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RESUMO 

Este estudo teve por objetivo identificar e classificar os stakeholders que influenciam 

e/ou são influenciados pela perícia oficial de natureza criminal e que, direta ou indiretamente, 

impactam a autonomia desse arranjo estatal, bem como, obter um conjunto de ações aos 

peritos oficiais como forma de exercer algum grau de influência no processo de autonomia. 

Foi abordada a Teoria dos Stakeholders e destacadas algumas propostas de classificação de 

partes interessadas.  Foi eleita a proposta de classificação desenvolvida por Mainardes, Alves, 

et al. em trabalho apresentado no V Encontro de Estudos em Estratégia/3Es, realizado pela 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), na cidade 

de Porto Alegre/RS, em maio de 2013, com o intuito de executar o teste empírico 

recomendado pelos autores da nova proposta de classificação. Os stakeholders foram 

identificados como resultado de entrevista coletiva a grupo focal composto por seis peritos 

oficiais criminais. Para fins de aplicação do teste empírico do modelo da proposta de 

classificação de stakeholders de Mainardes, Alves, et al. foi considerado um contexto 

empírico onde a organização, para fins da Teoria dos Stakeholders e deste trabalho, é a perícia 

oficial criminal e sua respectiva autonomia. Como resultado desse teste empírico, os 

stakeholders identificados e entrevistados foram classificados em dependente, passivo, 

parceiro, controlador ou regulador. Aqueles não abrangidos pela classificação são tidos como 

não stakeholders. Por fim, foi sugerido por esses stakeholders entrevistados um conjunto de 

ações aos peritos oficiais criminais como forma de exercerem algum grau de influência no 

processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal. 

 
Palavras-Chave: Teoria dos Stakeholders. Modelo de classificação de stakeholders. Perícia 

oficial de natureza criminal. Autonomia da perícia oficial de natureza criminal.  



ABSTRACT 

This study aimed to identify and classify the stakeholders that influence and/or are 

influenced by official criminal expertise, that directly or indirectly impact the autonomy of 

this state arrangement as well, get a set of actions as a way to official experts to exercise some 

degree of influence on the autonomy process. Stakeholder Theory has been addressed and 

highlighted some proposed classification of stakeholders. The proposed classification 

developed by Mainardes, Alves, et al. and presented in a paper at the Fifth Meeting of 

Strategy/3Es, conducted by the Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD), in Porto Alegre/RS, was elected, in order to perform the empirical 

test recommended by the authors of the new proposed classification. Stakeholders were 

identified as a result of the collective conference with focus group composed of six criminal 

official experts. For purposes of applying empirical test of the model of the proposed 

classification of stakeholders by Mainardes, Alves, et al. was considered an empirical context 

where the organization for purposes of the Theory of Stakeholders and this work is the official 

criminal expertise and their autonomy. As a result of this empirical test, the stakeholders 

identified and respondents were classified as dependent, passive, partner, controller or 

regulator. Those not covered by the classification are considered non-stakeholders. Finally, it 

was suggested by those interviewed stakeholders a set of actions to criminal official experts as 

a way to exercise some degree of influence on the process of autonomy of official criminal 

expertise. 

 
Keywords: Theory of Stakeholders. Classification model stakeholders. Official criminal 
expertise. Autonomy of Official expertise criminal. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo enfoca o problema que foi investigado, os objetivos da pesquisa, assim 

como, a razão para a escolha do estudo e sua relevância para a academia e para a sociedade 

brasileira. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A autonomia da perícia oficial criminal no Brasil tem sido tema recorrente nas arenas 

de discussões sobre segurança pública, em especial, para garantia da dignidade da pessoa 

humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com o Inciso III 

do Art. 1º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, foi promulgada a Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009, a qual no 

seu art. 2º dispõe que “no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é 

assegurado autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público, com formação 

acadêmica específica, para o provimento do cargo de perito oficial”. 

No mesmo ano de promulgação da referida lei, foi publicado o Decreto nº 7.037, de 

21 de dezembro de 2009, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3, 

o qual prescreveu responsabilidade ao Poder Executivo Federal, por intermédio do Ministério 

da Justiça, para adotar medidas com vistas a assegurar a autonomia funcional dos peritos e a 

modernização dos órgãos periciais oficiais, como forma de incrementar sua estruturação, 

assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da 

ampla defesa e do contraditório e o respeito aos Direitos Humanos, e ainda, propor 

regulamentação da perícia oficial, por meio de projeto de lei para proporcionar autonomia 

administrativa e funcional dos órgãos periciais federais e padronização de procedimentos e 

equipamentos a serem utilizados pelas unidades periciais oficiais em todos os exames 

periciais criminalísticos e médico-legais. E mais, ao mencionado órgão político cabe 

desenvolver sistema de dados nacional informatizado para monitoramento da produção e da 

qualidade dos laudos produzidos nos órgãos periciais e, ainda, fomentar parcerias com 

universidades para pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias a serem implantadas 

nas unidades periciais (BRASIL, 2009). 

No ano seguinte, em 1º de março de 2010, foi publicada no Diário Oficial da União 

(DOU), a Portaria nº 395, de 26 de fevereiro de 2010, pela qual o Ministro de Estado da 

Justiça constituiu grupo de trabalho para analisar e fomentar a implementação dos princípios e 
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das diretrizes emanadas da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG) e 

preparar as bases para estruturação de um sistema de acompanhamento de resultados. No item 

2 do Anexo II- Resultado da 1ª CONSEG – Diretrizes Priorizadas - do relatório desse grupo 

de trabalho consta como diretriz 

promover a autonomia e a modernização dos órgãos periciais criminais, por 
meio de orçamento próprio, como forma de incrementar sua estruturação, 
assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o 
princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos direitos 
humanos. (BRASIL, 2010) 

Dado que os órgãos de perícia oficial criminal integram as estruturas organizacionais 

de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, a principal arena onde se 

tem dada a discussão da referida autonomia é o Conselho Nacional de Segurança Pública 

(CONASP) cuja estrutura, composição, competências e regras de funcionamento encontram-

se prescritas no Decreto nº 7.413, de 30 de dezembro de 2010. Este regulamento estabelece 

que o CONASP é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, integra a estrutura 

básica do Ministério da Justiça, tem por finalidade, respeitadas as demais instâncias decisórias 

e as normas de organização da administração pública, formular e propor diretrizes para as 

políticas públicas voltadas à promoção da segurança pública, prevenção e repressão à 

violência e à criminalidade, e atuar na sua articulação e controle democrático. É integrado 

pela Plenária, Presidência, Conselheiros e por uma Comissão Permanente de Ética. São 

Conselheiros nove representantes governamentais dos governos federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal; nove representantes de entidades representativas de trabalhadores da área 

de segurança pública; e doze representantes de entidades e organizações da sociedade civil 

cuja finalidade seja relacionada com as políticas de segurança pública, além do comando ou 

direção das forças policiais (BRASIL, 2010). 

No dia 28 de fevereiro de 2012, o Pleno do CONASP emitiu a Recomendação nº 

006, pela qual aconselhou os Gestores da Segurança Pública nos níveis Federal e Estadual, o 

Ministério da Justiça, para que: 

I. A União, os Estados e o DF promovam efetivamente a autonomia e a 
modernização dos órgãos periciais de natureza criminal (Institutos de 
Criminalística, Institutos de Identificação, Laboratórios Forenses e Medicina 
Legal), por meio de orçamento próprio e financeiro, como forma de 
incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada do 
laudo pericial, bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório, e o 
respeito aos direitos humanos; 

II. O Ministério da Justiça crie, o mais breve possível, um grupo de trabalho, 
envolvendo os trabalhadores e gestores dos órgãos periciais, bem como a 
sociedade civil, com objetivo de elaborar formas legislativas e 
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administrativas pertinentes (BRASIL, 2010). 

Portanto, é perceptível a dinâmica no processo de autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal, com o consequente redesenho dos arranjos institucionais da União e das 

Unidades da Federação destinados à execução dessa atividade típica de Estado. Mas, o que é a 

perícia oficial de natureza criminal? 

Na justificação do Projeto de Lei nº 3.653, de 1997, o Deputado Federal Arlindo 

Chinaglia expôs que “a perícia oficial compreende uma série de atividades indispensáveis 

para a investigação de práticas ilícitas” (BRASIL, 1997). Tais atividades estão compreendidas 

no escopo do que se denomina como Ciência Forense a qual, segundo Houck e Siegel, tem a 

seguinte definição: 

Forensic Science describes the Science of associating people, places, and 
things involved in criminal activities; these scientific disciplines assist in 
investigating and adjudicating criminal and civil cases. The discipline 
divides neatly into halves, like the term that describes it. “Science” is the 
collection of systematic methodologies used to increasingly understand the 
physical world. The word “forensic” is derived from the Latin forum for 
“public” (Oxford English Dictionary, 2005). In ancient Rome, the Senate 
met in the Forum, a public where the political and policy issues of the day 
were discussed and debated; even today, high school or university times that 
compete in debates or public speaking are called “forensic times”. More 
technically, “forensic” means “as applied to public or legal concerns”. 
Together, “forensic science” is an apt term for the profession of scientists 
whose work answers questions for the courts through reports and testimony 
(HOUCK e SIEGEL, 2010, p. 4). 

Ainda na justificação do citado projeto de lei, posteriormente transformado na Lei nº 

12.030/2009, o referido parlamentar argumentou que para ser eficiente a perícia oficial 

deveria ser praticada num ambiente em que fosse assegurada a imparcialidade, estimulada a 

competência profissional e o trabalho de precisão. Esse é o interesse de entidades como a 

Anistia Internacional, a Associação Brasileira de Criminalística (ABC), a Sociedade 

Brasileira de Medicina Legal, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Conselho Federal 

de Medicina (CFM), defensores, segundo o deputado federal, da autonomia dos órgãos 

responsáveis pelas atividades de Medicina Legal e de Criminalística. Asseverou, também, que 

a autonomia da perícia oficial, além de viabilizar o reforço institucional e logístico, garantiria 

a necessária independência dos órgãos policiais, isto de fundamental importância para que os 

exames periciais e demais laudos técnicos fossem feitos com absoluta imparcialidade e rigor 

científico, sendo ela de fundamental importância para a elucidação de práticas ilícitas, mas 

com a segurança do respeito às garantias individuais. Esse, em suma, o espírito da Lei nº 

12.030/2009. 
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Segundo o professor Capez (2011), perícia é um termo originário 

[...] do latim peritia (habilidade especial), é um meio de prova que consiste 
em um exame elaborado por pessoa, em regra profissional, dotada de 
formação e conhecimentos técnicos específicos, acerca de fatos necessários 
ao deslinde da causa. Trata-se de um juízo de valoração científico, artístico, 
contábil, avaliatório ou técnico, exercido por especialista, com o propósito 
de prestar auxílio ao magistrado em questões fora de sua área profissional. 
Só pode recair sobre circunstâncias ou situações que tenham relevância para 
o processo, já que a prova não tem como objeto fatos inúteis [...] 

O Capítulo II do Título VII do Livro I do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 

1941 - Código de Processo Penal (CPP) - trata do Exame de Corpo de Delito e das Perícias 

em Geral. Os artigos 157 e 158 prescrevem que “quando a infração deixar vestígios, será 

indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão 

do acusado” e que esse exame e “outras perícias serão realizados por perito oficial, portador 

de diploma de curso superior” (BRASIL, 1941). 

O Superior Tribunal de Justiça, no item 1 da Ementa do Habeas Corpus nº 154.093 – 

RJ, asseverou que “entende-se por perito oficial aquele investido no cargo criado por lei, 

caracterizando-se como auxiliar da justiça e submetendo-se, inclusive, às mesmas causas de 

suspeição e impedimento do magistrado” (BRASIL, 2010). Tal entendimento foi ratificado na 

expressão do art. 5º da Lei nº 12.030/2009 ao prescrever que “[...] são peritos de natureza 

criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com formação 

superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e 

por área de atuação profissional” (BRASIL, 2009). 

Numa visão holística do contexto, observa-se a existência de uma atividade típica de 

Estado em um processo dinâmico de redesenho de arranjo institucional na administração 

pública e que interessa a diversas partes como governo, servidores públicos, entidades 

públicas e privadas, organizações de classe, sociedade e, em especial, aos peritos oficiais, 

destacando o CONASP como conselho gestor de política pública que, segundo Paula (2005), 

é uma característica da administração pública societal que se diferencia da administração 

pública gerencial por estar “[...] construindo instituições políticas e políticas públicas mais 

abertas à participação social e voltadas para as necessidades dos cidadãos”. 

Diante do exposto, o problema de pesquisa formulado é o seguinte: a partir da 

identificação e classificação dos stakeholders é possível estabelecer um conjunto de ações 

aos peritos oficiais influenciarem no processo de autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal? 
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1.2 OBJETIVOS 

Dado o problema de pesquisa deve-se buscar a resposta com o estabelecimento do 

objetivo geral e dos objetivos específicos. 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral da pesquisa é identificar e classificar os stakeholders que 

influenciam e/ou são influenciados pela perícia oficial de natureza criminal e que, direta ou 

indiretamente, impactam a autonomia desse arranjo estatal, bem como, obter sugestão de um 

conjunto de ações aos peritos oficiais como forma de exercer algum grau de influência no 

processo de autonomia. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos registram-se: 

a) realizar estudo do estado da arte quanto a Teoria dos Stakeholders; 

b) identificar o estágio em que se encontra o processo de autonomia da perícia oficial 

de natureza criminal; 

c) identificar e classificar os stakeholders que, direta ou indiretamente, impactam o 

processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal no Brasil; 

d) apresentar sugestão de um conjunto de ações aos peritos oficiais exercerem algum 

grau de influência no processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal no Brasil. 

1.3 SUPOSIÇÕES 

O desenvolvimento da pesquisa dar-se-á de acordo com as seguintes suposições: 

a) a natureza técnico-científica da perícia oficial de natureza criminal dificulta seu 

reconhecimento pelos operadores do direito, não obstante seja considerada como essencial 

para fundamentar as decisões judiciais; 

b) os peritos oficiais de natureza criminal demonstram baixo interesse pelos efeitos 

jurídicos do resultado do trabalho especializado, principalmente na forma de laudo pericial; 

c) a sociedade não tem conhecimento pleno do trabalho executado pela perícia oficial 

de natureza criminal; 

d) o magistrado que usa o produto da perícia oficial de natureza criminal, na forma 
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de laudo pericial, para fundamentar sua decisão não a identifica como função essencial à 

justiça; 

e) os peritos oficiais de natureza criminal não identificam e não compreendem os 

interesses dos demais stakeholders envolvidos no processo de autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal; e 

f) os peritos oficiais de natureza criminal não dispõem de um plano de ação para 

influenciar adequadamente no processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A relevância do estudo relaciona-se com a identificação e classificação dos 

stakeholders que influenciam e/ou são influenciados pela perícia oficial de natureza criminal, 

considerando a arena de redefinição dos arranjos institucionais dessa atividade estatal na 

administração pública nas esferas federal, estadual e do Distrito Federal. Busca-se, a partir 

dessa identificação e classificação, listar ações possíveis de serem adotadas pelos peritos 

oficiais de natureza criminal para exercer algum grau de influência no processo de autonomia 

para um novo arranjo institucional. 

A identificação dos stakeholders é resultado da pesquisa bibliográfica e da entrevista 

coletiva efetuada com um grupo focal composto por mestrandos da mesma turma deste aluno, 

todos profissionais em exercício do cargo de perito oficial de natureza criminal. 

A classificação dos stakeholders identificados resulta do teste empírico do modelo 

proposto por Mainardes, Alves, et al. (2011) em trabalho apresentado no V Encontro de 

Estudos em Estratégia/3Es, realizado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Administração (ANPAD), no período de 15 a 17 de maio de 2011, na cidade de Porto 

Alegre/RS. 

No aspecto acadêmico, é uma oportunidade de se aplicar a Teoria dos Stakeholders e 

de um modelo empírico de classificação inicialmente pensado para a administração de 

empresas, à esfera da administração pública e em contexto de definição de novo arranjo 

institucional e não somente a uma organização específica. 

Por fim, uma sugestão de ações aos peritos oficiais de natureza criminal, visando a 

influência adequada no processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal, pode 

servir como ferramenta de utilidade relevante nas negociações de definição do formato final 

do arranjo institucional necessário à execução das atividades de perícia oficial criminal da 
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União e das Unidades da Federação. 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo limitou-se à arena de discussões sobre a autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal, em especial no CONASP e no Ministério da Justiça, e à opinião de parte 

dos demais stakeholders identificados pelo grupo focal, classificados com a aplicação do 

modelo empírico desenvolvido por Mainardes, Alves, et al. (2011) e apresentação das ações 

sugeridas por essas partes interessadas à perícia oficial de natureza criminal quando da 

realização da pesquisa de campo, por intermédio de entrevistas individuais, com possibilidade 

de serem um ponto de partida para a formulação de políticas públicas e de um plano 

estratégico pelos peritos oficiais de natureza criminal, com vistas a influenciar, proativamente, 

no processo de redesenho do arranjo institucional da perícia oficial na administração pública 

da União, do Distrito Federal e dos Estados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo é destinado à apresentação do referencial teórico usado na 

fundamentação desta pesquisa. 

2.1 TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

As origens da Teoria dos Stakeholders são encontradas em quatro ciências 

fundamentais: Sociologia, Economia, Política e Ética (MAINARDES, ALVES, et al., 2011). 

O termo stakeholder, no sentido atual, foi usado inicialmente na área de 

administração em um memorando interno do Stanford Research Institute, em 1963. O 

significado inicial do termo designava todos os grupos sem os quais a organização deixaria de 

existir. A relação de stakeholders era composta, originariamente, por acionistas, empregados, 

clientes, fornecedores, credores e pela sociedade. O memorando propunha, ainda, que os 

gestores deveriam compreender os interesses dos stakeholders e, por conseguinte, 

desenvolver objetivos da organização compatíveis com esses interesses para garantir a 

sobrevivência da firma (FREEMAN, 1984). 

Segundo Parmar, Freeman, et al. (2010), o nome stakeholder foi concebido para 

desafiar a noção de que os acionistas seriam o único grupo a ser priorizado pela organização. 

No final da década de 1970 e início de 1980, os estudiosos e profissionais trabalhavam para 

desenvolver teorias de gestão para ajudar a explicar os problemas de gestão que envolviam 

altos níveis de incerteza e mudança. Grande parte do vocabulário de administração foi 

desenvolvida sob a influência da teoria burocrática Weberiana a qual considerava que as 

organizações se encontravam em ambientes relativamente estáveis. Também, pouca atenção 

era dedicada aos aspectos éticos nos negócios ou na gestão. Os estudos em administração 

buscavam teorias que permitissem maior grau de certeza, previsão e controle de 

comportamento. Foi nesse ambiente que Freeman (1984) sugeriu aos gestores a aplicação de 

um vocabulário baseado no conceito de stakeholder. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, 

Freeman e outros estudiosos desenvolveram esse vocabulário focando três problemas de 

negócio interconectados e observados na organização: criação e comercialização de valor, 

ética do capitalismo e o pensamento gerencial para melhor criação de valor, e a explícita 

conexão entre o negócio e a ética. A Teoria dos Stakeholders sugere que se for adotada como 

unidade de análise as relações entre a organização e os grupos e indivíduos que podem afetar 

ou ser afetados por ela, então se tem uma chance de melhor lidar, eficazmente, com esses três 
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problemas. 

A definição mais usada na literatura do termo stakeholder é a de Freeman (1984), 

asseverando ser qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar o alcance dos objetivos da 

organização ou que é afetado pelo processo de realização desses objetivos. Freeman (1984) 

acresce que stakeholders são grupos com direito legitimado sobre a organização. 

Contudo, são encontradas outras definições na literatura. Algumas mais abrangentes 

como a de Mitchell, Agle e Wood (1997), e outras menos, como a de Clarkson (1995), pela 

qual a organização deixaria de existir apenas considerando-se os stakeholders primários, de 

maior grau de importância, renegando os secundários a segundo plano. 

Para Mitchell, Agle e Wood (1997) as diferenças mais relevantes entre as definições 

menos e mais abrangentes do termo stakeholder dizem respeito à natureza da preocupação 

com os interesses destes e a organização. As visões mais limitadas do termo definem grupos 

relevantes em função dos principais interesses econômicos, enquanto que as visões 

abrangentes baseiam-se na realidade empírica de como os entes podem ser afetados ou podem 

afetar quase tudo e todos. 

Outro aspecto da Teoria dos Stakeholders é o destacado por Donaldson e Preston 

(1995) onde a teoria pode ser utilizada de formas distintas pelas organizações, reconhecendo 

três tipos de uso: descritivo, instrumental e normativo. O aspecto descritivo é observado 

quando o ente utiliza o modelo para representar e entender as suas relações e papéis nos 

ambientes externo e interno. O aspecto instrumental é destacado quando o modelo é aplicado 

como uma ferramenta de gestão para os gestores. Por fim, o uso normativo aparece quando os 

gestores reconhecem os interesses de todos os stakeholders, conferindo a esses uma 

importância intrínseca. 

Em sua obra Strategic Management: A Stakeholder Approach, Freeman (1984) 

apresentou um modelo inicial no qual a organização é posicionada no centro e é envolvida 

pelos stakeholders que a ela se conectam conforme ilustrado na Figura 1. 

. 
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Figura 1 - Modelo inicial de Freeman (1984). 

