, participantes de outro departamento o de Polícia do Interior – DPI. 

Desta forma, as seções de perícias no interior dependem de recursos das delegacias de 

polícia, onde estão instaladas, ficam sob a égide do DPI, o qual tem uma política de 

atendimento prioritário à segurança e à investigação policial em detrimento a de investigação 

científica.  

Em visitas realizadas em todas as SECRIMs, vislumbrou-se o mesmo panorama de 

estruturação, como a cedência de uma ou duas salas para a instalação dos mobiliários, 

equipamentos para exames periciais e materiais e objetos de uso de expediente. Neste mesmo 

espaço ainda são armazenados materiais para serem analisados e periciados para futura 

confecção de Laudos. 

A estrutura física existente em todas as regionais de criminalística não atendem às 

necessidades atuais e nem mesmo às de futuro próximo, com a adoção de novos equipamentos 

mais modernos, mais pessoal para realizar os trabalhos e da aplicação da cadeia de custódia, 

onde o perito oficial deverá manter a guarda e a preservação da prova até o julgamento no 

judiciário. 
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2.7 Estrutura dos DPTC de outros estados e a existência de coordenadorias regionais 

 

Algumas unidades da Federação já dispuseram as suas Leis Orgânicas que compõem 

suas estruturas de funcionamento, dentre elas as do Pará, São Paulo, Minas Gerais, etc. 

Para sistematizar a pesquisa, restringindo o escopo, foram pesquisadas as leis dos 

estados elencados para apresentar uma amostragem dos dispositivos legais de estruturação das 

Polícias Técnico-Científicas onde existem unidades regionais vinculadas ao órgão central.  

O Estado do Pará apresenta a estruturação e criação do Centro de Perícias Científicas 

"Renato Chaves" - CPC através da Lei nº 6.282, de 19 de Janeiro de 2000, cujo art. 1º 

apresenta a sua condição de “autarquia estadual, dotada de autonomia técnica, administrativa , 

financeira e patrimonial, com personalidade jurídica de direito público, integrado pelo 

Instituto Médico-Legal e pelo Instituto de Criminalística, vinculado a Secretaria Especial de 

Estado de Defesa Social, com a finalidade de coordenar, disciplinar e executar a atividade 

pericial cível e criminal no Estado do Pará.” 

Fica constituída no § 4° da Lei nº 6.282, de 19 de Janeiro de 2000 que: 

 
O Centro de Perícias Científicas terá unidades regionais nos Municípios-Polo do 
Estado do Pará, atendendo ao princípio da descentralização administrativa, nas 
seguintes regiões:  

a) Região Metropolitana de Belém, no Município de Belém; 
b) Região Oeste, no Município de Santarém; 
c) Região Nordeste, no Município de Castanhal;  
d) Região Sul, no Município de Marabá, e  
e) Região Sudoeste, no Município de Altamira.  

 
 

Assim, fica estabelecido que no CPC Renato Chaves compreenderá quatro unidades 

regionais para atender no que lhe cabe, a realização de perícias oficiais em atendimento ao 

princípio da desconcentração administrativa, pois ainda continuam vinculadas ao órgão 

central e às suas políticas públicas, inseridas na estrutura organizacional, sob a direção da 

Gerência de Unidades Regionais, conforme estabelece o Art. 4° da mesma Lei. 

O Estado de São Paulo, através do Decreto nº 42.847, de 9 de fevereiro de 1998, que 

dispõe sobre a estrutura organizacional da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, no 

seu Artigo 3º estabelece que sua estrutura básica compreende o Gabinete da Superintendência, 

Instituto de Criminalística, Instituto Médico-Legal e a Divisão de Administração.  

Mais adiante, no detalhamento de sua estrutura, verificar-se-á que foram criadas ainda 

11 (onze) Núcleos de Perícias Criminalísticas do Interior, com 40 (quarenta) Equipes de 

Perícias Criminalísticas (art. 5º) e 11 (onze) Núcleos de Perícias Médico-Legais do Interior, 
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com 40 (quarenta) Equipes de Perícias Médico-Legais (art. 6º). Estes onze núcleos regionais 

têm a mesma atribuição que os institutos a que estão subordinados (art. 15º e art. 16º).   

No mesmo diapasão, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil 

– SPTC, redação dada pela Lei Delegada nº 112 de 25 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a 

organização e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, 

modificada pela Lei nº 18.682, de 28/12/09, inciso II do § 3º do Art. 20, é órgão técnico e de 

pesquisa, de caráter permanente, constituído pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto 

Médico Legal, e integra o Conselho Superior de Polícia Civil. 

Esclarece ainda a mesma Lei no Art. 20-A, § 2° que os Peritos Criminais e Médicos 

Legistas lotados nas Seções Técnicas Regionais de Criminalística, nos Postos de Perícias 

Integradas e nos Postos Médicos-Legais estão subordinados administrativamente à 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Desta forma, as seções regionais passaram a 

ser dirigidas pelo SPTC. 

Cita-se ainda como exemplo, uma experiência internacional, como a experiência 

levada a termo na região do Vale do Ave em Portugal, com a proposição do Sistema de 

Qualidade em Serviços Públicos, criado através do Decreto-lei nº 166-A/99, com o conceito 

de qualidade definido no art. 3º “uma filosofia de gestão, que permite alcançar uma maior 

eficácia e eficiência dos serviços, a desburocratização e simplificação de processos e 

procedimentos e a satisfação das necessidades explicitas e implícitas do cidadão”.  

