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1. INTRODUÇÃO 

Em nosso país, o baixo índice de esclarecimento dos crimes em geral pelas polícias, 

com a consequente falta de julgamento dos criminosos pela Justiça, é uma das principais 

causas da sensação de impunidade em diversas regiões do Brasil. Esta sensação de 

impunidade tem sido considerada por especialistas como relevante fator de estímulo ao 

aumento da criminalidade no nosso país. 

Para mudar essa grave realidade, onde muitos brasileiros têm suas vidas ceifadas 

precocemente e o patrimônio público e privado sofre contínuas investidas, faz-se 

necessário elevado e continuo investimento nos órgãos de Perícia Criminal em termos de 

recursos humanos e materiais, de forma a viabilizar a produção de provas mais robustas e 

com mais qualidade e celeridade. 

No âmbito do Departamento de Polícia Federal, uma relevante fonte de recursos 

financeiros na década passada destinados a investimentos, por meio da aquisição de novos 

equipamentos, e destinados a custeio, visando à manutenção destas aquisições, foi o 

Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC. 

Considerando que as organizações sociais passam por processos de transformação, 

e que o DPF como um todo, e a Criminalística em específico, foram de alguma maneira 

beneficiados com recursos do referido Projeto, buscaremos fazer uma análise comparada 

dos aspectos afetos à modernização da perícia criminal do DPF, mais especificamente 

avaliar os reflexos destas mudanças no Instituto Nacional de Criminalística - INC. 

Comentaremos também a respeito de seus operadores, meios de trabalho, estreita 

aproximação com a ciência e tecnologia e com as diversas áreas do conhecimento, sua 

hierarquização e o necessário caráter transdisciplinar do cargo de Perito Criminal Federal, 

no sentido de valer-se a atividade pericial no DPF, em grande parte das situações, de 

ensinamentos de mais de uma área do conhecimento científico. 

Ante o pressuposto de que as mudanças nas organizações nem sempre podem ser 

traduzidas em transformações para melhor, neste trabalho buscaremos identificar os 

principais fatos geradores de mudanças na Perícia do Departamento de Polícia Federal, em 
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face de um suposto processo de modernização vivenciado no Instituto Nacional de 

Criminalística (INC) ao longo das décadas 2001-2010 e sua eventual relação com o Projeto 

PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC. 

1.1 CONTETUALIZAÇÃO 

A corrupção e a violência têm sido causadoras de grande quantidade de perdas de 

bens materiais e, muito mais grave, de vidas humanas, não só no Brasil, mas em todo o 

mundo. Compete às autoridades constituídas e à sociedade civil organizada buscarem a 

solução para estes e outros graves problemas que afligem as pessoas por meio de políticas 

públicas eficientes na área de segurança. Citando palavras de Mallmann (2005, p. 7): 

“O governo dedica-se ao combate à violência em todas as suas formas, 
garantindo assim os direitos civis e os benefícios do estado democrático de 
direito. Uma de suas metas é a redução da modalidade de violência que se 
manifesta sob a forma de criminalidade. No país, a violência atinge todos os 
segmentos sociais, dos mais ricos aos mais pobres. Os crimes contra o 
patrimônio envolvem os estratos sociais superiores. Já os crimes contra a 
pessoa, em especial os mais graves (homicídios dolosos), vitimam, 
sobretudo, os mais pobres, principalmente os jovens entre 14 e 29 anos, 
negros e do sexo masculino”. 

Como consequência desse quadro, um dos maiores clamores da sociedade brasileira 

contemporânea é por segurança pública de qualidade. Esta é, segundo a doutrina liberal, 

uma das atribuições do Estado, conforme referido por De Paula (2009, p. 28): “De acordo 

com esse pensamento, as funções do Estado seriam basicamente três: manter a segurança 

interna e externa, garantir o cumprimento dos contratos e prestar serviços essenciais de 

utilidade pública”. 

Inseridas neste contexto de função típica de Estado, as Polícias Judiciárias (Polícia 

Federal e Polícias Civis dos Estados), juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e as 

Polícias Militares, desempenham papel fundamental no contexto da segurança pública. 

Dentro deste sistema, com jurisdição em todo o território nacional e buscando atuar 

de forma isenta, transparente e alcançando bons índices de popularidade e de aprovação 

popular, conforme apresentado nos quadros 1 e 2 que seguem, aparece o Departamento de 

Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça e, portanto, ao Poder Executivo, com 

suas atribuições estabelecidas no art. 144 da Constituição Federal, nos seguintes termos: 
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“§1º A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, 

serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, 

assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional 

e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando 

e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas 

respectivas áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.” 

 

O anexo 1 deste trabalho apresenta texto com a Organização Institucional e o 

Resumo Histórico do Departamento de Polícia Federal, cuja imagem alcançada nos últimos 

anos teria sido suficiente para “apagar” a lembrança negativa remanescente da época da 

ditadura militar no Brasil. 