 

 

É um modelo no qual as relações organização-stakeholder são diádicas e 

independentes entre si (FROOMAN, 1999). De acordo com Fassin (2009), o modelo inicial 

de Freeman (1984) possivelmente foi inspirado pelo sociograma, extraído das ciências 

sociológicas, que ilustra a frequência de interações entre indivíduos ou grupos. Sua concepção 

foi influenciada pelo tradicional modelo gerencial capitalista de insumo-produto onde a 

empresa está relacionada com apenas quatro grupos: fornecedores, trabalhadores e acionistas, 

supridores dos recursos básicos para a empresa, os quais são transformados em produtos ou 

serviços para o quarto grupo que é composto pelos clientes. Posteriormente, Freeman 

acresceu outras partes que são afetadas pelas atividades da firma e a vêem como o centro de 

uma série de relações interdependentes. 

Conforme Jones e Wicks (1999) e Savage, Dunkin e Ford (2004), os pontos 

fundamentais da Teoria dos Stakeholders são: 

• A organização tem relacionamentos com variados grupos que influenciam ou 

são influenciados por suas atividades, os stakeholders segundo Freeman (1984); 

• A teoria enfatiza a natureza desses relacionamentos em termos de processos e 

resultados para a organização e para os stakeholders; 

• Os interesses do conjunto de stakeholders legítimos possuem valor intrínseco e 

pressupõe-se que nenhum grupo de interesses domina outros, como observaram Clarkson 

(1995) e Donaldson e Preston (1995); 

• A teoria concentra-se na tomada de decisão gerencial; 

• A teoria destaca que os stakeholders tentam influenciar o processo decisório da 

Proprietários Fornecedores Clientes Empregados 

Imprensa 

ONGs 

Defesa do 
Consumidor Outros 

(eventuais)  
Organização 

Governos 

Comunidade 
local 

Concorrentes Ambientalistas 

Fonte: Adaptado de Freeman (1984, p.25) 
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organização, a fim de torná-lo consistente com as suas necessidades e prioridades; 

• As organizações devem tentar entender e equilibrar os interesses das várias 

partes interessadas. 

Conforme Mainardes, Alves, et al. (2011), no vasto contexto provido pela Teoria dos 

Stakeholders, percebe-se que diversos grupos de partes interessadas se relacionam com uma 

organização. Para Clarkson (1995), estes grupos podem ser divididos em primários e 

secundários. O primeiro é composto por clientes, fornecedores, empregados, acionistas e 

outros, sem os quais a organização coloca em risco sua continuidade. O segundo grupo é 

formado por partes interessadas que influenciam ou são influenciadas pela corporação, mas 

que não realizam operações com a empresa e, por isso, não são consideradas essenciais à sua 

sobrevivência, a exemplo dos meios de comunicação. 

Após o surgimento da teoria e com o decorrer do tempo, os stakeholders deslocaram-

se lentamente da periferia das atividades organizacionais para uma posição mais central na 

organização. Assim, as partes interessadas, em contínua relação com a firma, passaram a 

exercer mais pressão pela satisfação de seus interesses. Por isso, analisar quem são, quais são 

os seus interesses e como atuam é fundamental para as organizações contemporâneas 

(MAINARDES, ALVES, et al., 2011). 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 

Considerando que a proposta de Freeman (1984) reflete um espectro maior de partes 

interessadas, não limitado aos tradicionais stakeholders (proprietários, empregados, 

fornecedores, clientes e concorrentes), um dos pontos que desde o surgimento da teoria 

mobiliza os estudiosos do assunto é como atender a todos os stakeholders. Segundo Fassin 

(2009), atender a todos os stakeholders não é possível e isso requer critérios de priorização de 

partes interessadas, sendo esta uma necessidade permanente na abordagem teórica. Como não 

é possível satisfazer a todos, evidencia-se a necessidade de dar uma maior atenção a 

determinados grupos em detrimento de outros. Dessa forma, surge o dilema para organização 

sobre a quem deve ser dado maior grau de atenção. Será que ela está conduzindo seus 

esforços na direção correta ou seria necessário um redirecionamento para melhor satisfazer as 

exigências daqueles que são realmente importantes para sua sobrevivência e sucesso do 

negócio? São indagações com as quais as organizações precisam se preocupar (FRIEDMAN e 

MILES, 2006). 
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Variadas propostas de classificação dos stakeholders, de acordo com sua importância 

para a organização, surgiram na literatura, com destaque para as relacionadas no Quadro 1: 

Quadro 1 - Propostas para classificação de stakeholders 

Autor(es) Proposta 

Goodpaster (1991) Dois tipos de stakeholders: o estratégico e o 

moral. O stakeholder estratégico tem o poder de 

afetar a organização e deve ter suas expectativas 

geridas por ela a fim de atingir seus objetivos. O 

stakeholder moral é afetado pela empresa que 

deve estabelecer uma relação ética com esse tipo 

de parte interessada. 

Savage et al. (2004) O potencial de cada stakeholder deve ser 

avaliado quanto ao seu poder de ser uma ameaça 

ou de cooperar com a organização, devendo 

prevenir-se com a definição de atitude a ser por 

ela assumida diante de cada stakeholder, de 

acordo com o perfil identificado de cada um. 

Clarkson (1995) Os stakeholders podem ser separados em 

primários (mantêm relações contratuais formais 

ou oficiais com a organização, por exemplo, 

clientes, fornecedores, empregados, acionistas e 

outros) e os secundários (sem relação contratual 

ou oficial com a organização, a exemplo da mídia 

e comunidade local). 

Mitchel, Agle e Wood (1997) Os stakeholders podem ser classificados de 

acordo com o grau de poder, legitimidade e 

urgência. É o modelo Stakeholder Salience, que 

diferencia os grupos de stakeholders permitindo 

estabelecer prioridades e definir quais os 

interesses que serão atendidos. 
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Autor(es) Proposta 

Rowley (1997) Com base na Teoria das Redes Sociais, 

considerando os fatores densidade da rede e 

centralidade da organização focal, assevera que 

as empresas não respondem simplesmente a cada 

stakeholder individualmente, mas à interação de 

múltiplas influências de todo um conjunto de 

partes interessadas. 

Scholes e Clutterbuck (1998) Classificação dos stakeholders de acordo com o 

poder de influência, o impacto na organização e a 

afinidade com os objetivos da firma. 

Frooman (1999) Os stakeholders são classificados com o uso de 

uma matriz que relaciona o poder e a 

dependência entre a organização e um 

determinado stakeholder, tomando por base os 

recursos necessários às operações da 

organização. 

Kamann (2007) Classificação dos stakeholders de acordo com os 

níveis de poder e de interesse de cada parte 

interessada. Visa encontrar os stakeholders-

chave, os stakeholders a manter (informados ou 

satisfeitos) e os stakeholders onde o esforço de 

relacionamento é mínimo, pois possuem pouco 

poder e pouco interesse na organização. 
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Autor(es) Proposta 

Fassin (2009) Classificação das partes interessadas em 

stakeholders, stakewatchers e stakekeepers.   O 

primeiro grupo é composto pelos stakeholders 

clássicos da abordagem original de Freeman 

(1984) restrita àqueles com interesse direto e 

concreto na organização tais como os 

funcionários, clientes, fornecedores, acionistas. 

Os stakewatchers são os grupos de pressão, sem 

interesse direto na organização, porém, agem 

como intermediários na proteção dos interesses 

dos stakeholders. Os stakekeepers são os que não 

têm interesse na organização, mas exercem 

influência e controle sobre ela, tais como as 

agências reguladoras. 

Mainardes, Alves, et al. (2011) Os stakeholders são classificados conforme o 

grau de influência exercida e/ou recebida da 

organização. 

Fonte: Mainardes, Alves, et al. (2011) 

2.3 MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 

O modelo de classificação de stakeholders utilizado nesta pesquisa é o proposto por 

Mainardes, Alves, et al. (2011). Trata-se de uma nova proposta de classificação por 

importância dos stakeholders de uma organização, onde foi usado o método apresentado por 

Whetten (1989), no seu ensaio intitulado “What constitutes a theoretical contribution?”. 

Segundo Whetten (1989), uma teoria completa deve possuir quatro elementos essenciais: o 

quê (identificação de quais fatores – variáveis, construtos, conceitos – logicamente devem ser 

levados em conta na explicação do fenômeno social ou individual em questão); o como 

(relação entre os fatores identificados); o por quê (identificação das dinâmicas psicológicas, 

econômicas ou sociais fundamentais que justificam a seleção de fatores e as relações de 

causalidade propostas) e o quem, onde e quando (condições que colocam limitações nas 

proposições geradas de um modelo teórico, onde os fatores temporais e contextuais delimitam 

as fronteiras da generalização e determinam o alcance e a extensão da teoria). 
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2.3.1 Fator do modelo 

O primeiro elemento (o quê) a ser definido para o desenvolvimento de um novo 

modelo devem ser os fatores que sustentam a nova proposta (WHETTEN, 1989). A escolha 

dos fatores para sustentação de um novo modelo de classificação dos stakeholders da 

organização foi fundamentada na Teoria dos Stakeholders. Nessa abordagem teórica, o fator 

destacado é a influência mútua entre o stakeholder e a organização e, assim, torna-se o fator 

único que compõe o modelo, diferenciando-se, por exemplo, do modelo Stakeholder Salience, 

que prevê três fatores (poder, legitimidade e urgência) para classificação por importância dos 

stakeholders da organização. O uso de um único fator simplifica a forma de diferenciar as 

partes interessadas na organização. 

Pela Teoria dos Stakeholders a organização deve identificar os grupos ou indivíduos 

que a afetam ou por ela são afetados e classificá-los por importância (POLONSKY, 1995). 

Em essência, todo o modelo se baseia no conceito de stakeholder e nas suas relações de 

influência com a organização. Como resultado da aplicação da Teoria dos Stakeholders, 

obtém-se um número relativamente elevado de stakeholders, os quais a organização deve 

classificar por nível de importância, a fim de estabelecer prioridades nas relações entre eles e 

a organização, e o grau de influência entre as partes pode ser o fator determinante para a 

definição dos stakeholders prioritários. 

2.3.2 Relações no fator de influência 

Definida a influência entre o stakeholders e a organização como o primeiro elemento 

essencial do novo modelo de classificação de partes interessadas, segundo o método 

propugnado por Whetten (1989), cabe, neste particular, destacar as potenciais relações dessa 

influência entre as partes interessadas. Assim, analisando-se a relação stakeholders-

organização, o fundamento da ligação entre eles alicerça-se na capacidade de um lado 

influenciar o outro, sob o ponto de vista dos gestores organizacionais, podendo resultar em 

seis tipos de stakeholders, conforme detalhado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Tipos de stakeholders 

Tipo Característica da mútua influência 

Stakeholder regulador O stakeholder exerce influência sobre a 

organização, mas esta exerce nenhuma (ou muito 

pouca) influência sobre o stakeholder. 
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Tipo Característica da mútua influência 

Stakeholder controlador O stakeholder e a organização se influenciam 

mutuamente, porém o stakeholder exerce um 

grau maior de influência sobre a organização, 

levando-o ao comando das relações entre ele e 

ela. 

Stakeholder parceiro O stakeholder e a organização se influenciam 

mutuamente, sem que um ou outro tenha maior 

grau de influência observando-se um equilíbrio 

entre as partes. 

Stakeholder passivo O stakeholder e a organização se influenciam 

mutuamente, porém um grau maior de influência 

pende para o lado da organização, fazendo com 

esta comande a relação com o stakeholder. 

Stakeholder dependente A organização exerce influência em maior grau 

sobre o stakeholder, restando a este praticamente 

nenhuma influência sobre aquela. 

Não Stakeholder  Se o stakeholder e a organização não se 

influenciam, tem-se o não-stakeholder. 

Fonte: Adaptado de Mainardes, Alves, et al. (2011) 

Assim, as relações de mútua influência entre os stakeholders e a organização 

constituem a conexão fundamental na nova proposta de modelo para classificação das partes 

interessadas. 

Uma representação esquemática destas relações pode ser observada na Figura 2. 
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Figura 2 - Relações de influência entre a organização e seus stakeholders 

Fonte: Mainardes, Alves, et al. (2011) 
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Conforme se observa na Figura 2, a relação de influência mútua é representada pelas 

flechas que ligam cada categoria de stakeholder à organização. Pode-se deduzir que a 

espessura das flechas determina a força da influência entre as partes. O modelo é uma 

alternativa ao sociograma original de Freeman (1984), o qual, segundo Fassin (2009), não 

discriminava os stakeholders de uma organização pela importância perante ela. Na 

configuração do novo modelo, é possível discriminar as relações entre as partes 

(MAINARDES, ALVES, et al., 2011). 

Para medir as influências entre organização e stakeholder, sob o ponto de vista dos 

gestores organizacionais, sugere-se duas indagações: uma para obter a medida da influência 

do stakeholder sobre a organização e outra que possibilite medir a influência da organização 

sobre o stakeholder. Ambas as questões devem ter escala de 5 (cinco) pontos. Para análise dos 

resultados obtidos, calcula-se a média aritmética de ambas as indagações. Em seguida efetua-

se a operação da diferença entre os resultados das médias calculadas. Com o resultado final da 

diferença entre as médias, será possível posicionar o stakeholder na escala sugerida na Tabela 

1- Escala para classificação de stakeholders, e classificá-lo como dependente, passivo, 

parceiro, controlador ou regulador. 

 

Tabela 1- Escala para classificação de stakeholders 

Dependente Passivo Parceiro Controlador Regulador 
-5 -3 -1 0 1 3 5 

Fonte: Mainardes, Alves, et al. (2011) 

Depois de categorizar cada stakeholder, executa-se a construção do modelo contido 

na Figura 2 - Relações de influência entre a organização e seus stakeholders, tipo sociograma. 

Assim, ficam estabelecidas as relações de influência entre as partes, conforme as flechas e as 

respectivas direção e espessura. Após a categorização de acordo com o modelo de 

classificação considerado, os gestores organizacionais podem elaborar planos de ação para 

cada stakeholder. Portanto, este novo modelo, de simples aplicação, desnuda-se como um 

regresso às origens da Teoria dos Stakeholders, dado que, conforme Freeman (1984), é a 

influência exercida sobre os stakeholders, ou deles recebida, que deve determinar as ações da 

organização. 
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2.3.3 Dinâmicas justificadoras da seleção do fator de mútua influência 

Segundo Mainardes, Alves, et al. (2011), posto o fator de influência do modelo 

proposto e as respectivas relações entre os stakeholders e a organização, faz-se necessário 

compreender o porquê dessas relações. Ou melhor, o que justifica que tal relacionamento 

envolva o fator mencionado? 

Whetten (1989) esclarece que um modelo deve estar sustentado em dinâmicas 

sociais, psicológicas e econômicas capazes de unificar o modelo, alicerçando-se numa lógica 

fundamental. Na identificação e classificação por importância, considerada a influência do 

stakeholder percebida pelos atores internos da organização, a lógica do modelo fundamenta-

se nos estudos de vários teóricos que visaram explicar a Teoria dos Stakeholders: Freeman, 

1984; Clarkson, 1994 e 1995; Donaldson e Preston, 1995; Mitchell, Agle e Wood, 1997; 

Frooman, 1999; Friedman e Miles, 2006; dentre outros. Ou seja, é a organização quem deve 

identificar e definir seus stakeholders, ponderando a influência mútua entre cada um deles e a 

organização. 

Essa influência mútua reflete os interesses das partes interessadas em relação à 

organização e vice-versa. Esses interesses podem ser de natureza social, a exemplo dos 

governos, interessados pelos benefícios trazidos pela organização à sociedade. Também 

podem ser de natureza psicológica, quando o cliente tem satisfeitas suas necessidades. E, 

evidentemente, os interesses podem ser de natureza econômica, como é o caso de 

empregados, que estabelecem seu padrão de vida conforme a remuneração recebida da 

organização. Assim, torna-se mais evidente as relações de influência representadas na Figura 

2 pelas flexas e respectivos sentido e espessura. 

2.3.4 Fatores temporais e contextuais que delimitam o modelo 

De acordo com Mainardes, Alves, et al. (2011), após explicar o modelo proposto, é 

premente delimitar o uso de tal modelo. Whetten (1989) ensina que ao final da proposição do 

modelo, é necessário que se faça a definição do alcance e da extensão dele. Ou seja, para 

quem o modelo será útil? Onde e quando pode ser utilizado? Tais questões direcionaram a 

análise das delimitações do modelo. 

Originalmente, o modelo proposto se mostra útil para as organizações em geral. 

Evidente que sua aplicação demanda adaptações de acordo com as características de cada 

organização. Contudo, conforme Mainardes, Alves, et al. (2011), objetivou-se desenvolver 
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um modelo genérico o suficiente para ser aplicado a uma multiplicidade de situações. 

A principal limitação do modelo se verifica na medida de percepções de influência. 

As percepções dos stakeholders podem variar com o tempo, o que exige a realização de 

medições com certa frequência, permitindo à organização ajustar-se às novas demandas 

identificadas, bem como, eliminar aquelas que perderam importância. Assim, a questão 

principal é o modelo se mostrar estático, e uma gestão avaliada como boa hoje pode não o ser 

amanhã. Essa relativa falta de dinâmica do modelo obriga um acompanhamento gerencial 

constante, demandando ajustes com relativa frequência. 

Outra limitação é a mensuração da influência dos stakeholders sob a ótica dos 

gestores organizacionais. É necessário questionar se os gestores avaliam adequadamente a 

influência de cada relação entre a organização e o stakeholder. Uma opção para checar a 

percepção do gestor organizacional é realizar uma análise documental com o objetivo de 

confirmar se a percepção do gestor é condizente com a realidade da organização. Ou seja, 

uma triangulação de coleta de dados pode contribuir para confirmar a influência entre a 

organização e cada um dos seus stakeholders. 

Dada a relativa simplificação do modelo sugerido por Mainardes, Alves, et al. (2011) 

para classificação dos stakeholders da organização, não obstante as limitações destacadas, 

será ele usado nesta pesquisa para categorizar as partes interessadas na perícia oficial de 

natureza criminal e sua respectiva autonomia, de acordo com o grau de influência obtido com 

a aplicação das questões sobre influência recebida e/ou exercida mutuamente com posterior 

uso da escala contida na Tabela 1- Escala para classificação de stakeholders. Neste estudo 

será considerada como organização a perícia oficial de natureza criminal e sua autonomia, 

tratada na Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009, e de acordo com o contexto empírico 

detalhado no capítulo 3. 
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3 CONTEXTO EMPÍRICO 

Neste capítulo é apresentado o contexto empírico, a perícia oficial de natureza 

criminal, a fim de possibilitar a aplicação do modelo de classificação de stakeholders contido 

no referencial teórico sob a luz da Teoria dos Stakeholders. Para tanto, a perícia oficial de 

natureza criminal será considerada como um sistema, um corpo único e, neste estudo, será 

tomada como a “organização” que terá, senão a totalidade, ao menos parte dos stakeholders 

que, direta ou indiretamente, exercem e/ou sofrem influência dela. 

A perícia oficial de natureza criminal integra o Sistema de Justiça Criminal que, 

segundo Silva (2012), é o sistema que contempla as ações do poder público, voltadas à 

prevenção da criminalidade e repressão das infrações penais, com a reparação dos danos, o 

restabelecimento da ordem pública e a punição aos infratores. É integrado por subsistemas, na 

forma de organizações policiais e periciais, Ministério Público, Poder Judiciário e segmento 

Penitenciário, e de maneira subsidiária, recebe a colaboração de diversos outros órgãos e 

servidores públicos, os quais devem comunicar a existência de fatos que possam ter 

repercussão na esfera penal, por questão de dever funcional. 

Bertalanffy (2008) conceitua sistema “como um complexo de elementos em 

interação”, levando Sapori (2009) a se referir ao Sistema de Justiça Criminal como sendo o 

arranjo institucional responsável pela manutenção da ordem pública. Contudo, esclarece 

Amorim (2012), não há um único conceito capaz de abarcar todos os modelos existentes no 

mundo, dado que, cada país desenvolveu sistema próprio durante o processo de formação 

histórica, jurídica e social de cada um. No Brasil, tanto na esfera federal quanto na estadual, 

pode-se sintetizar a estrutura orgânica e o fluxo processual do Sistema de Justiça Criminal 

conforme a Figura 3. 
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Figura 3 - Estrutura orgânica e processual do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro 

 

 

3.1 PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL 

Na justificação do Projeto de Lei nº 3.653, de 1997, o Deputado Federal Arlindo 

Chinaglia expôs que “a perícia oficial compreende uma série de atividades indispensáveis 

para a investigação de práticas ilícitas” (BRASIL, 1997). 

Segundo Amorim (2012), a investigação dos atos criminosos, especialmente contra a 

vida e a integridade física das pessoas, sempre requereu conhecimentos técnico-científicos na 

apreciação dos vestígios relacionados ao crime. Por essa razão, a medicina, atualmente 

denominada Medicina Legal, foi a primeira ciência aplicada no suporte à investigação policial 

e à Justiça, desenvolvendo técnicas e sistemáticas de análises específicas para atendimento 

adequado às demandas legais. Contudo, com o avanço e o aumento da complexidade dos 

conhecimentos científicos nas mais diversas áreas do saber humano, por um lado, e do 

aperfeiçoamento das técnicas usadas pelos criminosos na prática de delitos, por outro, a 

produção da prova pericial passou a exigir conhecimento e tecnologia mais abrangentes, 

ultrapassando, com isso, os limites da Medicina Legal. 