Esta mudança ocorreu, segundo Cardoso e Cardoso (2011, p.1005), devido ao fato de 

que a população não mais aceitava uma “administração pública autoritária, arrogante e 

divorciada da sociedade, mas sim uma administração pública aberta, transparente, dialogante, 

rápida e eficiente”. Afirmam ainda, que “apostar na qualidade não é, nem pode ser, uma 

política de dispêndio.”  
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3 METODOLOGIA 
 

Este capítulo detalha a metodologia empregada, os tipos de pesquisa adotados, o 

universo e a amostra analisados, os meios de coletas dos dados, a abordagem na qual foi 

baseado o tratamento dos dados e, finalmente, as limitações encontradas no método aplicado 

que influíram na resolução do problema. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Partindo do princípio de definir a metodologia, pois segundo Vergara (2009, p. 41) “há 

várias taxionomias de tipos de pesquisa, conforme critérios utilizados pelos autores”, e 

classificação do tipo de pesquisa empregado, assim utilizou-se a taxinomia apresentada por 

Vergara (2009) que propõe dois critérios básicos: a) quanto aos fins e b) quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi considerada como exploratória, em razão de existir 

escassez de literatura sistematizada a respeito do assunto do que seja a desconcentração ou 

descentralização de um órgão público, possibilitando ainda uma forma de conceituação dos 

termos, objetivando uma maior familiaridade com o problema tornando-o mais transparente. 

Descritiva e explicativa pela necessidade de expor várias características do fenômeno 

estudado, relacionando os aspectos positivos e negativos e esclarecer a importância da criação 

de coordenadorias do DPTC no interior para melhoria da qualidade dos serviços prestados 

pelos órgãos oficiais de pericias, e gestão otimizada no gerenciamento destes órgãos. 

Tem um caráter aplicado, pois visou oferecer como resultado prático uma estrutura 

que possa ser utilizada e possa resolver a ausência de um gestor que aglutine as atividades de 

planejamento e direção para uma administração gerencial central. A pesquisa aplicada “[...] é 

fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais 

imediatos, ou não. Tem, portanto, finalidade prática, [...]”(VERGARA, 2009, p.43). 

Quantos aos meios a pesquisa foi bibliográfica, uma vez que se utilizou como suporte 

de materiais publicados em revistas, jornais, redes eletrônicas, originada de fonte primária e 

secundária, ser fonte de primeira ou segunda mão. “Trata-se do levantamento de toda 

bibliografia já publicada e que tenha relação com o tema em estudo. Sua finalidade é colocar 

o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto.” 

(MARCONI; LAKATOS, 1988, p.57-8) 
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Foi considerada como documental mediante acesso aos documentos internos de órgãos 

de perícia oficial e da SESDEC com pertinência ao assunto tratado como a criação das 

unidades regionais de Delegacias de Polícia Civil no interior do Estado, em fontes estatísticas 

como as do censo, “Vários órgãos oficiais e particulares, responsáveis pelo Censo ou pela 

coleta e elaboração de dados estatísticos, também se constituem em importantes fontes de 

informação”. (MARCONI; LAKATOS, 1988, p.57).    

Foi utilizado ainda, outro tipo de pesquisa quanto aos meios, a de campo através de 

questionário individual semiaberto, com os diversos atores envolvidos e interessados no 

presente estudo.  

 
Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 
uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou a 
relação entre eles. (MARCONI; LAKATOS, 1988, p.64). 

 

3.2 Universo e amostra 

 

Segundo Richardson (1985, p.103), o “Universo ou população é o conjunto de 

elementos que possuem determinadas características.”, logo o universo da pesquisa serão os 

servidores do DPTC ocupantes dos cargos de Perito Criminal, Médico Legista e Odontólogo 

Legal, lotados no interior e na capital do Estado. 

Quanto ao processo de seleção da amostra dos profissionais será não probabilístico, 

intencional por acessibilidade, porque não requer qualquer procedimento estatístico, 

selecionados propositalmente entre os de melhor acesso e representativos do universo em que 

se pretende avaliar. “As técnicas de amostragem permitem selecionar as amostras adequadas 

para os propósitos de investigação.” (RICHARDSON, 1985, p.103). 

Seguindo este critério, foram selecionados dois informantes para validação do método 

empregado e propósitos da investigação. 

Utilizando os meios da rede de computadores, através do fórum criado pelos peritos 

oficiais, foi lançado o questionário para os interessados com as perguntas selecionadas e com 

os conceitos dos temas abordados. Os participantes deste fórum foram escolhidos porque 

existe uma discussão crítica sobre assuntos relacionados à gestão do órgão e são livres para 

darem suas opiniões. 
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Não foi possível estender a pesquisa social a todos os profissionais constituintes dos 

órgãos de perícia, pois estenderia a todos os servidores do quadro, o que fugiria ao escopo 

deste trabalho. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A fim de atender os objetivos deste estudo, foram coletados dados por vários meios, 

como: 

a) pesquisa bibliográfica: consultadas publicações em geral, como livros, revistas, 

jornais e materiais disponíveis na internet; 

b) pesquisa documental: portarias, decretos, leis ou outros documentos internos da 

instituição policial de cada estado da federação já limitado anteriormente; 

c) pesquisa de campo: empregado o tipo entrevista ou questionário, de forma 

focalizada em que o informante apresentou seus conhecimentos sobre o que entende sobre o 

que é descentralização e desconcentração, e a possibilidade de se empregar os seus conceitos 

na gestão do Departamento.  

Escolhido o questionário como método de pesquisa de campo, cuja forma de 

apresentação escolhida foi o computador, por escrito, seguindo a escolha do pesquisador, 

como preceitua Vergara (2009, p.39).  

Ao optar pelo meio eletrônico, enviado por e-mail, focalizou-se a vantagem da 

participação dos entrevistados no fórum de peritos estaduais, tendo como objetivo “ampliar o 

número de respondentes” e outra a de que “estes estão em regiões geográficas muito 

extensas” (VERGARA, 2009, p. 40). 