Em consequência dessa exigência, surgiu a “Criminalística”, cujo termo origina-se 

na palavra alemã “kriminalistik”, usada pela primeira vez em 1893, por Hans Gustav Adolf 

Gross, juiz de instrução austríaco e professor de direito penal. Ele fez uso desse termo no 

subtítulo “Als System der Kriminalistik”, na terceira edição do livro de sua autoria chamado 

“Handbuch fur Untersuchungsrichter”, o qual, na tradução para a língua inglesa, significa 

“Manual for the Examining Justice” e, no vernáculo brasileiro, “Manual do Juiz de 

Fonte: Amorim (2012) 
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Instrução”. Assim, Hans Gross é tido, nos países filiados à escola alemã, como o pai da 

Criminalística (VELHO, GEISER e ESPÍNDULA, 2013). 

Ainda de acordo com Velho, Geiser e Espíndula (2013), a Figura 4, representa, de 

maneira simplificada, uma visão sistêmica da Criminalística ou Perícia Criminal, 

evidenciando que seu conceito abrange diversos ramos do conhecimento humano. 

Figura 4 - Visão sistêmica da Criminalística 

 
 

Essa visão sistêmica da perícia oficial de natureza criminal foi corroborada pela 

pesquisa de campo, onde os entrevistados ratificaram o entendimento de que essa atividade 

estatal é exercida pelos órgãos de perícia da União (Polícia Federal), do Distrito Federal e dos 

Estados, considerando o que prescrevem os artigos 157 e 158 do Decreto-Lei nº 3.689/41 – 

CPP, os quais asseveram que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame 

de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado” e que 

esse exame e “outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso 

superior”. 

3.2 AUTONOMIA DA PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL 

Como abordado no subitem 1.1 – contextualização do problema - a autonomia da 

perícia oficial criminal no Brasil tem-se mostrado tema recorrente nas arenas de discussões 

sobre segurança pública, destacando-se como uma forma de garantir a dignidade da pessoa 

humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme se depreende do 

Inciso III do Art. 1º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

  

Fonte: Velho, Geiser e Espíndula (2013) 
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A Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009, no art. 2º estabelece que 

[...] no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é 
assegurado autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso 
público, com formação acadêmica específica, para o provimento do cargo de 
perito oficial (BRASIL, 2009). 

 

O Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que aprovou o Programa Nacional 

de Direitos Humanos – PNDH-3, estabelece obrigação ao Ministério da Justiça no sentido de 

adotar medidas para assegurar a autonomia funcional dos peritos criminais e a modernização 

dos órgãos responsáveis pela realização de periciais oficiais, como forma de incrementar sua 

estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como, 

garantir o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos Direitos Humanos. 

Também, deve a mesma pasta ministerial propor regulamentação da perícia oficial, por meio 

de projeto de lei para proporcionar autonomia administrativa e funcional dos órgãos periciais 

federais e padronização de procedimentos e equipamentos a serem utilizados por esses órgãos 

na realização de todos os tipos de exames periciais criminalísticos e médico-legais. Deve, 

ainda, o mesmo ente político, adotar providências ao desenvolvimento de sistema de dados 

nacional informatizado para monitoramento da produção e da qualidade dos laudos 

produzidos nos órgãos periciais. O fomento a parcerias com universidades para pesquisa e 

desenvolvimento de novas metodologias a serem implantadas nas unidades periciais também 

foi outro encargo ao Ministério da Justiça (BRASIL, 2009). 

Em 1º de março de 2010, o Ministro de Estado da Justiça publicou no DOU, a 

Portaria nº 395, de 26 de fevereiro de 2010, constituindo grupo de trabalho para analisar e 

fomentar a implementação dos princípios e das diretrizes emanados da 1ª CONSEG, bem 

como, preparar as bases para estruturação de um sistema de acompanhamento de resultados. 

Dentre as diretrizes priorizadas nessa conferência nacional consta a determinação para se 

[...] promover a autonomia e a modernização dos órgãos periciais criminais, 
por meio de orçamento próprio, como forma de incrementar sua 
estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, 
bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos 
direitos humanos (BRASIL, 2010). 

 

Considerando que os órgãos de perícia oficial criminal integram, na quase totalidade, 

as estruturas organizacionais e administrativas de segurança pública da União, dos Estados e 

do Distrito Federal, a principal arena de discussão sobre autonomia é o CONASP, exemplo de 
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conselho gestor de políticas públicas que, segundo PAULA (2005), possui por principal 

característica a correlação de forças e alianças a serem estabelecidas para a consolidação de 

um determinado projeto ou política pública, uma propriedade da administração pública 

societal, a qual é voltada a possibilitar que diferentes interesses da coletividade sejam 

expostos e submetidos a negociação em espaço público transparente. O CONASP, pelo 

Decreto nº 7.413/2010, é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, integra a 

estrutura básica do Ministério da Justiça, tem por finalidade, respeitadas as demais instâncias 

decisórias e as normas de organização da administração pública, formular e propor diretrizes 

para as políticas públicas voltadas à promoção da segurança pública, prevenção e repressão à 

violência e à criminalidade, e atuar na sua articulação e controle democrático (BRASIL, 

2010). Em 28 de fevereiro de 2012, o Pleno do CONASP emitiu a Recomendação nº 006, 

aconselhando os gestores de Segurança Pública nos níveis Federal e Estadual, e o Ministério 

da Justiça, para que: 

I. A União, os Estados e o DF promovam efetivamente a autonomia e a 
modernização dos órgãos periciais de natureza criminal (Institutos de 
Criminalística, Institutos de Identificação, Laboratórios Forenses e Medicina 
Legal), por meio de orçamento próprio e financeiro, como forma de 
incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada do 
laudo pericial, bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório, e o 
respeito aos direitos humanos; 

II. O Ministério da Justiça crie, o mais breve possível, um grupo de trabalho, 
envolvendo os trabalhadores e gestores dos órgãos periciais, bem como a 
sociedade civil, com objetivo de elaborar formas legislativas e 
administrativas pertinentes (BRASIL, 2010). 

Esse conjunto de atos administrativos publicados denota que a autonomia da perícia 

oficial de natureza criminal evidencia-se como pauta governamental e política em dinâmico 

processo de discussão para redesenho dos arranjos institucionais da União e das Unidades da 

Federação para prestação de um serviço público essencial, mantendo-a como atividade típica 

de Estado. E qual o atual retrato dessa atividade estatal no Brasil? 

No Brasil, a perícia oficial de natureza criminal foi estruturada no âmbito das 

polícias judiciárias das Unidades da Federação, denominadas polícias civis, e da União, na 

estrutura organizacional do Departamento de Polícia Federal (DPF). Com a promulgação da 

CF/88, houve um aumento no movimento favorável à segregação da perícia oficial criminal 

da estrutura administrativa dos órgãos policiais (AMORIM, 2012). 

Ainda segundo Amorim (2012), não obstante iniciar-se integrada às estruturas 

administrativas das polícias judiciárias, a perícia criminal brasileira caracteriza-se pela sua 
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oficialidade, conforme se pode denotar do CPP, em que os exames periciais somente poderão 

ser realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, empossado no cargo 

somente após aprovação em concurso público. Contudo, essa oficialidade não é absoluta, 

visto que no mesmo código existe a faculdade ao demandante do exame do corpo de delito 

para que, na ausência de peritos oficiais, os exames periciais sejam realizados por outros 

profissionais não integrantes do corpo funcional estatal, conhecidos como peritos “ad hoc”. 

Atualmente, a perícia oficial de natureza criminal encontra-se separada dos órgãos de 

polícia judiciária em 17 (dezessete) Estados, com estrutura organizacional própria e 

autônoma, usando, predominantemente, o termo “Polícia Científica” para identificá-la. De 

acordo com Amorim (2012), a Polícia Científica passou a integrar a estrutura administrativa 

do Poder Executivo, preponderantemente na secretaria de Estado responsável pela segurança 

pública, no mesmo nível hierárquico da polícia civil, da polícia militar e do corpo de 

bombeiros militares, conforme ilustrado abaixo na Figura 5. 

Figura 5 - Posição da perícia oficial criminal autônoma nos Estados 

 

 
 

 

Em pesquisa própria, Santos (2011) ratificou essa circunstância de que, atualmente, 

são 17 (dezessete) os Estados que se encontram com os órgãos de perícia oficial de natureza 

criminal apartados da estrutura regimental das polícias civis, cuja nomenclatura se resume no 

Quadro 3.    

.  

Fonte: Amorim (2012) 
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Quadro 3 - Órgãos de perícia oficial autonômos nos Estados segundo denominação 

PERÍCIA CRIMINAL AUTÔNOMA NOS ESTADOS 
A) Com a denominação de polícia B) Sem a denominação de polícia 

AP – Polícia Técnico-Científica (POLITEC) 

BA – Departamento de Polícia Técnica (DPT) 

GO – Superintendência de Polícia Técnico-
Científica 

PB – Instituto de Polícia Científica (IPC) 

PE – Gerência Geral de Polícia Científica 
(GGPOC) 

PR - Polícia Científica 

RN – Instituto Técnico-Científico de Polícia 
(ITEP) 

SP – Superintendência de Polícia Técnico-
Científica (SPTC) 

TO - Superintendência da Polícia Técnico-
Científica 

AL – Perícia Oficial 

CE – Perícia Forense do Ceará (PEFOCE) 

MS – Coordenação-Geral de Perícias (CGP) 

MT - Superintendência de Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (POLITEC) 

PA – Centro de Perícias Científicas (CPC) 

RS – Instituto Geral de Perícias (IGP) 

SC – Instituto Geral de Perícias (IGP) 

SE - Coordenação-Geral de Perícias (COGERP) 

Fonte: adaptado de Santos (2011) 

 

No âmbito federal, a perícia oficial de natureza criminal integra a estrutura 

organizacional do DPF, segundo Vergara e Villela (2011), desde a criação do Instituto 

Nacional de Criminalística (INC) por intermédio da Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964, 

que reorganizou o Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP) e deu outras 

providências (BRASIL, 1964). Sob o viés operacional e técnico-científico, a atividade de 

perícia oficial federal é gerida pelo INC, sediado em Brasília/DF, integrante da estrutura 

administrativa da Diretoria Técnico-Científica (DITEC) da Polícia Federal. Nos Estados e no 

Distrito Federal, as unidades de Criminalística são chamadas Setores Técnico-Científicos 

(SETECs), Núcleos Técnico-Científicos (NUTECs) e Unidades Técnico-Científicas (UTECs). 

Todos são partes da estrutura orgânica das respectivas Superintendências Regionais (SRs). 

Contudo, assim como as SRs, os SETECs são sediados nas capitais dos Estados, enquanto que 

os NUTECs e as UTECs vinculam-se a Delegacias de Polícia Federal (DPFs) localizadas em 

cidades do interior das UFs (AMORIM, 2012). 

Um panorama nacional da distribuição da perícia oficial de natureza criminal federal 

pode ser observado na Figura 6. 
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Figura 6 - Distribuição das unidades de Criminalística da Polícia Federal no território nacional 

 
 

Esse o contexto empírico dado para teste do modelo de classificação de stakeholders 

de Mainardes, Alves, et al. (2011) onde serão consideradas como organização a perícia oficial 

de natureza criminal e sua respectiva autonomia, e se buscará resposta ao problema desta 

pesquisa usando a metodologia detalhada no capítulo 4. 

Fonte: Vergara e Villela (2011) 
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4  METODOLOGIA 

Neste capítulo é apresentada a abordagem metodológica adotada no trabalho, com 

descrição das técnicas, atividades e procedimentos empregados nas várias etapas da pesquisa. 

Discorre sobre o tipo de pesquisa, a seleção dos sujeitos, a coleta e o tratamento dos dados 

obtidos, bem como, esclarece as limitações do método de pesquisa utilizado. 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa realizada caracteriza-se, quanto aos fins, em uma investigação 

exploratória, descritiva e aplicada e, quanto aos meios, em pesquisa de campo, investigação 

documental e pesquisa bibliográfica (VERGARA, 2011). 

De acordo com Gil (1999), pesquisas exploratórias são realizadas objetivando 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, sobre determinado fato. Nesta pesquisa se 

efetua um teste empírico da proposta teórica elaborada por Mainardes, Alves, et al. (2011), 

baseada na Teoria dos Stakeholders e nos seus princípios fundamentais, buscando-se 

classificar os stakeholders que influenciam e/ou recebem influência da perícia oficial de 

natureza criminal, especialmente quanto a discussão sobre a redefinição dos arranjos 

institucionais da administração pública para efetivação da autonomia dessa atividade estatal.  

É descritiva porque pretende relacionar e classificar as partes interessadas na perícia 

criminal de natureza oficial e na efetivação da sua autonomia, segundo a tipologia do modelo 

de classificação de stakeholders de Mainardes, Alves, et al. (2011), detalhado no referencial 

teórico discutido no capítulo 2, coadunando-se com Gil (1999) quando ensina que esse tipo de 

pesquisa tem como principal objetivo descrever as características de determinada população, 

neste caso, os stakeholders que influenciam e/ou recebem influência da perícia oficial de 

natureza criminal. 

Por fim, pode ser entendida como aplicada porque pretende, ao final, apresentar um 

conjunto de ações sugeridas pelos stakeholders aos peritos oficiais como forma destes 

exercerem adequada influência no processo de efetivação da autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal que se vislumbra como de longo prazo. 

Quanto aos meios de investigação, considerando ainda as taxionomias de Vergara 

(2011), pode ser caracterizada como uma pesquisa de campo, pois pretende aplicar a técnica 

de entrevistas coletiva (grupo focal) e individual aos grupos de interesse, com auxílio de 
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roteiros com estrutura semiaberta. Também, caracteriza-se como investigação documental, 

pois considera diversos atos normativos publicados e que interferiram e interferem no arranjo 

institucional da perícia oficial de natureza criminal no Brasil, no âmbito federal e das 

Unidades da Federação. E, pode ser categorizada como pesquisa bibliográfica porque será 

desenvolvida com base em material publicado, especialmente com aplicação do modelo de 

Mainardes, Alves, et al. (2011), detalhado no capítulo 2 - Referencial teórico. Segundo Gil 

(2010), a pesquisa bibliográfica inclui “livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos”, além de material colocado a disposição do público pela rede mundial de 

computadores. 

4.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

A seleção dos sujeitos deu-se, primordialmente, em função do problema, dos 

objetivos e das hipóteses desta pesquisa. 

Como se trata de estudo essencialmente qualitativo, onde se privilegia o significado 

das informações obtidas das pesquisas de campo, documental e bibliográfica 

(BOAVENTURA, 2004), as quais não podem ser traduzidas em números ou outro aspecto 

quantitativo, o grupo de sujeitos selecionados caracteriza-se como um tipo de amostragem não 

probabilística, definido por critérios de acessibilidade e tipicidade. Segundo Gil (1999) e 

Vergara (2011), amostragem por acessibilidade é aquela em que o pesquisador escolhe os 

elementos a que tem acesso, considerando que, de alguma maneira, possam representar o 

universo. Amostragem por tipicidade, ainda de acordo com Vergara (2011) e Gil (1999), é 

aquela composta pela escolha de elementos que o pesquisador toma como representativos da 

população-alvo, conforme as informações disponíveis. 

Assim, considerando-se os critérios de acessibilidade e tipicidade foram 

entrevistadas quarenta pessoas caracterizadas como integrantes dos grupos de stakeholders, 

que representam a amostra do universo da pesquisa, com informações no Quadro 4. 

Quadro 4 - Entrevistados por identificador, cargo ou função e data da entrevista 

Identificador Cargo / Função Data entrevista 
Entrev 1 Perito Criminal 06/08/2013 

Entrev 2 Perito Criminal 06/08/2013 

Entrev 3 Perito Criminal 06/08/2013 

Entrev 4 Perito Criminal 06/08/2013 

Entrev 5 Perito Criminal 06/08/2013 
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Identificador Cargo / Função Data entrevista 
Entrev 6 Perito Criminal 06/08/2013 

Entrev 7 Presidente de associação de 

peritos oficiais criminais 

02/07/2013 

Entrev 8 Presidente de associação de 

delegados de polícia 

26/08/2013 

Entrev 9 Presidente de associação de 

peritos oficiais criminais 

02/07/2013 

Entrev 10 Ex-presidente de associação 

de peritos oficiais criminais 

16/07/2013 

Entrev 11 Deputado Federal 11/09/2013 

Entrev 12 Deputado Federal 28/08/2013 

Entrev 13 Deputado Federal 18/09/2013 

Entrev 14 Ex-Conselheiro/CONASP 29/06/2013 

Entrev 15 Conselheiro/CONASP 09/09/2013 

Entrev 16 Secretário Nacional/MJ 27/08/2013 

Entrev 17 Conselheiro/CONASP 01/07/2013 

Entrev 18 Coordenador-Geral/SDH/PR 03/09/2013 

Entrev 19 Juiz Federal 25/07/2013 

Entrev 20 Juiz Federal 26/07/2013 

Entrev 21 Juiz Federal 11/07/2013 

Entrev 22 Secretário Executivo/MJ 16/08/2013 

Entrev 23 Promotor de Justiça 03/07/2013 

Entrev 24 Promotor de Justiça 04/07/2013 

Entrev 25 Procurador da República 18/09/2013 

Entrev 26 Procurador da República 04/07/2013 

Entrev 27 Procurador da República 24/09/2013 

Entrev 28 Advogado 17/09/2013 

Entrev 29 Advogado 20/09/2013 

Entrev 30 Senador 18/09/2013 

Entrev 31 Senador 26/09/2013 

Entrev 32 Senador 26/09/2013 

Entrev 33 Ministro de Tribunal Superior 19/07/2013 

Entrev 34 Juiz de Direito 16/09/2013 

Entrev 35 Juiz de Direito 13/09/2013 

Entrev 36 Juiz de Direito 03/07/2013 
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Identificador Cargo / Função Data entrevista 
Entrev 37 Juiz de Direito 03/07/2013 

Entrev 38 Juiz de Direito 05/07/2013 

Entrev 39 Juiz de Direito 04/07/2013 

Entrev 40 Defensor Público 04/07/2013 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

A coleta dos dados requeridos para dar resposta ao problema proposto foi efetuada 

por meio de pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

A pesquisa documental faz uso de referências que ainda não receberam tratamento 

analítico (GIL, 1999) e, neste caso, consistiu na seleção de leis, decreto-lei, decretos, 

portarias, recomendação do CONASP e outros atos publicados no DOU, utilizados neste 

trabalho especialmente na contextualização do problema e no contexto empírico. 

A pesquisa bibliográfica é efetivada a partir de material já elaborado, composto 

principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 1999). Supre com instrumental analítico 

qualquer outro tipo de pesquisa, assim como, pode se esgotar em si mesma (VERGARA, 

2011). Neste trabalho, a pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento de material 

sistematizado sobre a Teoria dos Stakeholders e alguns dos diversos modelos já elaborados 

para a sua classificação no sentido de resumir o estado da arte e definir um desses modelos 

que pudesse ser aplicado para auxiliar na resposta ao problema da pesquisa. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevista coletiva (grupo focal) e 

entrevistas individuais com ocupantes de diversos cargos públicos, em âmbito federal e 

estadual, bem como advogados, identificados como stakeholders em relação à perícia oficial 

de natureza criminal. Foram elaborados roteiros, integrantes dos Apêndices A, B e C, com 

estrutura semiaberta para referenciar as entrevistas com o grupo focal, parlamentares e as 

demais pessoas de forma individual. O roteiro destinado às entrevistas com os parlamentares 

foi resumido dadas as dificuldades de agenda e do pouco tempo disponível para o contato 

pessoal. 

Segundo Vergara (2012, p. 3), “entrevista é uma interação verbal, uma conversa, um 

diálogo, uma troca de significados, um recurso para se produzir conhecimento sobre algo”. É 

uma forma de diálogo assimétrico, onde um dos lados busca coletar dados e outro é visto 

como fonte de informação (GIL, 1999). Ainda de acordo com Gil, (1999, p. 118), a entrevista 
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viabiliza a obtenção de dados inerentes aos mais diversos aspectos da vida social, é uma 

técnica bastante eficiente para coleta de dados em profundidade a respeito do comportamento 

humano e esses dados obtidos são passíveis de classificação e de quantificação. 

A entrevista possibilita ao entrevistador expor o significado de uma palavra ou de 

uma pergunta para que eventual incompreensão do entrevistado não prejudique suas 

respostas. Entrevistas individuais oportunizam respostas ricas quando o entrevistado sente-se 

à vontade ou feliz por alguém se interessar por um assunto que é do seu interesse, enquanto 

entrevistas coletivas podem possibilitar um grande fluxo de informações, resultando em 

ganho de tempo ao entrevistador (VERGARA, 2012, p. 20-21). 

Neste trabalho, previamente à execução das entrevistas, foram elaborados três 

roteiros, componentes dos Apêndices A, B e C, com estrutura semiaberta para nortear a 

interação com o grupo focal, os parlamentares e os demais entrevistados individuais. Os 

roteiros foram elaborados com níveis de questões voltadas a coletar dados sobre a motivação 

dos entrevistados para o exercício das atividades profissionais, sobre a afetação ou não dos 

resultados de suas instituições pela perícia oficial de natureza criminal, para aplicação do 

modelo de classificação de stakeholders elaborado por Mainardes, Alves, et al. (2011) e para 

a obtenção de sugestão de ações para os peritos oficiais exercerem influência no processo de 

autonomia da perícia oficial de natureza criminal. 

O grupo focal, para realização da entrevista coletiva, foi composto por 6 (seis) 

peritos criminais, com um atuando na esfera estadual e os demais, na esfera federal. Buscou-

se nessa interação social confirmar ou refutar as suposições levantadas na contextualização do 

problema, identificar potenciais stakeholders para aplicação do teste empírico do modelo de 

classificação constante no referencial teórico e obter sugestão de ações ao corpo de peritos 

oficiais influenciar, adequadamente, no processo de autonomia da perícia oficial de natureza 

criminal. A entrevista coletiva foi realizada a distância no dia 6 de agosto de 2013 com uso do 

programa de computador skype e gravada digitalmente com a ferramenta Call Graph. 

As entrevistas individuais foram efetivadas, pessoalmente e a distância, com 34 

(trinta e quatro) profissionais identificados, diretamente ou por intermédio das instituições que 

integram, como stakeholders em relação à perícia oficial de natureza criminal. Objetivou-se 

nas conversas individuais identificar aspectos motivacionais de cada entrevistado para o 

exercício de suas atividades profissionais, saber se os resultados de cada instituição eram ou 

não afetados pela perícia oficial de natureza criminal, aplicar o teste empírico do modelo de 

classificação de stakeholders constante no referencial teórico e obter sugestão de ações para 
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os peritos oficiais exercerem adequada influência no processo de autonomia da perícia oficial 

de natureza criminal. Todas as entrevistas foram realizadas diretamente pelo autor que fez uso 

da estratégia de snow ball ou bola de neve que ocorre quando o entrevistador obtém de um 

entrevistado a indicação de outros (VERGARA, 2012, p. 6). Três entrevistados não 

permitiram a gravação das conversas, restando ao pesquisador o registro manual dos diálogos. 

Três entrevistas foram realizadas a distância com o uso de ferramentas de tecnologia da 

informação. Essas entrevistas foram realizadas com áudio e vídeo, via internet, utilizando-se o 

programa de computador skype e a gravação foi efetivada com uso de outra ferramenta 

denominada Call Graph. Ambas as ferramentas podem ser obtidas gratuitamente na rede 

mundial de computadores. As demais entrevistas individuais foram efetivadas diretamente e 

no local de trabalho de cada entrevistado nas cidades de Brasília/DF e Natal/RN, em função 

da acessibilidade aos entrevistados. 

Por fim, destaque-se que nos momentos prévios às entrevistas propriamente ditas, o 

entrevistador, sucintamente, expôs os propósitos da pesquisa, a duração prevista e as técnicas 

a serem empregadas, iniciando a gravação somente após a concordância de cada entrevistado. 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS DE CAMPO 

Inicialmente, não se observou a necessidade de um tratamento prévio das pesquisas 

documental e bibliográfica. Porém, para a pesquisa de campo, executada por meio de 

entrevistas coletiva e individuais, de estrutura semiaberta, os dados foram tratados utilizando-

se o método de análise de conteúdo que, segundo Vergara (2008), “visa identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado tema”. 

De acordo com Bardin (2011), a eleição do método de análise de conteúdo pressupõe 

o cumprimento de três etapas: 1) pré-análise, onde se define o corpus, os objetivos da análise, 

e se efetua a elaboração dos indicadores que fundamentam a interpretação final; 2) exploração 

do material, na qual se deve sistematizar e agregar os dados em unidades que permitiram a 

descrição exata do conteúdo expresso no texto; e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, traduzidos pela apresentação dos resultados, que podem propor inferências e 

adiantar interpretações a propósito de objetivos previstos ou outras descobertas inesperadas. 

Considerando a natureza qualitativa desta pesquisa, a análise é de caráter mais 

intuitivo, permitindo-se com isso ser mais flexível e adaptável. Assim, podem ser 

estabelecidas categorias mais descriminantes, não havendo preocupação com frequências 

elevadas, mas sim com a pertinência de cada categoria (BARDIN, 2011). 
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Assim, a análise do conteúdo das entrevistas inerentes à pesquisa de campo deste 

trabalho, após a transcrição de suas principais partes, focou na interpretação da visão dos 

entrevistados considerando-se, em especial, o objetivo geral do estudo, que é identificar e 

classificar os stakeholders que influenciam e/ou são influenciados pela perícia oficial de 

natureza criminal e que, direta ou indiretamente, impactam na sua autonomia, especialmente, 

com a aplicação do teste empírico do modelo de classificação discutido no referencial teórico. 

Com esse intento, fez-se a distribuição das categorias analíticas em grade fechada, 

considerando-se os dados coletados pelas entrevistas individuais e coletiva (grupo focal), 

conforme o Quadro 1. O armazenamento e a manipulação dos dados das entrevistas foram 

executados utilizando-se os programas de computador Microsoft Office Excel 2007 e 

Microsoft Office Word 2007 e suas respectivas funcionalidades. 

Quadro 5 - Categorias para análise do conteúdo das entrevistas 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

Categoria A - Motivação do entrevistado para o exercício de suas atividades 

Categoria B – Afetação dos resultados da instituição pela perícia oficial criminal 

Categoria C – Identificação de stakeholders 

Categoria D – Classificação dos stakeholders em relação à perícia oficial criminal 

Categoria E – Classificação dos stakeholders quanto a autonomia da perícia oficial criminal 

Categoria F – Ações sugeridas aos peritos oficiais criminais 

 

Considerando-se os resultados da análise do conteúdo dos dados coletados com a 

pesquisa de campo e as informações obtidas com a pesquisa bibliográfica que dá suporte ao 

referencial teórico, é possível efetuar comparações deste com os resultados daquela pesquisa 

de campo, possibilitando inferências específicas sobre o tema abordado, dando a resposta 

devida ao problema da pesquisa, qual seja: a partir da identificação e classificação dos 

stakeholders é possível estabelecer um conjunto de ações aos peritos oficiais influenciarem no 

processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal? 
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4.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Independente da metodologia que se adote em uma pesquisa, mesmo aquela 

considerada a mais adequada, sempre se apresentarão dificuldades na sua execução e 

limitações. Estas podem ocorrer em todas as fases da aplicação do método. 

Neste trabalho o maior impacto advém da pesquisa de campo, executada por 

intermédio de entrevistas, ricas tanto em possibilidades quanto em limitações. Por isso, 

algumas restrições da entrevista são: 

a) obtenção de respostas pobres por dificuldade de comunicação entre entrevistado e 

entrevistador (VERGARA, 2012, p. 21); 

b) não motivação do entrevistado para resposta das perguntas a ele efetuadas (GIL, 

1999, p. 118); 

c) influência do entrevistador, sob aspecto pessoal e de comunicação, que levam o 

entrevistado a escamotear as respostas e colocar-se em situação defensiva (VERGARA, 2012, 

p. 21) (GIL, 1999, p. 119); 

d) limitação de tempo das partes envolvidas (VERGARA, 2012, p. 21); 

e) compreensão inadequada do significado das questões dos roteiros pelos 

entrevistados (GIL, 1999, p. 118); 

f) respostas falsas do entrevistado, por razões conscientes ou inconscientes e 

inabilidade ou incapacidade para responder adequadamente como consequência de 

insuficiência vocabular ou de problemas psicológicos (GIL, 1999, p. 118); 

g) influência de opiniões e crenças pessoais do entrevistador sobre as respostas do 

entrevistado (GIL, 1999, p. 119); 

h) preconceitos, esquecimentos, articulações imprecisas pelo entrevistado 

(VERGARA, 2012, p. 22). 
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5 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

Como exposto na metodologia, os dados deste trabalho foram obtidos após a 

realização de pesquisa documental, bibliográfica e de campo, esta por intermédio de 

entrevistas. As respostas às questões das entrevistas foram submetidas ao método de análise 

do conteúdo, com grade fechada, agrupando os respectivos resultados em categorias 

analíticas, relacionadas no Quadro 5, determinadas previamente a partir das suposições 

construídas na contextualização do problema e do referencial teórico, porém, relacionadas ao 

contexto empírico desenvolvido com o objetivo de determinar a organização a ser considerada 

para fins de análise sob o enfoque da Teoria dos Stakeholders. 

Os resultados da pesquisa de campo são apresentados em cada categoria analítica 

visando abranger a diversidade de percepções dos entrevistados, especialmente quanto ao 

grau de influência exercido e recebido da perícia oficial de natureza criminal e ao grau de 

impacto da autonomia desse integrante do Sistema de Justiça Criminal (SILVA, 2012), sobre 

as atividades profissionais ou parlamentares de cada um dos stakeholders entrevistados. De 

importância semelhante o conjunto de ações sugeridas por esses entrevistados aos peritos 

oficiais criminais, como forma destes influenciarem, adequadamente, esse processo dinâmico 

de estabelecimento de autonomia. 

O conjunto de entrevistados é composto por deputados federais e senadores, ministro 

do Superior Tribunal de Justiça, secretário nacional e secretário executivo do Ministério da 

Justiça, coordenador-geral da SDH/PR, magistrados federais e estaduais, procuradores da 

República, promotores de justiça, advogados, defensor público, conselheiros do 

CONASP/MJ, peritos criminais federais e do Estado do Pará, presidentes de entidades 

associativas de peritos criminais e de delegados de polícia. 

5.1 CATEGORIA A - MOTIVAÇÃO DO ENTREVISTADO PARA O EXERCÍCIO DE 

SUAS ATIVIDADES 

Nesta categoria buscou-se identificar as principais motivações dos entrevistados para 

o exercício de suas atividades profissionais. 

No geral, à exceção dos parlamentares, a principal motivação para os entrevistados 

exercerem suas atividades profissionais foi a oportunidade de aplicação dos conhecimentos 

adquiridos na formação acadêmica nas respectivas áreas e campos profissionais. 
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Para a maioria dos entrevistados integrantes do grupo focal, todos peritos criminais, 

contou também o fato das atribuições inerentes ao cargo público de perito criminal 

constituirem-se em permanente desafio. Também, no caso dos peritos criminais federais, foi 

considerada a boa remuneração do respectivo cargo público. 

Para os magistrados e membros do Ministério Público contou, também, o aspecto 

vocacional. Nesse sentido, destacam-se alguns excertos de entrevistas com esses perfis de 

entrevistados. 

 [...] desde a faculdade eu sempre tive uma admiração ao Ministério Público 
Federal e acredito que eu tinha um perfil que me aproximava mais da 
instituição e tanto é que eu tive a felicidade de quando estudava pra concurso 
passar em vários outros concursos, então eu poderia até optar. Passei pra juiz 
federal. Poderia exercer a magistratura, mas acredito que não era o meu 
perfil. Passei pra AGU, pra Defensoria Pública da União, pra procurador do 
estado. Então o que me motivou a exercer a atividade foi justamente o perfil 
constitucional que o Ministério Público tem e a capacidade de transformação 
social que a instituição representa. É uma responsabilidade muito grande, 
mas é um desafio muito interessante. (Entrev 26) 

[...] sou magistrada por vocação. Se eu tivesse de escolher, escolheria 
novamente ser juíza [...] Eu me habituei a dar soluções aos problemas sociais 
[...] sempre gostei de trabalhar com gente, sempre gostei de resolver 
problemas. (Entrev 33) 

[...] o despertar da minha vocação [...] para o exercício dessa função que eu 
delineei acho que vem desde a infância. Meu pai era magistrado, busquei 
inspiração nisso, mas no desenvolver dos nossos cursos acadêmicos, da 
nossa formação profissional, a gente termina enxergando que realmente ali é 
o caminho. Então, consolida-se nesse momento. Então acho que foi essa 
busca por essa necessidade de fazer justiça, de aplicar a lei de maneira mais 
ampla, mais voltada para a sociedade, foi o que desencadeou, efetivamente, 
essa vocação para a magistratura [...] Faço a magistratura por vocação 
extrema. (Entrev 37) 

Alguns parlamentares consideraram o desejo de contribuir para fazer alguma 

diferença no progresso do país, por intermédio do exercício do mandato parlamentar. Nesse 

sentido o excerto da opinião de um deputado federal 

[...] nosso país tem tudo do que precisa para ser a melhor nação do mundo 
para se viver, mas ainda carrega uma série de problemas por várias razões, 
uma das quais a falta de pessoas qualificadas, vocacionadas, preocupadas 
com o bem da nação na política. (Entrev 11) 

5.2 CATEGORIA B – AFETAÇÃO DOS RESULTADOS DA INSTITUIÇÃO PELA 

PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL 

Nesta categoria são destacadas as percepções dos entrevistados a respeito da afetação 

dos resultados das suas instituições pela perícia oficial de natureza criminal, esta considerada 
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como organização conforme discorrido no contexto empírico no capítulo 3. Todas as opiniões 

foram no sentido de que, direta ou indiretamente, essa atividade estatal afeta os resultados dos 

entes dos quais os consultados fazem parte, quando o crime deixar vestígios de sua prática. 

Para o grupo focal, o principal produto da perícia oficial criminal, o laudo pericial, 

onde se dá emissão de juízo de valor técnico-científico para analisar o fato e colaborar com o 

processo de persecução criminal objetivando determinar a materialidade e a autoria do crime 

praticado, beneficia a sociedade com a melhoria na sensação de segurança e maior efetividade 

do processo penal. 

Para os representantes das entidades associativas de peritos criminais, os exames 

periciais, quando bem feitos, com qualidade, facilita o trabalho dessas entidades junto às 

esferas políticas para reconhecimento institucional da perícia oficial criminal junto aos 

governantes. Ela é o ponto focal dessas associações. Os resultados da perícia oficial criminal 

afetam diretamente os resultados das entidades associativas. 

Ao representante da ADPF é imprescindível que haja interação e integração entre as 

atividades de polícia judiciária e de perícia oficial criminal e que ocorram de forma 

permanente. Essas atividades se confundem por fazer parte de um mesmo sistema, um mesmo 

conjunto. A perícia oficial criminal tem total importância, especialmente nos crimes 

transnacionais, econômico-financeiros, onde a busca e o rastreamento dos vestígios são 

complexos. 

Para o representante do MJ a perícia oficial de natureza criminal afeta os resultados 

institucionais com impactos em projetos importantes da pasta ministerial onde tem forte 

influência na eficácia desses projetos. O projeto Brasil Mais Seguro tem por objetivo reduzir a 

criminalidade e se o trabalho da perícia criminal não for bem feito não se reduzirá a 

impunidade.  Para esse entrevistado a perícia criminal é fundamental no processo penal. 

Aos integrantes do CONASP a perícia oficial de natureza criminal é essencial. A 

falta de estrutura da polícia científica pelo país como um todo leva à impunidade que, por sua 

vez, colabora para o aumento da violência. Essa falta de estrutura é tanto sob o aspecto 

normativo quanto instrumental, com insuficiência de equipamentos para que o perito oficial 

possa desenvolver seu trabalho onde, em alguns Estados, os profissionais sequer dispõem de 

lâmina e reagente para realizar um exame de tipologia sanguínea. Um dos integrantes 

manifestou-se no sentido de que 

[...] a perícia oficial ela tinha que [...] ser [...] altamente eficaz por meio 
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desses equipamentos e ter um olhar diferenciado, sem dúvida nenhuma, dos 
órgãos públicos do executivo [...]. O perito se desestimula por falta de meios 
de trabalho. [...] Outro problema é a sobrecarga de trabalho. Nós temos 
Estados no país que tem 18 (dezoito) anos que não executam concurso pra 
perícia. (Entrev 16) 

Para o Ministério Público estadual a perícia oficial de natureza criminal é 

fundamental, imprescindível. É ponto basilar em qualquer ação penal. Porém, no ponto de 

vista desse stakeholder, não se observa o interesse do Poder Executivo em dar condições para 

a realização dos exames periciais. 

Os membros do Ministério Público federal também afirmaram que a perícia oficial 

criminal é fundamental. Afeta completamente os resultados da instituição. Serve de 

embasamento para a continuidade das ações penais. Raramente um juiz nega o que uma prova 

pericial apresenta. O que permite à Procuradoria da República atuar em diversos tipos de 

crime é o conhecimento técnico da perícia oficial criminal. Esta é mecanismo de segurança ao 

processo penal. O nível de influência da prova pericial no trabalho do Ministério Público é 

máximo, embora a maior parte diga respeito à materialidade do delito. 

Para os magistrados federais e do Estado do Rio Grande do Norte, todos atuantes em 

matéria penal, a perícia oficial de natureza criminal afeta diretamente os resultados do Poder 

Judiciário. É fundamental ao juiz. A ausência de uma prova pericial bem elaborada afeta o 

resultado dos julgamentos. Ela identifica a autoria do delito ou a exclui. Abaixo alguns 

excertos de declarações de magistrados. 

[...] a importância da perícia no âmbito criminal eu diria que é fundamental. 
[...] eu diria que a importância maior da perícia tem a ver com o acertamento 
da existência do ilícito. Em alguns casos o laudo pericial é decisivo também 
para a determinação da autoria. [...] O trabalho da perícia é, talvez, o que se 
avalia com mais importância em juízo. [...] a perícia, frequentemente, não é 
repetível em alguns casos porque o local do crime não pode ser mantido 
inalterado por um tempo indefinido. Então a perícia é submetida também a 
um contraditório, mas é aquele contraditório diferido, mitigado, indireto, 
porque eu não tenho como refazer a perícia. Eu posso ouvir os peritos. Eu 
posso dar às partes oportunidade de nomearem os assistentes técnicos pra 
avaliarem o trabalho do perito e, eventualmente, oferecerem algum tipo de 
manifestação ou crítica, e aí tudo isso vai ser ponderado ao final, mas o 
laudo pericial permanece. A não ser que haja um vício formal, o laudo 
pericial vai permanecer e vai ser objeto de consideração ao longo de todo o 
processo em primeiro grau, em segundo grau. De forma que uma perícia 
bem feita, eu diria, é fundamental pra responsabilização penal, pro bom êxito 
da persecução penal, tanto no que diz respeito à condenação de quem 
realmente é, eventualmente, responsável pelo crime, quanto, também, no que 
diz respeito à absolvição daquele que aparentemente é envolvido, mas que 
depois se verifica não teve responsabilidade nenhuma, não a ponto de ser 
condenado. [...] Há crimes que não são apurados se não houver um trabalho 
pericial cuidadoso e feito a tempo e modo. Não há como chegar a bom termo 
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da responsabilização penal se não houver um trabalho pericial bem feito 
secundando toda a investigação e, depois, o processo, de sorte que a perícia é 
sim indispensável, especialmente quando a infração deixa vestígios, como 
exige o código de processo penal, mas eu diria que ela é indispensável em 
regra. (Entrev 20) 

[...] todos os processos criminais, pelo perfil da criminalidade que habita a 
jurisdição federal, basicamente todos eles são crimes que deixam vestígios, 
ou seja, em que há necessidade de perícia. [...] a perícia não é só identificar a 
materialidade. A perícia em muitos casos ela vai identificar a autoria e 
excluir uma eventual autoria. Então hoje no processo criminal, pelo 
incremento da tecnologia, a perícia ganhou uma importância muito grande. 
(Entrev 21) 

[...] quanto melhor for realizada uma perícia, uma prova técnica dessa 
natureza, mais segurança o juiz terá e mais próximo ele chegará do que se 
designa verdade real [...]. Uma perícia técnica, bem feita, programada, tem 
muito mais valor ao longo da instrução processual do que todo o 
procedimento no inquérito policial, na parte que não diz respeito à perícia. 
(Entrev 35) 

[...] julgamento na área criminal baseado em uma perícia mal elaborada não 
vai ser nunca um julgamento bom, por melhor que seja aquela decisão, por 
mais robusta que seja aquela decisão. Já, amparado numa perícia bem 
elaborada, ele tende, se for seguido pela decisão judicial no mesmo nível, a 
ser um bom julgamento em termos qualitativos [...]. (Entrev 37) 

[...] a ausência de uma perícia técnica bem elaborada [...] implica 
sensivelmente nos resultados do Poder Judiciário, seja positivamente seja 
negativamente. [...] nessa ausência da perícia técnica a gente termina sendo 
empurrado pra julgar com base na prova oral. [...] Isso deixa uma lacuna. [...] 
Se eu tivesse a prova técnica não precisava ouvir prova testemunhal.   
(Entrev 38) 

[...] afeta o judiciário na medida em que os juízes necessitam da perícia para 
poderem julgar com maior tranquilidade. (Entrev 39) 

 

O resumo das percepções dos entrevistados a respeito do impacto da perícia oficial 

de natureza criminal sobre os resultados institucionais das organizações que integram 

retificam e ratificam certas suposições condutoras da pesquisa. 

Retificando a suposição “a” do item 1.3, percebe-se que a natureza técnico-científica 

da perícia oficial de natureza criminal não dificulta seu reconhecimento pelos operadores do 

direito, em especial os magistrados e os membros do Ministério Público, e é reconhecida 

como essencial por todos os entrevistados. 

Das entrevistas com os diversos magistrados pode-se inferir que usam o produto da 

perícia oficial de natureza criminal, na forma de laudo pericial, para fundamentar suas 

decisões, especialmente no aspecto da materialidade do crime praticado, embora não tenha 

sido possível identificar a percepção direta deles em considerar ou não a perícia criminal 
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como função essencial à justiça o que retifica, pelo menos em parte, a suposição “d” do item 

1.3. 