Os questionamentos propostos foram: O que entende por descentralização e 

desconcentração em administração pública? Os membros da organização Pericial conhecem o 

significado destes conceitos? As mudanças na gestão pública com a criação de novos polos de 

administração de suas regionais são percebidas pela organização pericial? Os peritos criminais 

acham que a desconcentração da polícia técnica é favorável ou não à boa gestão do setor? A 

proposição da desconcentração com a criação de coordenadorias regionalizadas pode ser 

considerada uma inovação para a gestão da organização pericial? A criação de coordenadorias 

regionais do Departamento de Polícia Técnica e Científica - DPTC com a respectiva 

desconcentração da gestão pode contribuir para uma mudança na organização pericial? E para 

a SESDEC – Secretaria de Estado da segurança, Defesa e Cidadania? Para a sociedade este 
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tipo de desconcentração trará algum beneficio, como um trabalho de melhor qualidade? Este 

novo modelo proposto trará algum beneficio para a administração pública no Estado de 

Rondônia? 

O pesquisador ao focar o tema bem específico, permitiu ao informante discorrer 

abertamente sobre o assunto, sem divagações sobre o tema escolhido, seguindo-se o roteiro 

pré-estabelecido, cujas regras foram explicadas anteriormente na mensagem enviada, e 

registro escrito das respostas apresentadas foram tabuladas e analisadas. 

 

3.4 Tratamento de dados 

 
Considerando a natureza da pesquisa almejada e os meios para se buscarem as 

informações pretendidas, o tratamento dos dados foi analisado qualitativamente através do 

método fenomenológico e quantitativo pela análise de conteúdo. 

Os dados foram obtidos através do questionário realizado, do levantamento de 

reflexões e interpretações dos informantes sobre a conceituação do que seja a desconcentração 

e sua criação no departamento de Polícia Técnica do estado de Rondônia. 

A principal preocupação foi a busca pela compreensão quanto ao conceito e sua 

empregabilidade ou não na criação das Coordenadorias do DPTC em todo o Estado. 

Outros dados foram obtidos através de levantamento do número de ocorrências em 

cada unidade regional do Instituto de Criminalística, área geográfica de atuação, população 

atingida e número de peritos criminais à disposição.   

Assim, a pesquisa teve um caráter fundamentalmente interpretativo, pois só foi 

possível chegar ao resultado pretendido, quando observado o que está por trás das expressões 

exteriorizadas. 

 

3.5 O método fenomenológico na pesquisa de campo 

 

A fenomenologia, segundo Gil (1987, p. 33), “não é dedutivo nem empírico. Consiste 

em mostrar o que é dado e em esclarecer este dado. Não explica mediante leis nem deduz a 

partir de princípios, mas considera imediatamente o que está presente à consciência, o 

objeto.” Com isso o método proposto visa apresentar um fato dentro do tema proposto e partir 

para o esclarecimento deste fato. 
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Este método procura estudar o fenômeno como ele é apresentado, uma vez que a fonte 

básica de informações ainda é realizada pelos relatos dos sujeitos, da experiência vivida por 

estes no dia-a-dia, como ele vê o mundo que o circunda e sua relação com ele, sendo esta uma 

das principais formas de coleta de dados. “Em qualquer momento em que se queira dar 

destaque à experiência de vida das pessoas, o método de pesquisa fenomenológico pode ser 

adequado”. (MOREIRA, 2002, p. 2). 

Foi aplicado um questionário de forma semiaberta, em que o pesquisador propôs 

perguntas referentes às experiências vividas e suas crenças, de forma que pudessem ser 

evidenciadas, sem participar ativamente do resultado obtido, deixando o informante 

apresentar livremente suas respostas baseadas em seus conceitos. 

 

3.6 A Análise de Conteúdo  

 

A análise de conteúdo, como conceituado em Richardson (1992, p. 176) “é um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, através de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos às condições de produção /recepção 

(variáveis inferidas) dessas mensagens.” (BARDIN, 1970, p. 31), que será aplicado no 

presente trabalho para as pesquisas bibliográficas, documental e de campo. 

Para Vergara (2008, p. 15) a análise de conteúdo é uma técnica “que visa identificar o 

que está sendo dito a respeito de determinado tema”. 

Segundo Marconi e Lakatos (1988, p. 100), a análise de conteúdo nos permite analisar 

o conteúdo de livros, revistas, jornais, discursos, películas cinematográficas, propaganda de 

rádio e televisão, slogans.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo mostra o resultado obtido pela pesquisa realizada e tratada conforme a 

abordagem idealizada como a síntese das respostas dos questionários e a análise dos dados 

obtidos pelas tabelas. 

 

4.1 Sínteses das respostas do questionário  

 

Foi realizada a tabulação das respostas aos questionamentos abordados no questionário 

conforme o entendimento que cada entrevistado, procurando em cada uma delas a essência do 

que foi dito, procurando o que ela é, segundo DARTIGUES (1992, P.15) “... é a visão do fato 

sentido ideal que atribuímos ao fato materialmente percebido e que nos permite identificá-

lo.”, corroborado pelo entendimento de Moreira (apud VERGARA, 2008, p.85) “Como 

método científico, se o estuda como ele é dado não ao pesquisador, mas ao sujeito da 

pesquisa.”  

Os relatos escritos produzidos pelo participante através da pesquisa podem ser usados 

como assevera Vergara (2008, p. 87), desta forma, os resultados foram submetidos à redução 

eidética para excluir o que não fosse essencial.  Para HUSSEL (apud DARTIGUES, 1992, p. 

31) é o sentido que se busca, que se obtém através do esforço de pensamento exercido sobre o 

fenômeno. 

Com as respostas obtidas, a ideia foi de separar os resultados em dois grupos, capital e 

interior, vislumbrando que o entendimento dos dois grupos pudessem ser antagônicos. 

 

4.1.1 Profissionais do grupo do interior  

 

A pesquisa envolveu os profissionais peritos oficiais que estão lotados nas seções 

descentralizadas do interior do Estado, os quais estão inseridos nas Delegacias Regionais de 

Polícia Civil, prestando sobre sua égide os serviços de perícias, e a elas subordinados 

administrativamente. 

Foi retirada a ideia central de cada uma das respostas encaminhadas, cujos resultados 

não fugiram ao esperado. A seguir serão apresentadas as questões e o escopo das respostas. 
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1. O que entende por descentralização e desconcentração em administração 

pública?  

Houve entendimento que a descentralização está disseminada no governo, verificou-se 

que a maioria dos pesquisados entende o conceito, como sendo uma outorga ou delegação de 

poderes e atribuições. E que descentralização administrativa ocorre quando o Estado 

desempenha algumas de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas. 

Quanto à desconcentração, julgaram reporta-se a divisão de atribuições a 

departamentos do mesmo órgão, ou seja, como um processo de divisão de atribuições a 

diversas entidades ou departamentos de um órgão, ou  como uma forma de distribuição de 

competências de uma mesma pessoa jurídica, ou ainda fenômeno que ocorre nos órgãos 

públicos, com distribuição de competências internas, agrupadas em unidades individualizadas. 

 

2. Os membros da organização Pericial conhecem o significado destes conceitos? 

Não, acreditam que o contato com outros colegas e o serviço público ajudam a 

entender o significado dos termos.  

Sim, principalmente para aqueles lotados nas Secrins, ou seja, em cidades do interior 

do Estado. Ou que poucos tenham conhecimento ou fazem confusão com os termos. 

 

3. As mudanças na gestão pública com a criação de novos polos de administração 

de suas regionais são percebidas pela organização pericial? 

Houve respostas negativas, sem justificativa. Para as positivas, justificaram que podem 

diminuir a demanda de serviços, com repercussão na esfera organizacional da perícia no 

Estado, agilizariam os processos emperrados pelos entraves burocráticos existentes na cadeia 

administrativa. E ainda, que departamentos nas capitais são criados, porém longe dos órgãos 

representados. 

 

4. Os peritos criminais acham que a desconcentração da polícia técnica é 

favorável ou não a boa gestão do setor? 

Não, por já existir com a desconcentração dos institutos de perícias.  

Sim, considera um fator positivo. Sim, se torna favorável porque diminui alguns 

gargalos na demanda de serviços, ou oferece uma maior autonomia gerencial, haja vista a 

desnecessidade de convergir toda a administração a um só setor: gestor pericial, devendo-se 

estruturar os agentes periféricos.  
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5. A proposição da descentralização pode ser considerada uma inovação para a 

gestão da organização pericial? 

Não. Sim seria uma inovação, mas traria contratempos como as conquistas 

conseguidas pelos anos ou seria uma intervenção na atividade pericial e seu livre exercício da 

ciência. Mas com gestores nas regionais seria uma inovação 

 

6. A criação de coordenadorias regionais do DPTC com a respectiva 

desconcentração da gestão pode contribuir para uma mudança na organização pericial? 

E para a SESDEC? 

Sim, o interior tem problemas e necessidades que precisam de maior atenção. 

Permitiria uma visão administrativamente mais próxima dos problemas, com o gestor 

incumbido de uma microrregião, ganhando com a resolução de problemas em uma 

administração concentrada. Causaria a reestruturação das seções criminais com benefício 

direto para a qualidade dos trabalhos periciais. Para a SESDEC, os efeitos seriam colaterais, 

pois, ganharia com um gerenciamento melhor dos recursos, embora inicialmente seja 

necessário um investimento considerável nas funções administrativas nas coordenadorias. 

 

7. Para a sociedade esta desconcentração trará algum benefício, como um 

trabalho de melhor qualidade?  

Sim, traz a aproximação do poder central à população, benefícios quanto ao tempo de 

resposta, equilibrando a demanda de serviços com resultado de melhoria da qualidade. Os 

problemas nas microrregiões podem ser identificados e corrigidos com maior clareza por ter 

uma visão mais detalhada, enquanto na gestão concentrada a visão apresentada é apenas 

resumida. 

 

8. Este novo modelo proposto trará algum benefício para a administração pública 

no Estado de Rondônia? 

Não haveria grandes mudanças, somente aumento dos custos. Poderá aumentar a 

burocracia. Não é fundamental, somente com orçamento e mais pessoas para realizar o 

serviço o qual tem que ser feito com o cronograma de manutenção de infraestrutura e outros.   

Sim, principalmente na contenção de despesas. O próprio Governo já adota deste 

expediente com suas secretarias. Com atribuição a mais órgãos da administração pública das 
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responsabilidades e atribuições antes concentrada no poder central, trazendo benefícios para o 

Governo do Estado e para a sociedade. 

4.1.2 Profissionais do grupo da capital  

 

Da mesma forma a pesquisa foi realizada, com os mesmos questionamentos, aos 

profissionais peritos oficiais que estão lotados nos Institutos na capital do Estado, que formam 

o DPTC. 

Das respostas encaminhadas, foi retirada a essência de cada um dos depoimentos, os 

resultados foram computados separadamente: 

 

1. O que entende por descentralização e desconcentração em administração 

pública? 

A descentralização divide tarefas, delega poderes e atribuições, dá independência 

diante da chefia central. É o ato de a organização sair da estrutura hierárquica para formar 

outra.  

A desconcentração divide setores com busca de eficiência pela especialização, delega 

certas atribuições a seus subordinados, visando agilidade e melhoria na qualidade dos serviços 

prestados.  

 

2. Os membros da organização Pericial conhecem o significado destes conceitos? 

Apenas poucos se interessam por temas ligados à administração pública. A maioria 

confunde os termos.  