5.3 CATEGORIA C – IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS 

A identificação dos stakeholders que influenciam e/ou recebem influência da perícia 

oficial de natureza criminal e que, direta ou indiretamente, impactam a autonomia desse 

arranjo institucional estatal, foi obtida como resultado das entrevistas com o grupo focal, 

composto por 6 (seis) peritos oficiais criminais, e com presidentes das entidades associativas 

nacionais de peritos criminais. Na contextualização, foi exposto aos entrevistados que, 

segundo Freeman (1984), stakeholder significava qualquer indivíduo ou grupo que pudesse 

afetar a obtenção dos objetivos organizacionais ou que fosse afetado pelo processo de busca 

desses objetivos. Considerando-se a perícia oficial de natureza criminal como sendo a 

organização e a sua autonomia administrativa e funcional como o objetivo a ser alcançado, 

buscou-se saber dos mencionados entrevistados que órgãos, grupos e pessoas poderiam ser 

identificados como stakeholders. 

Como resultado, foram identificados como partes interessadas na perícia oficial de 

natureza criminal e na sua respectiva autonomia, os entes e profissionais listados no Quadro 6. 

Quadro 6 - Lista dos stakeholders identificados 

Stakeholders identificados 

Polícia Militar 

Polícia Civil 

Ministério Público 

Poder Judiciário 

Defensoria Pública 

Deputados Federais 

Senadores da República 

Governadores dos Estados e do Distrito Federal 

Deputados Estaduais 

Entidades de direitos humanos 

Entidades representativas de peritos oficiais criminais 

Imprensa 

Sociedade civil 

Delegados de polícia 

Advogados 
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Essa identificação direcionou os perfis dos entrevistados individuais e a realização 

das respectivas entrevistas que foram possíveis e que sustentam esta pesquisa as quais 

possibilitaram o agrupamento das partes interessadas de acordo com o Quadro 7 - Grupos de 

stakeholders entrevistados, retratando em boa parte a lista dos stakeholders identificados pelo 

grupo focal e presidentes das entidades associativas nacionais de peritos criminais. 

Quadro 7 - Grupos de stakeholders entrevistados 

Stakeholders entrevistados 

MJ 

CONASP 

Deputado Federal 

Senador da República 

STJ 

Justiça Federal 

Justiça Estadual 

Ministério Público Federal 

Ministério Público Estadual 

Defensoria Pública Estadual 

Associação de peritos criminais 

Associação de delegados de polícia 

Direitos humanos 

Perito oficial criminal 

Advogado criminalista 

 

A próxima etapa do trabalho foi a classificação dos stakeholders entrevistados, de 

acordo com o modelo abordado no referencial teórico, cuja discussão é realizada na próxima 

categoria. 

5.4 CATEGORIA D – CLASSIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS EM RELAÇÃO À 

PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL 

A classificação dos stakeholders identificados os quais, no entendimento do grupo 

focal e dos presidentes das entidades associativas nacionais de peritos criminais, influenciam 

e/ou recebem influência da perícia oficial de natureza criminal e que, direta ou indiretamente, 

impactam a sua autonomia, foi efetuada com a aplicação do teste empírico do trabalho 

apresentado por Mainardes, Alves, et al. (2011) no V Encontro de Estudos em Estratégia/3Es 
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da ANPAD, realizado na cidade de Porto Alegre/RS no período de 15 a 17 de maio de 2011, 

denominado “Um novo modelo de classificação de stakeholders”. Trata-se de uma proposta 

de classificação por importância dos stakeholders de uma organização, neste caso a perícia 

oficial de natureza criminal. Nessa proposta foi usado como justificativa o método 

apresentado por Whetten (1989), no ensaio intitulado “What constitutes a theoretical 

contribution?”. Segundo esse autor, uma teoria completa deve possuir quatro elementos 

essenciais: o quê (identificação de quais fatores – variáveis, construtos, conceitos – 

logicamente devem ser levados em conta na explicação do fenômeno social ou individual em 

questão); o como (relação entre os fatores identificados); o por quê (identificação das 

dinâmicas psicológicas, econômicas ou sociais fundamentais que justificam a seleção de 

fatores e as relações de causalidade propostas) e o quem, onde e quando (condições que 

colocam limitações nas proposições geradas de um modelo teórico, onde os fatores temporais 

e contextuais delimitam as fronteiras da generalização e determinam o alcance e a extensão da 

teoria). 

No novo modelo de Mainardes, Alves, et al. (2011), o fator destacado é a influência 

mútua entre o stakeholder identificado e classificado, e a perícia oficial de natureza criminal, 

tornando-se o fator único usado no teste empírico, diferenciando-se, por exemplo, do modelo 

Stakeholder Salience, que prevê três fatores (poder, legitimidade e urgência) para 

classificação por importância dos stakeholders da organização considerada. Reitera-se que o 

uso de um único fator simplifica a forma de diferenciar as partes interessadas da organização. 

Como resultado da aplicação da Teoria dos Stakeholders, por intermédio do referido modelo, 

restaram classificados por nível de importância os stakeholders entrevistados que se 

relacionam com a perícia oficial de natureza criminal. 

Assim, da relação stakeholders - perícia oficial de natureza criminal, considerada a 

capacidade de um lado influenciar o outro, podem resultar seis tipos de stakeholders: 

regulador, controlador, parceiro, passivo, dependente e não stakeholder. A característica de 

cada tipo está detalhada no Quadro 2 do referencial teórico. 

Para mensuração das influências entre perícia oficial de natureza criminal e cada 

stakeholder, foram feitas duas indagações aos entrevistados: uma para obter a medida da 

influência do stakeholder sobre a perícia oficial criminal e outra que possibilitasse medir a 

influência desta sobre o respectivo stakeholder. Ambas as questões tiveram escalas de 5 

(cinco) pontos, conforme se pode observar nos roteiros das entrevistas que integram os 

apêndices, cujas gradações foram realizadas pelos próprios entrevistados. Para análise dos 
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resultados obtidos, calculou-se a média aritmética simples dos valores dados pelos 

entrevistados, que variaram de 0 (zero) a 5 (cinco), para ambas as indagações, quando 

existente mais de um entrevistado, e para cada grupo de stakeholders, conforme Quadro 1 do 

subitem 5.3 – Categoria C – Identificação de stakeholders.  Em seguida, efetuou-se a 

operação da diferença entre os resultados das médias calculadas, conforme o caso, 

diminuindo-se o valor dado à influência da perícia oficial criminal do valor atribuído à 

influência do stakeholder, arredondando-se o resultado com uma casa decimal com a 

finalidade de melhor situá-lo na escala do modelo de Mainardes, Alves, et al. (2011). Com o 

resultado final da diferença das médias aritméticas simples, conforme o caso, posicionou-se 

cada stakeholder na escala de classificação contida na Tabela 1 do referencial teórico, 

categorizou-se cada um como dependente, passivo, parceiro, controlador ou regulador. A 

classificação final das partes interessadas listadas no Quadro 7 - Grupos de stakeholders 

entrevistados, pelos tipos do modelo utilizado e de acordo com a sistemática explicitada, 

encontra-se abaixo na Tabela 2. 

Tabela 2- Classificação dos stakeholders entrevistados em relação à perícia oficial de natureza 
criminal 

Stakeholder Escala Tipo Característica da influência 

MJ 0,0 Parceiro O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, sem que um 
ou outro tenha maior grau de influência 
observando-se um equilíbrio entre as 
partes. 

CONASP -0,8 Parceiro 

Deputado Federal 3,0 Controlador ou 
Regulador 

Controlador: o stakeholder e a 
organização se influenciam 
mutuamente, porém o stakeholder 
exerce um grau maior de influência 
sobre a organização, levando-o ao 
comando das relações entre ele e a 
organização. 
Regulador: o stakeholder exerce 
influência sobre a organização, mas esta 
exerce nenhuma (ou muito pouca) 
influência sobre o stakeholder. 

Senador da República 0,7 Parceiro O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, sem que um 
ou outro tenha maior grau de influência 
observando-se um equilíbrio entre as 
partes. 

STJ -2,0 Passivo O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém um 
grau maior de influência pende para o 
lado da organização, fazendo com esta 
comande a relação com o stakeholder. 
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Stakeholder Escala Tipo Característica da influência 

Justiça Federal -3,0 Passivo ou 
Dependente 

Passivo: o stakeholder e a organização 
se influenciam mutuamente, porém um 
grau maior de influência pende para o 
lado da organização, fazendo com esta 
comande a relação com o stakeholder. 
Dependente: A organização exerce 
influência em maior grau sobre o 
stakeholder, restando a este 
praticamente nenhuma influência sobre 
aquela. 

Justiça Estadual -2,3 Passivo O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém um 
grau maior de influência pende para o 
lado da organização, fazendo com esta 
comande a relação com o stakeholder. 

Ministério Público Federal -2,0 Passivo O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém um 
grau maior de influência pende para o 
lado da organização, fazendo com esta 
comande a relação com o stakeholder. 

Ministério Público 
Estadual 

-1,0 Parceiro ou 
Passivo 

Parceiro: o stakeholder e a organização 
se influenciam mutuamente, sem que 
um ou outro tenha maior grau de 
influência observando-se um equilíbrio 
entre as partes. 
Passivo: o stakeholder e a organização 
se influenciam mutuamente, porém um 
grau maior de influência pende para o 
lado da organização, fazendo com esta 
comande a relação com o stakeholder 

Defensoria Pública 
Estadual 

0,0 Parceiro O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, sem que um 
ou outro tenha maior grau de influência 
observando-se um equilíbrio entre as 
partes. 

Associação de peritos 
criminais 

-0,7 Parceiro 

Associação de delegados 
de polícia 

0,0 Parceiro 

Direitos humanos 0,0 Parceiro 

Perito oficial criminal 0,5 Parceiro 

Advogado criminalista -3,0 Passivo ou 
Dependente 

Passivo: o stakeholder e a organização 
se influenciam mutuamente, porém um 
grau maior de influência pende para o 
lado da organização, fazendo com esta 
comande a relação com o stakeholder. 
Dependente: A organização exerce 
influência em maior grau sobre o 
stakeholder, restando a este 
praticamente nenhuma influência sobre 
aquela. 
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Evidencia-se na Tabela 2 que, segundo os entrevistados e o modelo de classificação 

de Mainardes, Alves, et al. (2011), os stakeholders MJ, CONASP, Senador da República, 

Defensoria Pública Estadual, associação de peritos criminais, associação de delegados de 

polícia, entidade de Direitos Humanos e perito oficial criminal, são do tipo parceiro, 

significando que esses stakeholders e a perícia oficial de natureza criminal se influenciam 

mutuamente, sem que um ou outro tenha maior grau de influência observando-se um 

equilíbrio entre as partes. Esse conjunto do tipo stakeholder parceiro representa mais de 53% 

(cinquenta e três por cento) do total de partes interessadas entrevistadas. Contudo, parece que 

o modelo de classificação de Mainardes, Alves, et al. (2011), da forma como foi aplicado, não 

reflete adequadamente a intensidade da influência exercida e recebida pelas partes. Por 

exemplo, o MJ e o stakeholder perito oficial criminal foram classificados como do tipo 

stakeholder parceiro porque o resultado final de acordo com a Tabela 1- Escala para 

classificação de stakeholders, que varia de -5 a 5, foi de 0 e 0,5, respectivamente. Porém, o 

MJ exerceu uma influência de grau 0 e recebeu da perícia oficial criminal uma influência de 

grau 0, cujo resultado da diferença também foi 0. No entanto, o stakeholder perito oficial 

criminal exerceu uma influência de grau 5 e recebeu da perícia oficial criminal uma influência 

de grau 4,5, cuja diferença foi de 0,5. Isso pode significar que o modelo de classificação de 

Mainardes, Alves, et al. (2011) necessita de algum ajuste que possa considerar a variação da 

intensidade da influência mútua entre o stakeholder e a organização. 

 Ainda de acordo com a Tabela 2, o STJ, a Justiça Estadual e o Ministério Público 

Federal, 20% (vinte por cento) do total de grupos de stakeholders, foram classificados como 

do tipo passivo significando que essas partes interessadas e a perícia oficial de natureza 

criminal se influenciam mutuamente, porém um grau maior de influência pende para o lado da 

perícia oficial criminal, fazendo com esta comande a relação com o stakeholder. 

O stakeholder Deputado Federal pode ser classificado como regulador ou como 

controlador porque o resultado final do valor obtido, com o uso do modelo de classificação de 

Mainardes, Alves, et al. (2011), é 3 e na escala desse modelo é a fronteira entre os dois tipos. 

Caso esse stakeholder seja considerado como regulador, estar-se-á dizendo que ele exerce 

influência sobre a perícia oficial de natureza criminal, mas esta exerce nenhuma (ou muito 

pouca) influência sobre ele. Ao passo que se for considerado como controlador, afirmar-se-á 

que ele e a perícia oficial de natureza criminal se influenciam mutuamente, porém o 

stakeholder Deputado Federal exerce um grau maior de influência sobre a ela, levando-o ao 
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comando das relações entre ele e a perícia oficial de natureza criminal. Essa dificuldade de 

classificar o stakeholder em um ou outro tipo do modelo de classificação de Mainardes, 

Alves, et al. (2011), pode evidenciar a necessidade de se definir a qual intervalo 

caracterizador de cada tipo de stakeholder deve pertencer os valores limites da escala para 

classificação das partes interessadas. Semelhante possibilidade de categorização em dois tipos 

de stakeholders foi verificada com as partes interessadas Ministério Público Estadual, Justiça 

Federal e advogado criminalista. 

O stakeholder Ministério Público Estadual pode ser classificado como parceiro ou 

passivo porque o resultado final do valor obtido, com o uso do modelo de classificação de 

Mainardes, Alves, et al. (2011), é -1 e na escala desse modelo é a fronteira entre os dois tipos 

mencionados. Caso essa parte interessada seja considerada do tipo parceiro, estar-se-á 

dizendo, que ela e a perícia oficial de natureza criminal se influenciam mutuamente, sem que 

um ou outro tenha maior grau de influência, observando-se um equilíbrio entre as partes. 

Entretanto, se for considerado que a parte interessada é do tipo passivo, afirmar-se-á que o 

stakeholder Ministério Público Estadual e a perícia oficial de natureza criminal se influenciam 

mutuamente, porém um grau maior de influência pende para o lado da perícia oficial criminal, 

fazendo com esta comande a relação com o stakeholder. 

Por fim, quanto aos stakeholders Justiça Federal e advogado criminalista, ambos 

podem ser categorizados como do tipo passivo ou dependente, como consequência do 

resultado final do valor obtido, com o uso do modelo de classificação de Mainardes, Alves, et 

al. (2011), que foi de -3, limite entre os dois tipos na escala de classificação do modelo. Caso 

se considere esses stakeholders como do tipo passivo, afirmar-se-á que eles e a perícia oficial 

de natureza criminal se influenciam mutuamente, porém um grau maior de influência pende 

para o lado da perícia oficial criminal, fazendo com esta comande a relação com essas partes 

interessadas. Porém, se for considerado que se trata de stakeholders do tipo dependente, estar-

se-á dizendo, que a perícia oficial de natureza criminal exerce influência em maior grau sobre 

eles, restando a esses stakeholders praticamente nenhuma influência sobre aquela. 

Os tipos das partes interessadas resultantes da aplicação do teste empírico do modelo 

de classificação de Mainardes, Alves, et al. (2011) encontram-se distribuídos na Figura 7. 
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Figura 7 - Relações de influência entre a perícia oficial criminal e seus stakeholders 

 

 

 

Essa, em suma, a classificação dos stakeholders cujas entrevistas foram possíveis e 

diretamente realizadas pelo autor. Na categoria seguinte será abordada a classificação dessas 

mesmas partes interessadas, porém, considerando como organização, para fins de aplicação da 

Teoria dos Stakeholders, a autonomia da perícia oficial de natureza criminal, sem adentrar na 

questão das particularidades que revestem o conceito de autonomia. 

5.5 CATEGORIA E – CLASSIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS QUANTO A 

AUTONOMIA DA PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL 

Nesta categoria tratar-se-á da classificação dos mesmos stakeholders identificados e 

entrevistados, porém, sob o enfoque do impacto recebido e/ou exercido pelas suas atividades 

sobre a autonomia da perícia oficial de natureza criminal, e desta autonomia sobre as 

atividades dos stakeholders, sem abordar as particularidades que revestem o conceito 

normativo de autonomia. 

Para tanto, também foi executado, um teste empírico do trabalho apresentado por 

Mainardes, Alves, et al. (2011) no V Encontro de Estudos em Estratégia/3Es da ANPAD, 

Fonte: Adaptado de Mainardes, Alves, et al. (2011) 



61 
 

realizado na cidade de Porto Alegre/RS no período de 15 a 17 de maio de 2011, denominado 

“um novo modelo de classificação de stakeholders”, conforme dito no item 5.4 - 

CATEGORIA D – CLASSIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS EM RELAÇÃO À PERÍCIA 

OFICIAL CRIMINAL - trata-se de uma proposta de classificação por importância dos 

stakeholders de uma organização, neste caso, a autonomia da perícia oficial de natureza 

criminal. 

Neste teste empírico, aplica-se o novo modelo de Mainardes, Alves, et al. (2011), 

considerando como fator o grau de impacto das atividades do stakeholder sobre a autonomia 

da perícia oficial de natureza criminal e, no sentido contrário, dessa autonomia sobre as 

atividades da parte interessada entrevistada e por esta graduada na escala de classificação de 

stakeholder do modelo que varia de -5 a 5, conforme Tabela 1 do referencial teórico. 

Assim, da relação atividades dos stakeholders - autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal, considerada a capacidade de um lado influenciar o outro, podem resultar 

seis tipos de stakeholders: regulador, controlador, parceiro, passivo, dependente e não 

stakeholder. A característica de cada tipo encontra-se detalhada no Quadro 2 do referencial 

teórico. 

Para medir o grau de impacto da autonomia da perícia oficial de natureza criminal 

sobre as atividades de cada stakeholder, e vice-versa, foram realizadas duas perguntas aos 

entrevistados: uma buscando medir o grau de impacto das atividades do stakeholder sobre a 

autonomia da perícia oficial criminal, e outra que permitisse mensurar o grau de impacto 

dessa autonomia sobre as atividades do respectivo stakeholder. Ambas as questões tiveram 

escalas de 5 (cinco) pontos, conforme se pode observar nos roteiros das entrevistas que 

integram os apêndices, cujas gradações foram dadas pelos próprios entrevistados, agrupados 

conforme o Quadro 7 - Grupos de stakeholders entrevistados. Para análise dos resultados, 

assim como na categoria D, calculou-se a média aritmética simples dos valores dados pelos 

entrevistados, que variaram de 0 (zero) a 5 (cinco), para ambas as indagações, quando 

existente mais de um entrevistado, para cada grupo de stakeholder, conforme Quadro 1 do 

subitem 5.3 – Categoria C – Identificação de stakeholders.  Em continuidade, foi realizada a 

operação da diferença entre os resultados das médias calculadas, conforme o caso, 

diminuindo-se o valor dado ao impacto da autonomia da perícia oficial criminal do valor 

atribuído ao impacto das atividades do stakeholder sobre essa autonomia, arredondando-se o 

resultado com uma casa decimal com o fim de melhor situar o valor obtido na escala do 

modelo de Mainardes, Alves, et al. (2011). Com o resultado final da diferença das médias 
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aritméticas simples, conforme o caso, foi possível posicionar cada stakeholder na escala de 

classificação sugerida na Tabela 1 do referencial teórico e classificá-lo como dependente, 

passivo, parceiro, controlador ou regulador. A classificação final das partes interessadas 

listadas no Quadro 7 - Grupos de stakeholders entrevistados, pelos tipos do modelo usado e 

seguida a sistemática explicitada, encontra-se abaixo na Tabela 3. 

Tabela 3 - Classificação de stakeholders quanto a autonomia da perícia oficial criminal 

Stakeholder Escala Tipo Característica da influência 

MJ 2,0 controlador O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém o 
stakeholder exerce um grau maior de 
influência sobre a organização, levando-
o ao comando das relações entre ele e a 
organização. 

CONASP -0,3 parceiro O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, sem que um ou 
outro tenha maior grau de influência 
observando-se um equilíbrio entre as 
partes. 

Deputado Federal 2,0 controlador O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém o 
stakeholder exerce um grau maior de 
influência sobre a organização, levando-
o ao comando das relações entre ele e a 
organização. 

Senador da República 1,7 controlador 

STJ 0,0 parceiro O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, sem que um ou 
outro tenha maior grau de influência 
observando-se um equilíbrio entre as 
partes. 

Justiça Federal -1,7 passivo O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém um grau 
maior de influência pende para o lado da 
organização, fazendo com esta comande 
a relação com o stakeholder. 
 

Justiça Estadual -1,8 passivo 

Ministério Público 
Federal 

-2,0 passivo 

Ministério Público 
Estadual 

-1,5 passivo 

Defensoria Pública 
Estadual 

-4,0 dependente A organização exerce influência em 
maior grau sobre o stakeholder, restando 
a este praticamente nenhuma influência 
sobre aquela. 

Associação de peritos 
criminais 

-2 passivo O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém um grau 
maior de influência pende para o lado da 
organização, fazendo com esta comande 
a relação com o stakeholder. 
 

Associação de 0,0 parceiro O stakeholder e a organização se 
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Stakeholder Escala Tipo Característica da influência 

delegados de polícia influenciam mutuamente, sem que um ou 
outro tenha maior grau de influência 
observando-se um equilíbrio entre as 
partes. 

Direitos humanos 2,0 controlador O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém o 
stakeholder exerce um grau maior de 
influência sobre a organização, levando-
o ao comando das relações entre ele e a 
organização. 

Perito oficial criminal -1 parceiro ou 

passivo 

Parceiro: o stakeholder e a organização 
se influenciam mutuamente, sem que um 
ou outro tenha maior grau de influência 
observando-se um equilíbrio entre as 
partes. 
Passivo: o stakeholder e a organização 
se influenciam mutuamente, porém um 
grau maior de influência pende para o 
lado da organização, fazendo com que 
esta comande a relação com o 
stakeholder. 

Advogado 
criminalista 

-2,0 passivo O stakeholder e a organização se 
influenciam mutuamente, porém um grau 
maior de influência pende para o lado da 
organização, fazendo com esta comande 
a relação com o stakeholder. 
 

 

Constata-se na Tabela 3 que, embora sejam os mesmos stakeholders entrevistados na 

mesma oportunidade e com uso do mesmo modelo de classificação de Mainardes, Alves, et 

al. (2011), a tipologia das partes interessadas mudou, pois o fator de influência mútua foi 

alterado, bem como, o parâmetro de organização, que passou a ser a autonomia da perícia 

oficial de natureza criminal. 

Nesse novo teste destacou-se um número maior de stakeholders dos tipos passivo e 

controlador, e redução do tipo parceiro quando comparado com o teste da CATEGORIA D – 

CLASSIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS EM RELAÇÃO À PERÍCIA OFICIAL 

CRIMINAL. 

Assim, os stakeholders associação de peritos criminais, Ministério Público Estadual, 

Justiça Estadual, Ministério Público Federal, Justiça Federal e advogado criminalista, foram 

caracterizados, seguindo a sistemática do modelo de classificação de Mainardes, Alves, et al. 

(2011), como stakeholder passivo, inferindo que as atividades desses stakeholders e a 

autonomia da perícia oficial de natureza criminal se influenciam mutuamente, porém, um grau 
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maior de influência pende para o lado da autonomia da perícia, fazendo com esta comande a 

relação com esses stakeholders. Esse conjunto do tipo stakeholder passivo representa 40% 

(quarenta por cento) do total de partes interessadas entrevistadas. Assim como destacado na 

análise inerente à CATEGORIA D – CLASSIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS EM 

RELAÇÃO À PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL, parece que o modelo de classificação de 

Mainardes, Alves, et al. (2011), da forma como foi aplicado, não reflete adequadamente a 

intensidade da influência exercida e recebida pelas partes. Por exemplo, os stakeholders 

associação dos peritos criminais e advogado criminalista foram classificados como do tipo 

stakeholder passivo porque o resultado final, de acordo com a Tabela 1- Escala para 

classificação de stakeholders, que varia de -5 a 5, foi igual a -2 para ambos. Contudo, o grau 

de impacto das atividades do stakeholder associação dos peritos criminais sobre a autonomia 

da perícia oficial criminal alcançou o valor 3 na escala de classificação do modelo aplicado, e 

o grau de impacto recebido pela parte interessada foi de 5. Já as atividades do stakeholder 

advogado criminalista exerceram um impacto de 0,5 e receberam da autonomia da perícia 

oficial criminal um impacto de 2,5. Assim, reitera-se que isso pode significar que o modelo de 

classificação de Mainardes, Alves, et al. (2011) necessita de algum ajuste a fim de considerar 

a variação da intensidade da influência mútua entre o stakeholder e a organização 

considerada. 

Ainda de acordo com a Tabela 3, os stakeholders Deputado Federal, MJ, Senador da 

República e direitos humanos, cerca de 27% (vinte e sete por cento) do total de grupos de 

stakeholders, foi categorizado com sendo do tipo controlador, significando que o impacto das 

atividades dessas partes interessadas sobre a autonomia da perícia oficial de natureza criminal, 

e desta sobre aquelas atividades, se influenciam mutuamente, porém esses stakeholders 

exercem um grau maior de influência sobre aquela autonomia, levando-os ao comando das 

relações entre eles e a organização considerada. 

Os stakeholders CONASP, STJ e associação de delegados de polícia, que 

representam 20% (vinte por cento) do total de grupos de partes interessadas entrevistadas, 

foram classificados como do tipo stakeholder parceiro, significando que o impacto das 

atividades dessas partes interessadas sobre a autonomia da perícia oficial de natureza criminal, 

e desta sobre as atividades dos referidos stakeholders, se influenciam mutuamente, sem que 

um ou outro tenha maior grau de influência, observando-se um equilíbrio entre as partes. 

O stakeholder Defensoria Pública Estadual foi categorizado no tipo dependente, 

inferindo que o impacto da autonomia da perícia oficial de natureza criminal exerce influência 



65 
 

em maior grau sobre as atividades desse stakeholder, restando à Defensoria Pública Estadual 

praticamente nenhuma influência sobre a autonomia da perícia criminal. 

Por fim, o stakeholder perito oficial criminal, pode ser categorizado como do tipo 

parceiro ou passivo, como consequência do resultado final do valor obtido na escala de 

classificação de Mainardes, Alves, et al. (2011), que foi de -1, fronteira entre esses dois tipos. 

Caso se considere esse stakeholder como do tipo parceiro, afirmar-se-á que as atividades dele 

e a autonomia da perícia oficial de natureza criminal se impactam mutuamente, sem que um 

ou outro tenha maior grau de influência, observando-se um equilíbrio entre as partes. Porém, 

se for considerado que se trata de stakeholder do tipo passivo, estar-se-á afirmando que as 

atividades do stakeholder perito oficial criminal e a autonomia da perícia oficial criminal se 

impactam mutuamente, porém um grau maior de impacto pende para o lado autonomia da 

perícia, fazendo com que esta comande a relação com o stakeholder. Essa dificuldade de 

classificar o stakeholder em um ou outro tipo do modelo de desenvolvido por Mainardes, 

Alves, et al. (2011), pode evidenciar a necessidade de se definir a qual intervalo 

caracterizador de cada tipo de stakeholder, devem pertencer os valores limites da escala para 

classificação das partes interessadas. 

Os tipos de stakeholders classificados, como resultado da aplicação do teste empírico 

do modelo de classificação de Mainardes, Alves, et al. (2011), podem ser visualizados na 

Figura 8. 

. 
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Figura 8 - Relações de influência entre a autonomia da perícia oficial criminal e seus 

stakeholders 

 

 

 

Essa, em resumo, a classificação dos stakeholders identificados e entrevistados, 

porém, sob o enfoque do impacto recebido e/ou exercido pelas suas atividades sobre a 

autonomia da perícia oficial de natureza criminal, e desta autonomia sobre as atividades dos 

stakeholders, sem considerar as peculiaridades que revestem o conceito normativo de 

autonomia, que não é objeto deste trabalho. 

Destacam-se abaixo alguns excertos de declarações dos stakeholders relacionadas à 

questão da autonomia da perícia criminal. 

[...] o primeiro passo necessário para o fortalecimento da atividade pericial 
no que diz respeito à perícia criminal, é a autonomia financeira e 
administrativa das perícias com elevação dos salários dos peritos [...], 
aquisição de equipamentos que permitam a realização de exames adequados, 
corretos e com rapidez, enfim, o aparelhamento de uma instituição pericial 
que possa colaborar, efetivamente, com a persecução criminal. (Entrev 19) 

[...] a autonomia é condição indispensável para que o trabalho dos órgãos de 
persecução penal, e aí no caso o trabalho pericial, se dê da forma a mais 
escorreita, correta possível, impessoal mesmo. (Entrev 20) 

[...] considero que a perícia tem que ser absolutamente isenta. O perito tem 
que ter autonomia, tem que ter os meios, tem que ter independência pra 
poder desenvolver seu trabalho e apresentar seus resultados [...]. A ação da 

Fonte: Adaptado de Mainardes, Alves, et al. (2011) 
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investigação científica tem desvendado crimes fantásticos, assim que de 
outra forma não se chegaria a isso, e pra isso é necessário, então, total 
autonomia, independência financeira, enfim, e meios necessários porque os 
equipamentos são muitos caros. Então, se o Estado quer ter uma investigação 
eficiente ele precisa equipar, aparelhar, treinar e, sobretudo, investir muito 
em recursos humanos. (Entrev 31) 

[...] não se pode falar em autonomia administrativa e funcional se a perícia 
não dispõe de recursos técnicos, se a perícia não dispõe de recursos 
financeiros, se a perícia não tem instrumentos suficientes para tanto. Então, 
autonomia na minha concepção é bem mais ampla do que somente dizer 
você conclui como você quiser. Não é só isso. Então, partindo do conceito 
de autonomia administrativa e funcional ampla, eu diria que essa autonomia 
administrativa e funcional é essencial para o bom resultado do julgamento 
[...]. Se o perito não tiver estrutura, equipamentos, informação e, além disso, 
se o perito não tiver independência para concluir autonomamente como vai 
fazer sua perícia, que métodos vai utilizar, autonomia para dar os resultados 
que ele viu e que ele constatou, então nós não temos um bom julgamento. 
Não temos o que eu chamei de boa perícia para ter o resultado. Se não existir 
autonomia, a perícia não é bem feita, não é ampla, não é independente, 
portanto, não é correta. (Entrev 37) 

[...] a autonomia vai permitir que não haja interferência da polícia no 
trabalho dos órgãos periciais. Na democracia isso é muito importante [...]. 
Os órgãos de perícia são muito importantes na atividade judicial, 
principalmente criminal, ou qualquer outra atividade. Tem uma importância 
muito grande. Essa importância é não só uma importância econômica, mas 
uma questão de cidadania. A cidadania está em jogo também quando uma 
perícia não consegue ser executada de maneira adequada. (Entrev 39) 

Na próxima categoria serão listadas as ações sugeridas aos peritos oficiais de 

natureza criminal, segundo a Lei nº 12.030/2009, pelos stakeholders abordados, como formas 

de exercer certo e adequado grau de influência no processo de autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal. 

5.6 CATEGORIA F – AÇÕES SUGERIDAS PELOS STAKEHOLDERS AOS PERITOS 

OFICIAIS CRIMINAIS 

Nesta categoria pretende-se dar resposta a parte do problema deste trabalho, com a 

apresentação do conjunto de ações sugeridas pelos stakeholders entrevistados, conforme 

agrupamento no Quadro 7, aos peritos oficiais criminais, como forma destes influenciarem, 

adequadamente, no processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal. As 

respostas de cada stakeholder à parte final dos roteiros das entrevistas, constantes nos 

apêndices A e B, foram inseridas no respectivo grupo caracterizador de cada stakeholder 

identificado o que gerou o seguinte Quadro 8. 
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Quadro 8 - Conjunto de ações sugeridas pelos stakeholders 

Stakeholder Ações sugeridas 

MJ - disseminar a ideia da autonomia e convencer os poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário de que se trata de solução adequada; 
- cuidar para que a discussão sobre a autonomia se restrinja ao aperfeiçoamento 
da perícia oficial criminal e não se torne uma bandeira corporativista. 

CONASP - aprimorar continuamente o aspecto profissional com o objetivo de manter um 
elevado grau de qualidade do laudo pericial; 
- buscar canais adequados para conscientizar a sociedade brasileira de que a 
melhoria do sistema de justiça criminal passa pela melhoria das investigações e a 
autonomia da perícia oficial criminal é condição sine qua non para melhorar o 
sistema de segurança pública e de justiça criminal; 
- revelar sempre a verdade real sem qualquer influência externa à perícia oficial 
criminal; 
- buscar consenso nos pontos convergentes e consolidá-los para unificar o 
discurso em busca do fortalecimento da perícia oficial criminal; 
- buscar especialização em cada área de conhecimento exigida pela natureza dos 
exames a serem realizados; 
- aproximar a perícia oficial criminal das universidades e centros de pesquisa; 
- buscar a inclusão da perícia criminal nos currículos dos cursos superiores, 
como uma especialização, a exemplo da residência médica, facultando uma 
opção profissional ao estudante em conclusão de curso superior; 
- aproximar das Defensorias Públicas, do Ministério Público, do Judiciário, 
buscando o aperfeiçoamento da perícia oficial criminal; 
- congregar o máximo possível de profissionais da perícia oficial criminal em 
torno de um único órgão representativo de caráter nacional, com discurso 
unificado (condições de trabalho, remuneração etc.); 
- criar uma pauta objetiva para proposição de dispositivos legais que obriguem 
os governos estaduais a aumentar o efetivo de profissionais atuantes nos órgãos 
de perícia oficial criminal proporcionando condições de trabalho melhores, com 
capacitação e aparelhamento desses órgãos; 
- fortalecer a Academia Brasileira de Ciências Forenses para tratar da questão 
qualitativa da perícia oficial criminal no Brasil, especialmente do processo de 
acreditação do nível de conhecimento dos seus profissionais; 
- uniformizar os procedimentos para execução de exames periciais. 

Deputado Federal - conversar, procurar estar presente no parlamento; 
- articular-se com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, 
a OAB para apoiarem a autonomia da perícia oficial criminal e, assim, ajudar o 
parlamento a aprová-la e a garanti-la; 
- buscar no parlamento a mudança da perícia oficial criminal do Executivo para 
o Judiciário através de um projeto de emenda à Constituição; 
- buscar consenso nas entidades representativas dos peritos oficiais criminais 
sobre o caminho para a autonomia; 
- atuar com habitualidade, pressão lenta, permanente, gradual e constante, junto 
ao parlamento, com um cronograma mensal de intervenções no âmbito do Poder 
Legislativo, seja através de audiências com o presidente, de manifestações no 
parlamento, do acionamento dos membros da Frente Parlamentar para 
constitucionalização da Perícia, com frequentes discursos na tribuna a fim de 
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Stakeholder Ações sugeridas 

manter na pauta da agenda institucional o tema da autonomia da perícia oficial 
criminal; 
- focar no ganho da sociedade com a verdade real nos processos criminais ao 
prestigiar a perícia oficial criminal. 

Senador da 
República 

- divulgar mais os resultados da perícia oficial criminal; 
- esclarecer à sociedade o que é a perícia oficial criminal; 
- defender projetos para o futuro considerando que o Brasil é carente de soluções 
técnicas no processo penal; 
- discutir, debater e divulgar as atividades da perícia criminal à sociedade 
brasileira; 
- aproximar a perícia oficial criminal dos poderes Legislativo e Judiciário e de 
outros stakeholders buscando apoio para a autonomia; 
- fazer-se mais presente no parlamento, por intermédio de entidades 
representativas, apresentando pauta de reivindicações no interesse da perícia 
oficial criminal. 

STJ - aproximar mais a perícia oficial criminal do magistrado. 

Justiça Federal - unir forças, sistemicamente, em defesa dos interesses da categoria nos aspectos 
funcionais e de garantia das atribuições do perito oficial criminal sem reserva de 
informações; 
- participar de eventos comuns para troca de informações para melhoria da 
perícia oficial criminal; 
- aproximar das entidades representativas dos magistrados, do Ministério 
Público, dos defensores públicos e das demais partes da relação processual com 
exposição dos problemas que afetam cada um objetivando superar as 
dificuldades; 
- melhorar a comunicação entre as diversas associações corporativas a fim de 
permitir a troca de experiências profissionais que podem resultar em melhor 
entendimento e efetividade maior de cada ator da persecução penal; 
- sensibilizar a sociedade sobre o que significa a perícia oficial criminal para a 
justiça. 

Justiça Estadual - sensibilizar os magistrados sobre a necessidade da autonomia para a perícia 
oficial criminal; 
- definir o que se pretende, identificando os dissensos e buscando consenso em 
relação à autonomia; 
- conhecer os argumentos contrários à autonomia a fim de definir estratégias de 
convencimento a todas as partes interessadas na autonomia; 
- definir um modelo inicial de autonomia e testá-lo em alguma Unidade da 
Federação socialmente mais madura; 
- convencer as instituições políticas sobre os benefícios da autonomia da perícia 
oficial criminal; 
- sensibilizar a sociedade sobre a importância da perícia oficial criminal no 
processo penal; 
- exercer pressão junto aos governos para priorizar o aparelhamento dos órgãos 
de perícia oficial criminal como forma de melhorar a capacidade do Estado para 
elucidação de crimes; 
- determinar padrões mínimos a serem seguidos nos exames periciais; 
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Stakeholder Ações sugeridas 

- estruturar os órgãos técnico-periciais de maneira mais profissional, com 
carreira adequada e autonomia financeira para se equipar; 
- agir de forma articulada junto à Defensoria Pública, Ministério Público, 
advocacia e Poder Judiciário para criar meios adequados ao funcionamento da 
perícia oficial criminal; 
- melhorar o diálogo com a sociedade para que ela compreenda o que é a perícia 
oficial criminal; 
- unificar o discurso institucional para uma atuação articulada com os 
stakeholders; 
- interagir com o Ministério Público para compelir o Poder Executivo a melhorar 
as condições dos órgãos de perícia oficial criminal. 

Ministério Público 
Federal 

- buscar melhores condições de trabalho, porém, mantendo-se a perícia oficial 
criminal integrada à estrutura dos órgãos de polícia; 
- esclarecer quais os ganhos institucionais advindos do deslocamento da 
estrutura da polícia para um órgão autônomo; 
- comprovar que o modelo como órgão autônomo é melhor; 
- melhorar a relação com o Ministério Público e outras instituições; 
- divulgar mais a questão da autonomia da perícia oficial criminal com o intuito 
de debater o tema e colocá-lo em pauta nacional; 
- extrapolar as respostas aos quesitos formulados, levando ao processo penal 
outros elementos que não tenham sido considerados nessa formulação. 

Ministério Público 
Estadual 

- construir aliança política mais estreita com o Ministério Público; 
- tornar a perícia oficial criminal mais atuante, com mais comprometimento dos 
peritos criminais; 
- interagir mais com as demais instituições atuantes na persecução penal; 
- aproximar do Poder Legislativo; 
- tornar o trabalho da perícia oficial criminal mais conhecido pela sociedade. 

Defensoria Pública 
Estadual 

- esclarecer a sociedade sobre a importância do trabalho da perícia oficial 
criminal fazendo com que se manifeste sobre a autonomia entendendo-a como 
necessária e benéfica. 

Associação de 
peritos criminais 

- conscientizar os peritos criminais de que a autonomia trará progresso para a 
perícia oficial criminal; 
- focar nos contatos políticos em cada Unidade da Federação, buscando apoio à 
autonomia da perícia oficial criminal, como forma de fortalecer a cidadania e a 
justiça; 
- conscientizar o perito criminal de que a autonomia é o futuro para a profissão e 
para sua própria valorização; 
- diligenciar a regulamentação da Lei nº 12.030/2009 que não diz como a 
autonomia deve acontecer; 
- buscar a constitucionalização da perícia oficial criminal; 
- envolver os peritos criminais com o tema da autonomia, buscando sua 
participação efetiva; 
- sensibilizar os poderes políticos, exercendo os direitos de cidadania perante os 
parlamentares nas Unidades da Federação a fim de tornar efetiva a autonomia 
destacada no PNDH-3; 
- buscar o engajamento do perito criminal no próprio trabalho para realizá-lo 
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Stakeholder Ações sugeridas 

com o maior grau possível de qualidade, zelando pela autonomia funcional, 
apresentando um produto determinante para o processo penal e, com isso, 
justificando a autonomia administrativa; 
- melhorar a publicidade da atividade da perícia oficial criminal para torná-la 
mais conhecida da sociedade em geral; 
- definir os clientes da perícia oficial criminal, para buscar a satisfação e o apoio 
de cada um para a consolidação da sua autonomia, entendendo-se que um desses 
principais clientes é o Poder Judiciário. 

Associação de 
delegados de 

polícia 

- avaliar se um modelo único para a perícia oficial criminal adequa-se a todas as 
Unidades da Federação, considerando-se as peculiaridades governamentais de 
cada uma; 
- verificar as várias hipóteses de autonomia, levando-se em conta os modelos 
existentes, a exemplo da Polícia Federal, dos órgãos de perícia oficial criminal 
que se encontram na estrutura organizacional dos órgãos policiais ou nas 
secretarias de segurança pública; 
- unificar protocolos de procedimentos, de formação profissional, para que se 
tenham diretrizes básicas para a perícia oficial criminal no Brasil; 
- melhorar a interação entre os integrantes da equipe de investigação para obter 
resultado eficiente e eficaz a fim de evitar excesso de prazo e outros entraves; 
- melhorar a relação das entidades de classe de delegados e de peritos criminais 
para que busquem soluções conjuntas aos problemas comuns. 

Direitos humanos - corrigir a formação dos peritos oficiais criminais em direitos humanos 
entendendo estes como uma política de transformação de uma sociedade; 
- melhorar a gestão de pessoas; 
- buscar uma identidade própria para perícia oficial criminal antes da própria 
autonomia, considerando que ela não é um órgão igual a nenhum outro de 
segurança pública; 
- assumir, a perícia oficial criminal, a natureza científica de suas atividades para 
que não se torne um mero instrumento disponível a outros atores da justiça 
criminal. 

Perito oficial 
criminal 

- definir qual modelo da autonomia deve ser buscado; 
- aproximar dos poderes Legislativo e Judiciário buscando apoio à autonomia; 
- aproximar dos meios de comunicação para melhor divulgação dos resultados 
dos trabalhos da perícia oficial criminal; 
- buscar consenso na discussão entre os peritos criminais sobre a autonomia da 
perícia oficial criminal. 