 

3. As mudanças na gestão pública com a criação de novos polos de administração 

de suas regionais são percebidas pela organização pericial? 

Sim, mas é preciso investir em formação continuada dos gestores e servidores, o foco 

deve ser a pessoa. Gera melhorias. Mesmo o órgão central tem poderes limitados à 

administração de pessoal e dos meios destinados às demandas operacionais. Há falta de 

compreensão da totalidade dos gestores com a visão, missão, metas, objetivos e estratégia da 

organização de perícia. 

 

4. Os peritos criminais acham que a desconcentração da polícia técnica é 

favorável ou não a boa gestão do setor? 
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Sim, na sede do IC, permitem-se criar seções específicas de perícias, a especialização 

reflete na melhoria da qualidade dos serviços prestados. No interior, deveria ser criada a 

gerência do Interior como primeiro passo importante para a gestão voltada para o 

desenvolvimento organizacional. 

 

5. A proposição da descentralização pode ser considerada uma inovação para a 

gestão da organização pericial? 

Não. Há dúvidas para seu funcionamento na prática, como manter a isenção necessária 

se a atividade for descentralizada.  

 

6. A criação de coordenadorias regionais do DPTC com a respectiva 

desconcentração da gestão pode contribuir para uma mudança na organização pericial? 

E para a SESDEC? 

Sim, mas não é suficiente. É preciso investir na formação dos gestores com foco na 

pessoa e não no organograma. Passar a gerir o órgão de perícias fora da SESDEC, com 

orçamento diferenciado, mas com perda das conquistas de luta passados, mas se fosse 

corrigido isso seria ótimo. Qualquer atitude para o desenvolvimento organizacional deve ter 

relevância para a sociedade.   

 

7. Para a sociedade esta desconcentração trará algum beneficio, como um 

trabalho de melhor qualidade?  

Sim, sem dúvida, quanto maior a especialização melhor a qualidade do trabalho. Só 

trará benefícios. A melhoria da qualidade dos trabalhos está ligada na melhoria dos técnicos 

disponíveis e dos necessários à sua execução. Será a consequência que dirá se teve relevância 

para a sociedade.  

 

8. Este novo modelo proposto trará algum benefício para a administração pública 

no Estado de Rondônia? 

Sim, a sociedade não aguenta mais instituições arcaicas, obsoletas e ineficientes, ela 

exige dos administradores soluções urgentes para os problemas seculares nas áreas de 

educação, saúde e segurança. 

Não se deve esquecer que o Estado foi criado para atender as necessidades do ser 

humano, assim deve atender a necessidade da sociedade, e por isso deve entrar em ação.  
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4.1.3 Especialista na área de gestão do Instituto  

 

Com a perspectiva de se buscar a abrangência do pensamento dos peritos oficiais, 

buscou-se a opinião de um especialista na área da gestão do Instituto de Criminalística, que 

apresentou suas respostas aos questionamentos. 

Como assevera Vieira e Zouain (2006, p. 23):  
 

O terceiro elemento que contribui para a validade interna da pesquisa qualitativa é a 
utilização de avaliadores que corroborem as análises originais do pesquisador. Esses 
avaliadores podem ser os informantes originais ou ainda indivíduos de reconhecida 
competência na área da pesquisa.  

 

1. O que entende por descentralização e desconcentração em administração 

pública? 

São processos administrativos de gestão de pessoas e recursos, ambos eficientes e 

pertinentes, dependendo dos objetivos específicos que a instituição pública quer alcançar. 

 

2. Os membros da organização Pericial conhecem o significado destes conceitos? 

Sim. Aqueles que, no curso de formação profissional em perícia, receberam tal 

conteúdo. 

 

3. As mudanças na gestão pública com a criação de novos pólos de administração 

de suas regionais são percebidas pela organização pericial? 

A eficiência é um ato administrativo específico, é percebida pelo perito como 

dificuldade, ou facilidade, para realizar seus exames. 

 

4. Os peritos criminais acham que a desconcentração da polícia técnica é 

favorável ou não a boa gestão do setor? 

O que os peritos acham? Não sei. 

Veja-se que a concentração, em tese, favorece aos exames laboratoriais..  

 

5. A proposição da descentralização pode ser considerada uma inovação para a 

gestão da organização pericial? 

Não. 
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6. A criação de coordenadorias regionais do DPTC com a respectiva 

desconcentração da gestão pode contribuir para uma mudança na organização pericial? 

E para a SESDEC? 

Não. 

 

7. Para a sociedade esta desconcentração trará algum benefício, como um 

trabalho de melhor qualidade?  

Não vejo como positivo para a sociedade a criação de mais cargos e gastos ou a 

diminuição da quantidade de peritos fazendo trabalho pericial. 

 

8. Este novo modelo proposto trará algum benefício para a administração pública 

no Estado de Rondônia? 

Não. 

 

4.1.4 Resultados da tabulação  

 

Conforme relatado anteriormente, foi realizada uma tabulação das respostas dos 

grupos, separadamente, para cada resposta simplificada, em sua essência aos questionamentos 

abordados no questionário, para na verificação dos resultados finais, buscar o que se 

apresentasse consenso ou antagônico. 

Cada grupo específico é representativo de uma classe de peritos, como os que se 

encontram lotados no interior do Estado em cada uma das subunidades das delegacias 

regionais, os da capital, lotados nos Institutos de Perícia e o grupo de validação, representado 

pelo especialista, ex-gestor de um dos Institutos do Departamento de Polícia Técnica e 

Científica. 

O universo representativo dos peritos oficiais são em número de 140, destes, na capital 

estão lotados 80 deles. 