Advogado 
criminalista 

- melhorar a delimitação do objeto de trabalho da perícia oficial criminal; 
- nivelar o discurso sobre a importância da perícia no processo criminal; 
- diligenciar para que outros segmentos de atuação no processo criminal 
reconheçam a importância da perícia oficial criminal que carreia elementos 
essenciais para a descoberta da verdade dos fatos no âmbito do processo penal. 

 

O conjunto de ações sugeridas pelos stakeholders aos peritos oficiais criminais, 

segundo a Lei nº 12.030/2009, como forma de exercício de algum grau de influência 

adequada no processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal, desvela alguns 
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eixos temáticos, tais como: interação com entes políticos, governamentais e representantes de 

atores do processo penal, comunicação sobre a perícia criminal e a respectiva autonomia à 

sociedade, qualidade do laudo pericial, uniformização de procedimentos para execução de 

exames periciais, consenso no discurso para fortalecimento da perícia oficial criminal, 

integração com universidades e centros de pesquisa, inserção da autonomia da perícia 

criminal na agenda do Poder Legislativo, modelo de arranjo institucional governamental 

autônomo e projeto piloto, engajamento dos peritos oficiais criminais na discussão sobre a 

autonomia, regulamentação da Lei nº 12.030/2009. 

5.6.1 Interação com entes políticos, governamentais e representantes de atores do processo 

penal 

Nesse eixo temático são incluídas as ações sugeridas pelos stakeholders para 

interação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como, com o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e entidades representativas de magistrados, membros do 

Ministério Público, defensores públicos, peritos criminais, delegados de polícia, buscando 

apoio para a consolidação da autonomia e fortalecimento da perícia oficial criminal, 

sensibilizando-os sobre os potenciais ganhos ao processo penal decorrente de um novo arranjo 

institucional autônomo para essa atividade estatal. São destacadas as seguintes sugestões: 

• disseminar a ideia da autonomia e convencer os poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário de que se trata de solução adequada; 

• aproximar das Defensorias Públicas, do Ministério Público, do Judiciário, 

buscando o aperfeiçoamento da perícia oficial criminal; 

• articular-se com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, 

a OAB para apoiarem a autonomia da perícia oficial criminal e, assim, ajudar o parlamento a 

aprová-la e a garanti-la; 

• aproximar mais a perícia oficial criminal do magistrado; 

• aproximar das entidades representativas dos magistrados, do Ministério 

Público, dos defensores públicos e das demais partes da relação processual com exposição dos 

problemas que afetam cada um objetivando superar as dificuldades; 

• melhorar a comunicação entre as diversas associações corporativas a fim de 

permitir a troca de experiências profissionais que podem resultar em melhor entendimento e 

efetividade maior de cada ator da persecução penal; 

• sensibilizar os magistrados sobre a necessidade da autonomia para a perícia 
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oficial criminal; 

• conhecer os argumentos contrários à autonomia a fim de definir estratégias de 

convencimento a todas as partes interessadas na autonomia; 

• convencer as instituições políticas sobre os benefícios da autonomia da perícia 

oficial criminal; 

• agir de forma articulada junto à Defensoria Pública, Ministério Público, 

advocacia e Poder Judiciário para criar meios adequados ao funcionamento da perícia oficial 

criminal; 

• esclarecer quais os ganhos institucionais advindos do deslocamento da 

estrutura da polícia para um órgão autônomo; 

• comprovar que o modelo como órgão autônomo é melhor; 

• focar nos contatos políticos em cada Unidade da Federação, buscando apoio à 

autonomia da perícia oficial criminal, como forma de fortalecer a cidadania e a justiça; 

• melhorar a relação das entidades de classe de delegados e de peritos criminais 

para que busquem soluções conjuntas aos problemas comuns; 

• diligenciar para que outros segmentos de atuação no processo criminal 

reconheçam a importância da perícia oficial criminal que carreia elementos essenciais para a 

descoberta da verdade dos fatos no âmbito do processo penal. 

5.6.2 Comunicação sobre a perícia criminal e a respectiva autonomia à sociedade 

Nesse eixo temático são destacadas as ações sugeridas pelos stakeholders no sentido 

de identificar canais de comunicação adequados para a divulgação à sociedade sobre o 

significado da perícia oficial de natureza criminal e os ganhos advindos da respectiva 

autonomia, especialmente para o sistema de justiça criminal. Para tanto, destacam-se as 

sugestões seguintes: 

• divulgar mais os resultados e esclarecer à sociedade o que é a perícia oficial 

criminal;  

• buscar canais adequados para conscientizar a sociedade brasileira de que a 

melhoria do sistema de justiça criminal passa pela melhoria das investigações e a autonomia 

da perícia oficial criminal é condição sine qua non para melhorar o sistema de segurança 

pública e de justiça criminal; 

• discutir, debater e divulgar as atividades da perícia criminal à sociedade 

brasileira; 
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• sensibilizar a sociedade sobre a importância da perícia oficial criminal no 

processo penal e para a justiça; 

• melhorar o diálogo com a sociedade para que ela compreenda o que é a perícia 

oficial criminal; 

• divulgar mais a questão da autonomia da perícia oficial criminal com o intuito 

de debater o tema e colocá-lo em pauta nacional; 

• esclarecer a sociedade sobre a importância do trabalho da perícia oficial 

criminal fazendo com que se manifeste sobre a autonomia entendendo-a como necessária e 

benéfica; 

• aproximar dos meios de comunicação para melhor divulgação dos resultados 

dos trabalhos da perícia oficial criminal; 

• focar no ganho da sociedade com a verdade real nos processos criminais ao 

prestigiar a perícia oficial criminal. 

5.6.3 Qualidade do laudo pericial 

Nesse eixo temático são pinçadas as ações sugeridas pelos stakeholders que, direta 

ou indiretamente, afetam a qualidade do resultado da perícia oficial de natureza criminal, 

consubstanciado no laudo pericial. Destacam-se as seguintes sugestões nesse sentido: 

• aprimorar continuamente o aspecto profissional com o objetivo de manter um 

elevado grau de qualidade do laudo pericial; 

• revelar sempre a verdade real sem qualquer influência externa à perícia oficial 

criminal; 

• buscar especialização em cada área de conhecimento exigida pela natureza dos 

exames a serem realizados; 

• unir forças, sistemicamente, em defesa dos interesses da categoria nos aspectos 

funcionais e de garantia das atribuições do perito oficial criminal sem reserva de informações; 

• extrapolar as respostas aos quesitos formulados, levando ao processo penal 

outros elementos que não tenham sido considerados nessa formulação; 

• tornar a perícia oficial criminal mais atuante, com mais comprometimento dos 

peritos criminais; 

• buscar o engajamento do perito criminal no próprio trabalho para realizá-lo 

com o maior grau possível de qualidade, zelando pela autonomia funcional, apresentando um 

produto determinante para o processo penal e, com isso, justificando a autonomia 
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administrativa; 

• corrigir a formação dos peritos oficiais criminais em direitos humanos 

entendendo estes como uma política de transformação de uma sociedade; 

• melhorar a gestão de pessoas; 

• criar uma pauta objetiva para proposição de dispositivos legais que obriguem 

os governos estaduais a aumentar o efetivo de profissionais atuantes nos órgãos de perícia 

oficial criminal proporcionando condições de trabalho melhores, com capacitação e 

aparelhamento desses órgãos; 

• fortalecer a Academia Brasileira de Ciências Forenses para tratar da questão 

qualitativa da perícia oficial criminal no Brasil, especialmente do processo de acreditação do 

nível de conhecimento dos seus profissionais; 

• exercer pressão junto aos governos para priorizar o aparelhamento dos órgãos 

de perícia oficial criminal como forma de melhorar a capacidade do Estado para elucidação de 

crimes; 

• interagir com o Ministério Público para compelir o Poder Executivo a melhorar 

as condições dos órgãos de perícia oficial criminal; 

• participar de eventos comuns para troca de informações para melhoria da 

perícia oficial criminal; 

• melhorar a interação entre os integrantes da equipe de investigação para obter 

resultado eficiente e eficaz a fim de evitar excesso de prazo e outros entraves. 

5.6.4 Uniformização de procedimentos para execução de exames periciais 

Nesse eixo temático são destacadas as ações sugeridas pelos stakeholders para 

uniformização de procedimentos para execução de exames periciais executados por órgãos da 

União e das Unidades da Federação. São exemplos as seguintes ações: 

• uniformizar os procedimentos para execução de exames periciais; 

• determinar padrões mínimos a serem seguidos nos exames periciais; 

• unificar protocolos de procedimentos, de formação profissional, para que se 

tenham diretrizes básicas para a perícia oficial criminal no Brasil. 

5.6.5 Consenso no discurso para fortalecimento da perícia oficial criminal 

Nesse eixo temático são segregadas as ações sugeridas pelos stakeholders voltadas à 

necessidade de consenso no discurso para fortalecimento da perícia oficial criminal da União 
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e das Unidades da Federação. Nesse sentido, podem ser destacadas as seguintes ações 

sugeridas: 

• cuidar para que a discussão sobre a autonomia se restrinja ao aperfeiçoamento 

da perícia oficial criminal e não se torne uma bandeira corporativista; 

• buscar consenso nos pontos convergentes e consolidá-los para unificar o 

discurso em busca do fortalecimento da perícia oficial criminal; 

• congregar o máximo possível de profissionais da perícia oficial criminal em 

torno de um único órgão representativo de caráter nacional, com discurso unificado 

(condições de trabalho, remuneração etc.); 

• buscar consenso nas entidades representativas dos peritos oficiais criminais 

sobre o caminho para a autonomia; 

• definir o que se pretende, identificando os dissensos e buscando consenso em 

relação à autonomia; 

• unificar o discurso institucional para uma atuação articulada com os 

stakeholders; 

• buscar consenso na discussão entre os peritos criminais sobre a autonomia da 

perícia oficial criminal; 

• nivelar o discurso sobre a importância da perícia no processo criminal. 

5.6.6 Integração com universidades e centros de pesquisa 

Nesse eixo temático são destacadas as ações sugeridas pelos stakeholders focadas na 

integração com universidades e centros de pesquisa como estímulo para a formação 

profissional voltada à perícia criminal, bem como, para a pesquisa de novas técnicas e 

métodos voltados à realização dos exames periciais. Com esse foco, destacam-se as seguintes 

ações: 

• aproximar a perícia oficial criminal das universidades e centros de pesquisa; 

• buscar a inclusão da perícia criminal nos currículos dos cursos superiores, 

como uma especialização, a exemplo da residência médica, facultando uma opção profissional 

ao estudante em conclusão de curso superior. 

5.6.7 Inserção da autonomia da perícia criminal na agenda do Poder Legislativo 

Nesse eixo temático são listadas as ações sugeridas pelos stakeholders voltadas à 

inserção da autonomia da perícia criminal na agenda política da Câmara dos Deputados e do 



77 
 

Senado Federal. Destacam-se as seguintes ações: 

• atuar com habitualidade, pressão lenta, permanente, gradual e constante, junto 

ao parlamento, com um cronograma mensal de intervenções no âmbito do Poder Legislativo, 

seja através de audiências com o presidente, de manifestações no parlamento, do acionamento 

dos membros da Frente Parlamentar para constitucionalização da Perícia, com frequentes 

discursos na tribuna a fim de manter na pauta da agenda institucional o tema da autonomia da 

perícia oficial criminal; 

• conversar, procurar estar presente no parlamento; 

• buscar no parlamento a mudança da perícia oficial criminal do Executivo para 

o Judiciário através de um projeto de emenda à Constituição; 

• defender projetos para o futuro considerando que o Brasil é carente de soluções 

técnicas no processo penal; 

• fazer-se mais presente no parlamento, por intermédio de entidades 

representativas, apresentando pauta de reivindicações no interesse da perícia oficial criminal; 

• buscar a constitucionalização da perícia oficial criminal. 

5.6.8 Modelo de arranjo institucional governamental autônomo e projeto piloto 

Nesse eixo temático são agrupadas as ações sugeridas pelos stakeholders 

relacionadas a necessidade de se modelar um arranjo institucional governamental autônomo, 

instituí-lo e avaliá-lo em uma UF eleita, onde fosse facilitado o acompanhamento dos 

resultados. Nesse sentido, as seguintes ações sugeridas: 

• definir um modelo inicial de autonomia e testá-lo em alguma Unidade da 

Federação socialmente mais madura; 

• estruturar os órgãos técnico-periciais de maneira mais profissional, com 

carreira adequada e autonomia financeira para se equipar; 

• buscar melhores condições de trabalho, porém, mantendo-se a perícia oficial 

criminal integrada à estrutura dos órgãos de polícia; 

• avaliar se um modelo único para a perícia oficial criminal adequa-se a todas as 

Unidades da Federação, considerando-se as peculiaridades governamentais de cada uma; 

• verificar as várias hipóteses de autonomia, levando-se em conta os modelos 

existentes, a exemplo da Polícia Federal, dos órgãos de perícia oficial criminal que se 

encontram na estrutura organizacional dos órgãos policiais ou nas secretarias de segurança 

pública; 
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• buscar uma identidade própria para perícia oficial criminal antes da própria 

autonomia, considerando que ela não é um órgão igual a nenhum outro de segurança pública; 

• assumir, a perícia oficial criminal, a natureza científica de suas atividades para 

que não se torne um mero instrumento disponível a outros atores da justiça criminal; 

• definir qual modelo da autonomia deve ser buscado; 

• melhorar a delimitação do objeto de trabalho da perícia oficial criminal. 

5.6.9 Engajamento dos peritos oficiais criminais na discussão sobre a autonomia 

Nesse eixo temático são listadas as ações sugeridas pelos stakeholders voltadas ao 

necessário engajamento dos peritos oficiais criminais na discussão sobre a autonomia. São as 

seguintes as ações sugeridas com esse sentido: 

• conscientizar os peritos criminais de que a autonomia trará progresso para a 

perícia oficial criminal; 

• conscientizar o perito criminal de que a autonomia é o futuro para a profissão e 

para sua própria valorização; 

• envolver os peritos criminais com o tema da autonomia, buscando sua 

participação efetiva. 

5.6.10 Regulamentação da Lei nº 12.030/2009 

Nesse eixo temático é destacada a ação sugerida pelo stakeholder associação de 

peritos criminais para se diligenciar a regulamentação da Lei nº 12.030/2009 que dispõe sobre 

as perícias oficiais, porém, não detalhou como a autonomia técnica, científica e funcional 

seriam implementadas em cada um dos órgãos de perícia oficial criminal existentes, 

segregados ou não dos órgãos de polícia civil. 

 

Em suma, dado o quantitativo de ações sugeridas pelos stakeholders entrevistados 

aos peritos oficiais criminais, agrupadas no Quadro 7, foi possível distribuí-las por eixos 

temáticos e ainda asseverar que, com isso, é dada resposta à parte final do problema desta 

pesquisa, ou seja, foi estabelecido um conjunto de ações aos peritos oficiais de natureza 

criminal possibilitando-lhes exercer algum grau de influência no processo de autonomia da 

perícia oficial de natureza criminal, sendo possível, também, elaborar plano(s) estratégico(s) a 

partir da priorização das ações sugeridas. 

Essa priorização poderia considerar os tipos identificados na Categoria E – 
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Classificação dos stakeholders quanto a autonomia da perícia oficial criminal – partindo-se 

daqueles com maior grau de influência de suas atividades sobre a autonomia da perícia oficial 

criminal, ou seja, priorizar as ações sugeridas pelos stakeholders MJ, CONASP, Deputado 

Federal, Senador da República e Direitos humanos, tipificados como controladores. Após, 

priorizar-se-ia as ações sugeridas pelos stakeholders classificados como parceiros, passivos e 

dependentes, nesta ordem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo objetiva-se consolidar a resposta ao problema que motivou a pesquisa, 

qual seja: a partir da identificação e classificação dos stakeholders é possível estabelecer um 

conjunto de ações aos peritos oficiais influenciarem no processo de autonomia da perícia 

oficial de natureza criminal? 

Como consequência natural da realização da pesquisa, novas questões ou temas 

adjacentes ao seu objeto surgem e podem originar novas pesquisas referentes ao assunto. 

Na contextualização do problema, destacou-se que a autonomia da perícia oficial 

criminal no Brasil tem sido tema recorrente nas arenas de discussões sobre segurança pública, 

em especial, para garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, de acordo com o Inciso III do Art. 1º da Constituição Federal (BRASIL, 

1988). Exemplo disso foi a promulgação a Lei nº 12.030/2009 e a publicação do Decreto nº 

7.037/2009, com de obrigações de ação ao Poder Executivo federal, por intermédio do 

Ministério da Justiça. 

Dado o contexto, foram estabelecidos como objetivos específicos para a pesquisa: 

identificar o estágio em que se encontra o processo de autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal, realizar estudo do estado da arte quanto a Teoria dos Stakeholders, 

identificar e classificar os stakeholders que, direta ou indiretamente, impactam o processo de 

autonomia da perícia oficial de natureza criminal no Brasil e apresentar um conjunto de ações 

aos peritos oficiais exercerem algum grau de influência no processo de autonomia da perícia 

oficial de natureza criminal no Brasil. 

O desenvolvimento do trabalho com efetuado com base nos seguintes pressupostos: 

a) a natureza técnico-científica da perícia oficial de natureza criminal dificulta seu 

reconhecimento pelos operadores do direito, não obstante seja considerada como essencial 

para fundamentar as decisões judiciais; 

b) os peritos oficiais de natureza criminal demonstram baixo interesse pelos efeitos 

jurídicos do resultado do trabalho especializado, em especial, na forma de laudo pericial. 

c) a sociedade não tem conhecimento pleno do trabalho executado pela perícia oficial 

de natureza criminal; 

d) o magistrado que usa o produto da perícia oficial de natureza criminal, na forma 
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de laudo pericial, para fundamentar sua decisão não a identifica como função essencial à 

justiça; 

e) os peritos oficiais de natureza criminal não identificam e não compreendem os 

interesses dos demais stakeholders envolvidos no processo de autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal; e 

f) os peritos oficiais de natureza criminal não dispõem de um plano de ação para 

influenciar adequadamente no processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal 

A relevância do estudo decorre da possibilidade de aplicar a Teoria dos Stakeholders 

para identificação e classificação de partes interessadas que influenciam e/ou são 

influenciados pela perícia oficial de natureza criminal e sua respectiva autonomia, 

considerando-se a arena de redefinição dos arranjos institucionais dessa atividade estatal na 

administração pública nas esferas federal, estadual e do Distrito Federal. A partir disso, 

vislumbrou-se listar ações possíveis de serem adotadas pelos peritos oficiais de natureza 

criminal para exercer algum grau de influência no processo de autonomia para um novo 

arranjo institucional, de acordo com as opiniões dos stakeholders identificados e classificados, 

como resultado da aplicação do teste empírico do modelo proposto por Mainardes, Alves, et 

al. (2011) em trabalho apresentado no V Encontro de Estudos em Estratégia/3Es, realizado 

pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), na 

cidade de Porto Alegre/RS. 

Recorda-se que a definição mais usada na literatura é a de Freeman (1984), pela qual 

stakeholder é qualquer indivíduo ou grupo que pode afetar o alcance dos objetivos da 

organização ou que é afetado pelo processo de realização destes objetivos. Freeman (1984) 

acresce que stakeholders são grupos com direito legitimado sobre a organização. Neste 

trabalho foram consideradas como organização a perícia oficial de natureza criminal e sua 

respectiva autonomia, conforme justificativas no capítulo 3 – contexto empírico. 

Nesse contexto empírico, resultante de pesquisa bibliográfica, evidenciou-se que, 

atualmente, são 17 (dezessete) os Estados que se encontram com os órgãos de perícia oficial 

de natureza criminal apartados da estrutura regimental das polícias civis, porém, sem que se 

observe um padrão de autonomia nesses órgãos. 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados de acordo com critérios de acessibilidade 

e tipicidade e compuseram um grupo de quarenta pessoas para realização de entrevistas 

individuais e coletiva. 
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Para a consecução da pesquisa de campo foram elaborados, previamente à execução 

das entrevistas, três roteiros que compõem os Apêndices A, B e C, com estrutura semiaberta 

para nortear a interação com o grupo focal, com os parlamentares e com os demais 

entrevistados individuais, com o intuito de efetivar o teste empírico de Mainardes, Alves, et 

al. (2011). Esse teste consiste, em suma, na medição das influências entre organização 

(perícia oficial criminal e sua respectiva autonomia) e stakeholder, com a formulação de uma 

indagação para obter a medida da influência do stakeholder sobre a organização e de outra 

pergunta que possibilite medir a influência da organização sobre o stakeholder. Ambas as 

questões devem ter escala de 5 (cinco) pontos. Após o processamento do resultado, conforme 

visto na parte 2.3, pode-se classificar cada stakeholder como regulador, controlador, parceiro, 

passivo, dependente e não stakeholder. Importante destacar que o modelo proposto se mostra 

útil para as organizações em geral, mas requer na sua aplicação adaptações de acordo com as 

características de cada organização. Contudo, segundo com Mainardes, Alves, et al. (2011), 

objetivou-se desenvolver um modelo genérico o suficiente para ser aplicado a uma 

multiplicidade de situações. A principal limitação do modelo se verifica na medida de 

percepções de influência. As percepções dos stakeholders podem variar com o tempo, o que 

exige a realização de medições com certa frequência, permitindo à organização ajustar-se às 

novas demandas identificadas, bem como, eliminar aquelas que perderam importância. Assim, 

a questão principal é o modelo se mostrar estático, e uma gestão avaliada como boa hoje pode 

não o ser amanhã. Essa relativa falta de dinâmica do modelo obriga um acompanhamento 

gerencial constante, demandando ajustes com relativa frequência. Outra limitação é a 

mensuração da influência dos stakeholders sob a ótica dos gestores organizacionais. É 

necessário questionar se os gestores avaliam adequadamente a influência de cada relação 

entre a organização e o stakeholder. Uma opção para checar a percepção do gestor 

organizacional é realizar uma análise documental com o objetivo de confirmar se a percepção 

do gestor é condizente com a realidade da organização. 

A pesquisa de campo iniciou-se com a entrevista coletiva com o grupo focal, 

composto por 6 (seis) peritos criminais integrantes de órgãos das esferas estadual e federal, 

onde se identificou as demais partes interessadas que, direta ou indiretamente, impactam o 

processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal, capazes de apresentar um 

conjunto de ações aos peritos oficiais possibilitando a estes exercer algum grau de influência 

no processo de autonomia da perícia oficial de natureza criminal no Brasil. Esses stakeholders 

estão relacionados no Quadro 6 - Lista dos stakeholders identificados, sendo: Polícia Militar, 
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Polícia Civil, Ministério Público (federal e estadual), Poder Judiciário, Defensoria Pública 

(federal e estadual), Deputados Federais, Senadores da República, governadores dos Estados e 

do Distrito Federal, deputados estaduais, entidades de direitos humanos, entidades 

representativas de peritos oficiais criminais, imprensa, sociedade civil, delegados de polícia e 

advogados. 

Em continuidade à pesquisa de campo, foram realizadas as entrevistas individuais 

com deputados federais e senadores, ministro do Superior Tribunal de Justiça, secretário 

nacional e secretário executivo do Ministério da Justiça, coordenador-geral da SDH/PR, 

magistrados federais e estaduais, procuradores da República, promotores de justiça, 

advogados, defensor público, conselheiros do CONASP/MJ, peritos criminais federais e do 

Estado do Pará, presidentes de entidades associativas de peritos criminais e de delegados de 

polícia. Os resultados dessas entrevistas individuais foram tabulados em cinco categorias 

analíticas, divididas da seguinte forma: 

a) categoria A - Motivação do entrevistado para o exercício de suas atividades; 

b) categoria B – Afetação dos resultados da instituição pela perícia oficial criminal; 

c) categoria C – Identificação de stakeholders; 

d) categoria D – Classificação dos stakeholders em relação à perícia oficial criminal; 

e) categoria E – Classificação dos stakeholders quanto a autonomia da perícia oficial 

criminal; e 

f) categoria F – Ações sugeridas aos peritos oficiais criminais. 

Na categoria A - Motivação do entrevistado para o exercício de suas atividades – os 

entrevistados, em geral, consideraram como principal motivação a oportunidade de aplicação 

dos conhecimentos adquiridos na formação acadêmica nas respectivas áreas e campos 

profissionais. Os magistrados e membros do Ministério Público referenciaram o aspecto 

vocacional, enquanto os parlamentares consideraram o desejo de contribuir para fazer alguma 

diferença no progresso do país, por intermédio do exercício do mandato parlamentar. 

Na categoria B – Afetação dos resultados da instituição pela perícia oficial criminal – 

todas as opiniões foram no sentido de que, direta ou indiretamente, a perícia oficial de 

natureza criminal afeta os resultados dos entes dos quais os entrevistados são partes 

integrantes. Isso obriga a retificação parcial de algumas suposições consideradas. Por 

exemplo, quanto a suposição “a” do item 1.3, percebe-se que a natureza técnico-científica da 
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perícia oficial de natureza criminal não dificulta seu reconhecimento pelos operadores do 

direito, em especial os magistrados e os membros do Ministério Público, sendo reconhecida 

como essencial às suas atividades. Quanto à alínea “d” do item 1.3, pode-se inferir que os 

magistrados usam o produto da perícia oficial de natureza criminal, na forma de laudo 

pericial, para fundamentar suas decisões, especialmente no aspecto da materialidade do crime 

praticado, embora não tenha sido possível identificar a percepção direta deles em considerar 

ou não a perícia criminal com como função essencial à justiça. 

Na categoria C – Identificação de stakeholders – foi dada resposta à parte do 

problema da pesquisa quando, por intermédio da entrevista coletiva com o grupo focal e de 

entrevistas individuais com presidentes de associações de peritos criminais, foram listados os 

stakeholders que, direta ou indiretamente, impactam o processo de autonomia da perícia 

oficial de natureza criminal, capazes de apresentar um conjunto de ações aos peritos oficiais 

possibilitando-os exercer algum grau de influência no processo de autonomia da perícia 

oficial de natureza criminal no Brasil. 

Na categoria D – Classificação dos stakeholders em relação à perícia oficial criminal 

– é dada resposta a outra parte do problema da pesquisa com a aplicação do teste empírico de 

Mainardes, Alves, et al. (2011). Isto é, quais os tipos dos stakeholders que influenciam e/ou 

recebem influência da perícia oficial de natureza criminal, esta considerada como organização 

para os fins deste estudo. O resultado pode ser resumido e melhor visualizado na Figura 7 e 

no quadro abaixo. 

Stakeholder Tipo 

Deputado Federal Controlador ou 
Regulador 

MJ 

Parceiro 

CONASP 

Senador da República 

Defensoria Pública 
Estadual 

Associação de peritos 
criminais 

Associação de delegados 
de polícia 

Direitos humanos 

Perito oficial criminal 
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Stakeholder Tipo 

Ministério Público 
Estadual 

Parceiro ou 
Passivo 

STJ 
Passivo Justiça Estadual 

Ministério Público Federal 

Justiça Federal Passivo ou 

Dependente Advogado criminalista 

 

Tal classificação é determinante para a elaboração de eventual plano estratégico para 

detalhamento dos interesses de cada parte interessada e ação de governos e entidades 

representativas dos peritos oficiais criminais junto a cada stakeholder conforme exerça maior 

ou menor grau de influência sobre a perícia oficial de natureza criminal. 

Na categoria E – Classificação dos stakeholders quanto a autonomia da perícia 

oficial criminal – também é dada resposta a parte do problema da pesquisa com a aplicação do 

teste empírico de Mainardes, Alves, et al. (2011). Isto é, quais os tipos dos stakeholders que, 

direta ou indiretamente, impactam e/ou são impactados pela autonomia da perícia oficial de 

natureza criminal, também considerada como organização para efetivação do teste empírico. 

A classificação, segundo a opinião das mesmas partes interessadas, alterou-se dada a mudança 

do paradigma organização. O resultado pode ser resumido e melhor visualizado no quadro 

abaixo. 

Stakeholder Tipo 

MJ 

Controlador 
Deputado Federal 

Senador da 
República 

Direitos humanos 

CONASP 

Parceiro STJ 

Associação de 
delegados de polícia 

Perito oficial 
criminal 

Parceiro ou 

Passivo 
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Stakeholder Tipo 

Justiça Federal 

Passivo 

Justiça Estadual 

Ministério Público 
Federal 

Ministério Público 
Estadual 

Associação de 
peritos criminais 

Advogado 
criminalista 

Defensoria Pública 
Estadual 

Dependente 

 

Assim como na categoria D, essa classificação é determinante para se elaborar 

estratégias para, dentre outras finalidades, detalhar os interesses de cada parte interessada e, 

com isso, possibilitar, por exemplo, às entidades representativas dos peritos oficiais criminais 

agir junto a cada stakeholder cujo impacto da respectiva atividade seja maior ou menor sobre 

a autonomia da perícia oficial de natureza criminal. 

Por fim, na categoria F – Ações sugeridas aos peritos oficiais criminais – foram 

listadas as ações sugeridas pelos stakeholders entrevistados aos peritos oficiais criminais 

como forma de, adequadamente, exercerem algum grau de influência no processo de 

autonomia da perícia oficial de natureza criminal. Dado o volume das sugestões, estas foram 

distribuídas por eixos temáticos, quais sejam: interação com entes políticos, governamentais e 

representantes de atores do processo penal, comunicação sobre a perícia criminal e a 

respectiva autonomia à sociedade, qualidade do laudo pericial, uniformização de 

procedimentos para execução de exames periciais, consenso no discurso para fortalecimento 

da perícia oficial criminal, integração com universidades e centros de pesquisa, inserção da 

autonomia da perícia criminal na agenda do Poder Legislativo, modelo de arranjo institucional 

governamental autônomo e projeto piloto, engajamento dos peritos oficiais criminais na 

discussão sobre a autonomia, regulamentação da Lei nº 12.030/2009. Assim, é dada resposta à 

parte final do problema de pesquisa consistindo num conjunto de ações aos peritos oficiais, 

em certo grau, influenciarem no processo de autonomia da perícia oficial de natureza 

criminal. 

Assim, como resposta ao problema da pesquisa, o resultado da entrevista coletiva 
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permitiu a identificação dos stakeholders que influenciam e/ou são influenciados pela perícia 

oficial de natureza criminal e sua respectiva autonomia. Considerando-se a Teoria dos 

Stakeholders e como resultado da aplicação do teste empírico do modelo de classificação de 

Mainardes, Alves, et al. (2011), classificou-se os stakeholders entrevistados em dependente, 

passivo, parceiro, controlador, regulador ou controlador. Por fim, foi obtido dos entrevistados 

sugestão de um conjunto de ações aos peritos oficiais criminais, como forma destes 

influenciarem, adequadamente, no processo de autonomia da perícia oficial de natureza 

criminal. 

Entretanto, não se deve olvidar das limitações desta pesquisa de campo, quais sejam: 

a) obtenção de respostas pobres por dificuldade de comunicação entre entrevistado e 

entrevistador (VERGARA, 2012, p. 21); 

b) não motivação do entrevistado para resposta das perguntas a ele efetuadas (GIL, 

1999, p. 118); 

c) influência do entrevistador, sob aspecto pessoal e de comunicação, que levam o 

entrevistado a escamotear as respostas e colocar-se em situação defensiva (VERGARA, 2012, 

p. 21) (GIL, 1999, p. 119); 

d) limitação de tempo das partes envolvidas (VERGARA, 2012, p. 21); 

e) compreensão inadequada do significado das questões dos roteiros pelos 

entrevistados (GIL, 1999, p. 118); 

f) respostas falsas do entrevistado, por razões conscientes ou inconscientes e 

inabilidade ou incapacidade para responder adequadamente como consequência de 

insuficiência vocabular ou de problemas psicológicos (GIL, 1999, p. 118); 

g) influência de opiniões e crenças pessoais do entrevistador sobre as respostas do 

entrevistado (GIL, 1999, p. 119); 

h) preconceitos, esquecimentos, articulações imprecisas pelo entrevistado 

(VERGARA, 2012, p. 22). 

Também, faz-se necessário destacar que este trabalho, em sua delimitação, não 

investigou aspectos relativos aos conceitos e características normativas de autonomia, nem às 

estruturas organizacionais dos órgãos de perícia oficial criminal apartados da estrutura 

regimental das polícias civis ou ainda integrantes dessa mesma estrutura. 

Os resultados contribuem para a literatura de Teoria dos Stakeholders, quanto a 

propostas para classificação de partes interessadas, de acordo com sua importância para a 

organização, na medida em que foi executado o teste empírico do modelo elaborado por 
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Mainardes, Alves, et al. (2011). Contudo, quanto ao modelo sugerido, é importante destacar a 

necessidade de algum ajuste para que se possa considerar a variação da intensidade da 

influência mútua entre o stakeholder e a organização. 

Por fim, considerando-se que um trabalho de pesquisa não se esgota em si mesmo e o 

que foi abordado, surgem como propostas de pesquisa, os seguintes problemas: 

1) “Qual a natureza e o impacto dos interesses dos stakeholders identificados e 

classificados sobre a autonomia da perícia oficial de natureza criminal no Brasil?” 

2) “Que modelo de arranjo institucional pode ser construído para a perícia oficial de 

natureza criminal no Brasil que garanta um ambiente onde seja assegurada a imparcialidade e 

estimulada a competência profissional e o trabalho de precisão?” 

3) “Que estratégias podem ser formuladas pelos peritos oficiais criminais a partir das 

ações sugeridas pelos stakeholders identificados e classificados para implementação de um 

plano de ação junto às partes interessadas priorizadas?” 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COLETIVA 

Fundação Getúlio Vargas – FGV 
Escola de Administração Pública e de Empresas - EBAPE 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COLETIVA - junho/2013 

Mestrando: Delluiz Simões de Brito 

Orientador: Prof. Dr. Marco Túlio Fundão Zanini 

TÍTULO DA PESQUISA: AUTONOMIA DA PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DOS INTERESSES DOS STAKEHOLDERS 

I – SOBRE OS INTEGRANTES DO GRUPO FOCAL 

I.1- No que se constitui sua atividade profissional? 

I.2- Quais os pontos mais relevantes dessa atividade? 

I.3- O que o motivou a exercer essa atividade? 

II – SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

II.1- Em qual esfera governamental e unidade organizacional (ministério, secretaria etc.) está 

situada sua instituição? 

II.2 - De que forma as metas / objetivos da sua instituição são estabelecidos? 

II.3- Como é efetuada a aferição / cobrança / controle dos resultados? 

II.4- De que maneira a perícia oficial de natureza criminal afeta os resultados da unidade 

organizacional (ministério, secretaria etc.) e como esses resultados beneficiam a sociedade? 

III – SOBRE A PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL 

III.1- Considerando os artigos 158 e 157 do Decreto-Lei nº 3.689/41 - Código de Processo 

Penal (CPP) os quais prescrevem que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável 

o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado” 

e que esse exame e “outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de 

curso superior”, pode-se afirmar que essa atividade estatal é contemplada pelo trabalho dos 
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órgãos de perícia da União (Polícia Federal), do Distrito Federal e dos Estados? 

III.2- A perícia oficial de natureza criminal é essencial para fundamentar as decisões 

judiciais? Em caso positivo, que exemplo prático pode ser dado? 

III.3- A natureza técnico-científica da perícia oficial de natureza criminal dificulta seu 

reconhecimento institucional por magistrados, membros do Ministério Público, advogados, 

defensores públicos? Por quê? 

III.4- Os peritos oficiais de natureza criminal, de acordo com a Lei nº 12.030/2009, 

demonstram baixo interesse pelos efeitos jurídicos do resultado do trabalho, especialmente na 

forma de laudo pericial? 

III.5- A sociedade tem conhecimento pleno do trabalho executado pela perícia oficial de 

natureza criminal? 

III.6- O magistrado que faz uso do laudo ou outro produto da perícia oficial de natureza 

criminal a identifica como função essencial à justiça? 

IV – SOBRE A AUTONOMIA DA PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL 

IV.1- Manifestações da ONU (Protocolo de Istambul), da sociedade brasileira (1ª. 

Conferência Nacional de Segurança Pública), do Legislativo Federal (Lei nº 12.030/2009) e 

do Governo Federal (Decreto nº 7.037/2009 - Programa Nacional de Direitos Humanos – 

PNDH-3.) propugnam a autonomia administrativa e funcional da perícia oficial de natureza 

criminal como forma de assegurar a produção isenta e qualificada da prova material, bem 

como, o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos Direitos Humanos. 

IV.1.a- Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de impacto da autonomia administrativa e funcional da perícia oficial de natureza 

criminal sobre suas atividades? 

IV.1.b- Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de impacto das suas atividades sobre a autonomia administrativa e funcional da 

perícia oficial de natureza criminal? 

V – PARTE FINAL DA ENTREVISTA 

V.1 – Segundo Freeman (1984), stakeholder significava qualquer indivíduo ou grupo que 

pudesse afetar a obtenção dos objetivos organizacionais ou que fosse afetado pelo processo de 
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busca desses objetivos. Considerando-se a autonomia administrativa e funcional da perícia 

oficial de natureza criminal como sendo o objetivo a ser alcançado, que órgãos, grupos e 

pessoas podem ser identificados como stakeholders e qual seria o interesse de cada uma 

dessas partes relacionadas? 

V.2- Os peritos oficiais de natureza criminal possuem um plano de ação para influenciar 

adequadamente no processo de autonomia administrativa e funcional da perícia oficial de 

natureza criminal? Que ação(ões) sugere como forma de influenciar adequadamente nesse 

processo? 

V.2 - Considerações finais do grupo. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Fundação Getúlio Vargas – FGV 
Escola de Administração Pública e de Empresas - EBAPE 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL - junho/2013 

Mestrando: Delluiz Simões de Brito 

Orientador: Prof. Dr. Marco Túlio Fundão Zanini 

TÍTULO DA PESQUISA: AUTONOMIA DA PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DOS INTERESSES DOS STAKEHOLDERS 

I – SOBRE O ENTREVISTADO 

I.1- No que se constitui sua atividade profissional? 

I.2- Quais os pontos mais relevantes dessa atividade? 

I.3- O que o motivou a exercer essa atividade? 

II – SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

II.1- Em que poder e esfera governamental está situada sua instituição? 

II.2 - De que forma as metas / objetivos da sua instituição são estabelecidos? 

II.3- Como é efetuada a aferição / cobrança / controle dos resultados? 

II.4- Na sua opinião, a perícia oficial de natureza criminal afeta os resultados da sua 

instituição? Em caso positivo, de que maneira? 

III – SOBRE A PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL 

III.1- Considerando os artigos 157 e 158 do Decreto-Lei nº 3.689/41 - Código de Processo 

Penal (CPP) os quais prescrevem que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável 

o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado” 

e que esse exame e “outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de 

curso superior”, pode-se afirmar que essa atividade estatal é exercida pelos órgãos de perícia 

da União (Polícia Federal), do Distrito Federal e dos Estados? 



96 
 

III.2- Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de influência da perícia oficial de natureza criminal sobre suas atividades? 

III.3- Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de influência de suas atividades sobre a perícia oficial de natureza criminal? 

IV – SOBRE A AUTONOMIA DA PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL 

IV.1- Manifestações da ONU (Protocolo de Istambul), da sociedade brasileira (1ª. 

Conferência Nacional de Segurança Pública), do Legislativo Federal (Lei nº 12.030/2009) e 

do Governo Federal (Decreto nº 7.037/2009 - Programa Nacional de Direitos Humanos – 

PNDH-3.) propugnam a autonomia administrativa e funcional da perícia oficial de natureza 

criminal como forma de assegurar a produção isenta e qualificada da prova material, bem 

como, o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos Direitos Humanos. 

IV.1.a- Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de impacto da autonomia administrativa e funcional da perícia oficial de natureza 

criminal sobre suas atividades? 

IV.1.b- Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de impacto das suas atividades sobre a autonomia administrativa e funcional da 

perícia oficial de natureza criminal? 

V – PARTE FINAL DA ENTREVISTA 

V.1 – Considerando-se a parte do art. 5º da Lei nº 12.030/2009 asseverando que “são peritos 

de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com 

formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada 

órgão e por área de atuação profissional”, que ação(ões) sugere para esse grupo como forma 

de influenciar adequadamente no processo de autonomia da perícia oficial de natureza 

criminal? 

V.2 - Considerações finais do entrevistado. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PARLAMENTARES 

Fundação Getúlio Vargas – FGV 
Escola de Administração Pública e de Empresas - EBAPE 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL - junho/2013 

Mestrando: Delluiz Simões de Brito 

Orientador: Prof. Dr. Marco Túlio Fundão Zanini 

TÍTULO DA PESQUISA: AUTONOMIA DA PERÍCIA OFICIAL CRIMINAL NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DOS INTERESSES DOS STAKEHOLDERS 

I – SOBRE O ENTREVISTADO 

I.1- O que o motivou a exercer a atividade parlamentar? 

II – SOBRE A PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL 

II.1- Considerando-se o Decreto-Lei nº 3.689/41 - Código de Processo Penal (CPP) que diz 

ser indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado, 

pode-se afirmar que essa atividade estatal é executada pelos órgãos de perícia da União 

(Polícia Federal), do Distrito Federal e dos Estados? 

II.2- Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de influência da perícia oficial de natureza criminal sobre suas atividades 

parlamentares? 

II.3- Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de influência de suas atividades parlamentares sobre a perícia oficial de natureza 

criminal? 

III – SOBRE A AUTONOMIA DA PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL 

III.1- Manifestações da ONU (Protocolo de Istambul), da sociedade brasileira (1ª. 

Conferência Nacional de Segurança Pública), do Legislativo Federal (Lei nº 12.030/2009) e 

do Governo Federal (Decreto nº 7.037/2009 - Programa Nacional de Direitos Humanos – 

PNDH-3.) propugnam a autonomia administrativa e funcional da perícia oficial de natureza 
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criminal como forma de assegurar a produção isenta e qualificada da prova material, bem 

como, o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos Direitos Humanos. 

III.1.a - Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de impacto da autonomia administrativa e funcional da perícia oficial de natureza 

criminal sobre suas atividades parlamentares? 

III.1.b - Em uma escala de 0 a 5, considerando “0” nenhuma influência e “5” total influência, 

qual o grau de impacto das suas atividades parlamentares sobre a autonomia administrativa e 

funcional da perícia oficial de natureza criminal? 

IV – PARTE FINAL DA ENTREVISTA 

IV.1 – Considerando-se a parte do art. 5º da Lei nº 12.030/2009 asseverando que “são peritos 

de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com 

formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada 

órgão e por área de atuação profissional”, que ação(ões) sugere para esse grupo como forma 

de influenciar adequadamente no processo de autonomia da perícia oficial de natureza 

criminal? 

IV.2 - Considerações finais do entrevistado. 
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