Em termos percentuais observa-se que foram obtidas 35 respostas aos questionários de 

total de 140 Peritos Oficiais do Estado de Rondônia, ou seja, 25% de participação resposta 

maior dos peritos lotados no interior do Estado, com participação de 62,79% (27 respostas), 

enquanto que na capital foram respondidos 8 questionários por um total de 80 peritos, ou seja, 

houve 10% de participação. Pode-se inferir que esta alta representatividade do interior em 
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relação a capital advém da insatisfação dos Peritos ali lotados, quanto a gestão até agora 

realizada.  

 

O que corresponde a uma grande acolhida à proposta do questionário, embora tenham 

sido exaustivamente cobrados. 

Com a perspectiva de se buscar a abrangência do pensamento dos peritos oficiais, 

buscou-se a opinião de um especialista na área da gestão do Instituto de Criminalística, que 

apresentou suas respostas aos questionamentos. 

 

Tabela 2 – Mostra a tabulação das respostas ofertadas ao questionário 

GRUPOS G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 

QUESTÕES Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

POSITVO 22 22 24 25 25 26 26 25 

NEGATIVO 5 5 3 2 2 1 1 2 

         

GRUPOS G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 

QUESTÕES Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

POSITVO 4 1 6 7 0 7 7 7 

NEGATIVO 3 6 1 0 7 0 0 0 

         

GRUPOS G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 

QUESTÕES Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

POSITVO 1 1 0 0 0 0 0 0 

NEGATIVO 0 0 1 1 1 1 1 1 
Legenda:  G1 – grupo do interior,  G2 – grupo da capital,  G3 – grupo de validação,  Q 1 – questão 1,  Q 2 – 

questão 2, ..., Q 8 – questão 8. 

 

Observando a Tabela 2 percebe-se uma tendência comum de pensamento entre os 

grupos interior (G1) e capital (G2). O grupo de validação foi o único divergente. 

Embora não tenha sido alcançada a maioria do universo dos possíveis 

correspondentes, as respostas alcançaram um nível de saturação, pois tendem para a uma 

convergência de pensamento que se direciona para serem favoráveis à idéia de 

desconcentração da gestão de perícias.   

As divergências entre peritos do interior e capital ocorreram na questão 2 (Os 

membros da organização Pericial conhecem o significado destes conceitos?) e questão 5 (A 

proposição da descentralização pode ser considerada uma inovação para a gestão da 

organização pericial?). Essa diferença marcante de pensamento leva a considerar que, ao 
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perceber a concentração de poder de gestão na capital, os peritos lotados no interior 

identificaram com maior facilidade os conceitos neste trabalho relacionados, do que os peritos 

lotados na capital. Pois os problemas dos primeiros tem suas soluções postergadas em relação 

aos segundos, que estando próximos aos gestores, podem pressionar e obter respostas mais 

rápidas a suas reinvindicações. Além disso aqueles que trabalham no interior veem como 

inovação algo que nunca presenciaram no sistema de gestão. O próprio distanciamento entre 

os problemas ocorridos no interior do Estado e o núcleo capaz de tomar decisão, que se 

encontra na capital, faz com que a temática seja muito mais sensibilizadora dos profissionais 

do interior. 

 

4.2 Análises dos dados das tabelas 
 

Os dados estatísticos populacionais e geográficos das regiões pertencentes a cada 

Delegacia Regional da Polícia Civil do Estado de Rondônia foram organizados de forma a 

contemplar a abrangência circunscricionais de cada uma, na Tabela 1.   Deve-se atentar para a 

maior área e população somadas, atendida pelas Delegacias Regionais em contraposição a 

área somada atendida na Capital. 

 

Tabela 3 - Índices Populacionais e Geográficos das Delegacias Regionais de Polícia Civil do 
Estado de Rondônia – estimativa de 2011. 

 

Fonte: IBGE, 2011. 
Legenda: Porto Velho – PVH; Ariquemes – ARQ; Cacoal – CCL; Guajará-Mirim – GM; Ji-Paraná – JP; Rolim 
de Moura – RM; São Miguel do Guaporé – SMG; Vilhena – VLH. 
 

Este recorte nos dados demonstra que a sede do governo Estadual com seus órgãos de 

segurança pública possui a maior população absoluta do estado com 29,48% do total e possui 

a segunda maior área geográfica com 19,21%. Em termos percentuais o restante do estado 

corresponde a 70,52% da população e a 80,79% da área geográfica total. 

Índices / 
Regionais 

PVH ARQ CCL GM JP RM SMG VLH Total 

População 464.723 308.604 166.480 65.075 212.729 126.594 93.316 138.902 1.576.423 
% da 

População 29,48% 19,58% 10,56% 4,13% 13,49% 8,03% 5,92% 8,81% 100,00% 
Área 

Geográfica 45.007 45.114 19.047 34.928 14.942 15.680 28.328 31.269 234.315 
% da Área 
Geográfica 19,21% 19,25% 8,13% 14,91% 6,38% 6,69% 12,09% 13,34% 100,00% 
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A capital Porto Velho registra uma população de 369.345 habitantes, ou seja, cerca de 

25,41% da população total que era de 1.453.756 habitantes.  

  

Figura 4 – Percentuais de População nas áreas de cada Delegacia Regional e 
Capital do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 -  Percentuais da área de abrangência das unidades regionais e a área 
geográfica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pode-se inferir que o interior do estado possui nas diversas regiões, individualmente, 

menor concentração de população, com cidades dispersas em uma grande área ainda em 

desenvolvimento, porém quando se compara os censos do IBGE, a população das cidades do 

interior está crescendo em maior proporção.  
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As unidades regionais de criminalística foram estruturadas com maior número 

servidores a partir de concurso público em 2005 e 2010, com a admissão de mais peritos 

criminais aos quadros dos institutos. 

Para comparar dados de ocorrências periciais distribuídas no período compreendido 

entre os anos 2007/11, a quantidade de peritos lotados nestas mesmas regionais durante este 

período fornecidos pelo IC e pelas Secrins regionais, foi organizada a Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 – Comparativo entre os Índices Populacionais e Geográficos, ocorrências periciais e 
número de peritos lotados das Delegacias Regionais de Polícia Civil e na capital do 
Estado de Rondônia – estimativa de 2011. 

Fonte: IBGE, 2011. Dados de ocorrências e lotação de peritos criminais fornecidos pelas Secrins. DPTC. 
Legenda: Porto Velho – PVH; Ariquemes – ARQ; Cacoal – CCL; Guajará-Mirim – GM; Ji-Paraná – JP; Rolim 
de Moura – RM; São Miguel do Guaporé – SMG; Vilhena – VLH. 
 

Na Tabela 4, verifica-se que o número das ocorrências periciais solicitadas para a 

realização de exames no Estado, no período de 2007/11, passou de 22.992 para 29.142, 

crescendo 21%, sendo que na capital passou de 10.618 para  12.219, com um crescimento na 

ordem de 13%, enquanto que no interior houve um aumento por 27%, passando de 12.374 

para 16.923. 

Isto fica bem visível na figura 6, que houve crescimento entre os anos de 2007 e 2011. 
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Figura 6 – Evolução das ocorrências periciais entre os anos de 2007 até 2011 
nas delegacias regionais e capital do Estado de Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A evolução do número de ocorrências periciais nas unidades regionais, onde estão 

inseridas as Secrins, tiveram durante o período citado uma crescente evolução em todas as 

unidades pesquisadas, como fica demonstrado na figura 7. Exceção feita a unidade de Rolim 

de Moura, que com a partição de sua área de circunscrição, dividida com a unidade de São 

Miguel do Guaporé, com atividades iniciadas em setembro de 2010, houve uma leve 

diminuição no número de ocorrências. 

A Figura 7 revela, indubitavelmente, que a demanda pelas requisições de exames 

periciais de toda a natureza, apresentou um crescimento contínuo e vertiginoso, em 

detrimento da quantidade de profissionais para atender a este volume de serviços, com a 

estrutura física cada vez mais precária, e os recursos aplicados em equipamentos não atendem 

a esta realidade.    

Isto demonstra que a concentração de poder de decisão longe das unidades regionais, 

interfere diretamente na ineficiência do sistema de atendimento de ocorrências e elaboração 

dos Laudos Periciais, que são a atividade fim e porque não dizer objetivo máximo do trabalho 

pericial.  

Segundo Marcelino (1938, p. 51),  “uma entidade governamental tem como finalidade 

básica o atendimento de uma necessidade social”, e tem como critério de sucesso, e que “A 

eficácia de uma entidade governamental pode ser definida pelo entendimento das 

necessidades do usuário, em função da qual ela (a entidade) existe.” 
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Figura 7 – A evolução do número de ocorrências nas micro-regiões do interior do Estado 
de Rondônia (2007 a 2011). 
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5 CONCLUSÃO  
 

O trabalho contextualizado no presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de 

descrever e definir o fenômeno estudado, da forma que é percebido pela organização, em 

sintonia com o problema formulado: Por que desconcentrar o Departamento de Polícia 

Técnica e Científica com a criação e implantação de coordenadorias nas sub-regiões da 

Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia?  Em que 

medida o processo de reforma é um processo de descentralização ou desconcentração? 

Verificou-se a fundamentação na criação e implantação de coordenadorias do 

Departamento de Polícia Técnica e Científica do Estado de Rondônia, através das proposições 

dos profissionais peritos oficiais, que ao responderem os questionamentos apontaram para 

esta direção, basearam suas respostas na melhoria da qualidade do trabalho, no 

desenvolvimento organizacional e nas respostas imediatas à sociedade, que por sua vez não 

aguenta mais instituições arcaicas, obsoletas e ineficientes, exigindo dos administradores 

soluções urgentes para os seus problemas. 

Também foi visualizada a necessidade de investimento em formação continuada dos 

gestores e servidores, focando na pessoa, o que por sua vez, geraria melhorias Foi 

entendimento geral, a criação de seções específicas de perícias, para maior especialização, e 

isto refletirá diretamente na melhoria da qualidade dos serviços prestados. Houve consenso 

sobre a criação da Gerência do Interior como primeiro passo importante para a gestão voltada 

para o desenvolvimento organizacional. 

Não se deve esquecer que o Estado foi criado para atender as necessidades do ser 

humano, assim deve atender a necessidade da sociedade, pois a eficácia de suas políticas é 

definida pelas necessidades do cidadão, pois é em função deles que elas existem.   

Verificou-se ainda, de acordo com os dados obtidos com a pesquisa de campo, que 

houve um crescimento constante da demanda de requisições de exames tanto na capital, sede 

dos órgãos periciais, como no interior do estado, cujo crescimento observado tem maior 

proporção, porém com quantidade menor de profissionais atuantes, que estão na linha de 

frente de todo o contingente social que almeja um serviço prestado com maior agilidade, 

qualidade, com anseios de soluções mais urgentes, pois há como princípio moral e legal, a 

prestação de um bom serviço, ou seja, oferecer um produto de qualidade ao cliente final do 

serviço público, o cidadão. 
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 Observou-se que as redes sociais promovem a disseminação e propagação da 

informação e do conhecimento o que proporciona o desenvolvimento de inovações, com o 

fluxo e o compartilhamento de informações entre seus atores incidentes no conhecimento 

detido por eles, modificando-o ou ampliando-o. 

O compartilhamento da informação e do conhecimento deve ter um caráter de 

cooperação por parte dos integrantes da rede, para que a mesma seja mais eficiente, e alcance 

o aprendizado. Porém, observa-se no uso da rede, um debate muito mais organizacional do 

que teórico-prático científico, fazendo com que ocorra uma tentativa de resolução de conflitos 

internos, devido principalmente à falta de regulamentação hierárquica para as unidades do 

interior, ou por vezes, de confusão sobre as regras já existentes. Por outro lado, há um 

entendimento de que a criação de padronização de procedimentos poderia resolver alguns 

desses problemas, porém o tema paralisa ao esbarrar no excesso de trabalho, que acaba por 

ditar priorização das ações, que via de regra são voltadas aos exames e elaboração de Laudos 

Periciais.   

A grande distância entre o poder central e centro de decisões das organizações 

periciais de nosso Estado, produzem um vácuo de poder, que somente pode ser dirimido com 

a inter-relação entre as unidades regionais e as Seções dos Institutos as quais não têm uma 

ligação direta entre si, pois são administradas pelas Delegacias Regionais das microrregiões. 

Esta inter-relação atualmente é canalizada para as redes sociais que promovem o 

compartilhamento de informações e do conhecimento, estabelecendo desta forma elementos 

para se criarem novos procedimentos, como também a eficiência, produtividade e 

competitividade e a aprendizagem organizacional.    

Várias são as experiências bem sucedidas ou não da desconcentração como as da 

Bahia, Pará, Minas e São Paulo. Quase todos os Estados Brasileiros seguem este princípio, 

outros estão trilhando o mesmo caminho como Alagoas e Rondônia, em várias áreas 

organizacionais como saúde e educação e na segurança pública. 

Casos como o de Portugal são reconhecidamente favoráveis a sua empregabilidade em 

outros setores como a segurança. 

A escolha do modelo apropriado para uma organização depende exclusivamente do 

ambiente, da estratégia a ser atingida, da tarefa a das pessoas envolvidas.   

Como o governo de Rondônia já vem adotando medidas semelhantes, em outras áreas, 

como a saúde, propomos, neste trabalho, que o mesmo seja adotado, ou aconteça, no DPTC. 
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O próprio Estado já se utilizou de um modelo de desconcentração quando criou as 

Secretarias de Governo e suas subdivisões como Departamentos e Coordenadorias, destinadas 

a formarem uma rede organizacional desconcentrada, mas ainda cumprindo as políticas 

sociais preconizadas pelo centro de poder executivo. 

No âmbito da SESDEC, existem os órgãos participativos como a Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil que estão coligados na busca da paz social. 

A Direção Geral de Polícia Civil – DGPC é representada nas unidades regionais,  

segundo o organograma de funcionamento, pelas Delegacias Regionais nas microrregiões do 

estado, onde tem sob sua autoridade todas as delegacias de polícia civil de sua circunscrição 

bem como as unidades de polícia técnica. Por sua vez as Delegacias Regionais estão todas sob 

o comando do DPI – Departamento de Polícia do Interior.  

Devido a esta dicotomia, onde se mesclam as atribuições do Instituto de Criminalística 

com as das Delegacias Regionais, nem um, nem outras fornecem elementos suficientes à 

efetivação dos trabalhos das Secrins, cada um alega não ter responsabilidade sobre estas 

últimas. 

  Assim sendo, faz-se necessário criar um programa que reestruturasse a máquina 

estatal a qual pudesse ser ágil e eficiente em suas políticas e ações no âmbito da SESDEC, e 

ainda, com delegação de autoridade e transferência de tomadas de decisões para os órgãos 

mais periféricos de sua estrutura aumentando a sua eficácia, aproximando-se assim da 

comunidade.  

Desta forma, o Departamento de Polícia Técnica e Científica (DPTC), em observação 

aos princípios da desconcentração e à política de outros estados brasileiros que foram 

reestruturados, deveria ter como estratégia administrativa planejar um processo de criação de 

centro de gestão locais localizadas em minirregiões importantes do Estado, e uma Divisão do 

Interior, criada com objetivo de coordenar as ações e dar suporte técnico-científico-

administrativo às unidades do interior do Estado, atendendo com eficácia aos anseios da 

sociedade. 

Sob esta mesma ótica, é justificada a criação das Coordenadorias Regionais de Polícia 

Técnica e Científica, as CoordRegDPTC, para englobar as Secrins, IMLs e Setores de IICC, 

órgãos locais com objetivos, funções e características semelhantes, que passariam a responder 

a uma divisão de Perícias do Interior, ligado diretamente ao DPTC, em virtude disso haverá 

atendimento efetivo das necessidades dos órgãos de perícia do interior, e isto contribuirá para 

que haja homogeneização de procedimentos,  resolução de problemas, que muitas vezes são 
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muito mais técnicos do que burocráticos, e finalmente, atenderá  ao preceito constitucional da 

eficiência do setor público. 

Assim, a partir da apresentação de justificativas favoráveis e desfavoráveis para 

desconcentrar o Departamento de Polícia Técnica e Científica, com a criação e implantação 

de coordenadorias nas sub-regiões da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do Estado 

de Rondônia, poderia ser estabelecido o contato mais direto entre estes órgãos e a sociedade 

rondoniense, visando a um atendimento de melhor qualidade, beneficiando desta forma o 

próprio Governo do Estado, a SESDEC, o DPTC os Tribunais de Justiça, os Conselhos de 

Segurança Municipais, organizações sociais, a mídia e, outros atores da sociedade que 

necessitam dos serviços periciais, a fim de controlar socialmente a gestão pública, como 

também apontar caminhos para uma fiscalização mais transparente e mais atuante. 

Este estudo pretende propor a criação de Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica 

no interior do Estado de Rondônia e justificar os possíveis benefícios da criação destas 

Regionais para a gestão de gerenciamento das organizações de perícias oficiais da 

Administração Pública com foco na dinâmica e qualidade dos serviços a serem prestados para 

a sociedade. 
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