Parcela da popularidade, reconhecimento e aceitação do trabalho da Polícia Federal 

pela sociedade em nossos dias seria devida não só às operações policiais divulgadas no 

Brasil e no exterior pela mídia, mas, principalmente, às respostas apresentadas à sociedade 

pela solução de crimes e pela materialização das provas dentro do processo judicial. 

Este prestígio foi ratificado por recente pesquisa de opinião sobre a confiança nas 

instituições e nos profissionais, levada a efeito pelo Centro de Justiça e Sociedade (CJUS) 

da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) e 

pelo Ipespe. 

O trabalho organizado por Sérgio Guerra (2009, p. 15 e 16), consolida a pesquisa 

acima referida e revela o nível de prestígio de algumas Instituições e também de seus 

servidores junto à população adulta brasileira - Quadros 1 e 2. 
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Confiança nas Instituições (%) 

Posição Instituição Confia Não confia NS/NR 

1 Forças Armadas 82 12 6 

2 Escola 82 14 4 

3 Polícia Federal 72 22 6 

4 Igreja Católica 65 28 7 

5 Ministério Público 63 29 8 

... ... .., ... ... 

Quadro 1 - Pesquisa de Confiança nas Instituições realizada entre 9 e 11/2/2009 - Percentuais arredondados, 
com margem de erro de 2,9%. NS = Não souberam e NR = Não responderam.  

Confiança nos Profissionais (%) 

Posição Profissionais Confia Não confia NS/NR 

1 Professores 89 7 4 

2 Policiais Federais 71 22 7 

3 Promotores de Justiça 71 22 7 

4 
Presidente da 

República 
71 26 4 

5 Juízes 67 25 7 

... ... ... ... ... 

Quadro 2 - Pesquisa de Confiança nos Profissionais realizada entre 9 e 11/2/2009 - Percentuais arredondados, 
com margem de erro 2,9%. NS = Não souberam e NR = Não responderam. 

Cita ainda o mesmo trabalho: “O fato novo é a elevada confiança na Polícia Federal 

e nos Policiais Federais. Deve-se, em grande parte, às operações de combate a múltiplos 

tipos de fraudes realizadas desde a gestão de Márcio Thomas Bastos...”. Efetivamente 

temos observado uma nova forma de atuação das polícias em geral, e da Polícia Federal 
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mais especificamente, que vem se valendo mais de recursos tecnológicos e de inteligência 

policial em suas ações de combate ao crime.  

Um tema à parte diz respeito a uma discussão muito presente na sociedade de 

nossos dias, qual seja: “a Polícia tem feito seu trabalho corretamente, mas depois aparece a 

Justiça e solta os maus elementos”. Cumpre esclarecer que quem expede mandados de 

prisão e também quem autoriza a liberação dos detidos é a Justiça. As ações de liberação 

quase imediatas, entretanto, podem ser causadas por falhas nos procedimentos policiais ou 

outros vícios de caráter jurídico-processual como provas obtidas ilegalmente, ou ainda 

pelos muitos recursos possíveis de serem impetrados na esfera judicial. 

Ademais, como já referido, o baixo índice de esclarecimento dos crimes em geral 

pelas polícias, com a consequente falta de julgamento dos criminosos pela Justiça, é uma 

das principais causas da sensação de impunidade em diversas regiões do país, e que 

estimula o aumento da criminalidade. Para mudar essa grave realidade, partindo-se da 

produção de provas mais robustas e com mais qualidade, faz-se necessário investimento 

elevado e continuado nos órgãos de Perícia Criminal. 

Fazendo parte desta estrutura maior dos órgãos de Segurança Pública, aparece o 

Departamento de Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, e que, em sua organização 

administrativa, apresenta uma estrutura hierárquica de formato convencional, sendo o seu 

chefe maior o diretor-geral, seguido por diretores responsáveis por suas áreas de atuação, 

quais sejam: Diretoria de Inteligência Policial (DIP), Diretoria de Gestão de Pessoal 

(DGP), Diretoria de Combate ao Crime Organizado (DCOR), Diretoria Técnico-Científica 

(DITEC), Diretoria de Administração e Logística Policial (DLOG), Diretoria Executiva 

(DREX), Corregedoria-Geral de Polícia Federal (COGER) e Gabinete da Direção Geral 

(GAB). 

No âmbito da Criminalística, em posição hierárquica inferior ao diretor técnico-

científico aparece o diretor do Instituto Nacional de Criminalística (INC), sediado no setor 

Policial Sul, em Brasília (DF), seguido pelo chefe da Divisão de Perícias e pelo chefe da 

Divisão de Pesquisa, Padrões e Dados de Criminalística. Após estes estão posicionados os 

chefes dos setores de Perícias Especializadas e os peritos ali alocados, os quais são 

conhecidos por atuações mais especializadas em suas áreas de formação. 
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Estrutura similar se repete nas capitais dos estados e em cidades de maior 

relevância em termos nacionais, onde existem, respectivamente, as Superintendências 

Regionais e Delegacias de Polícia Federal, inserindo-se a Criminalística nos setores 

técnico-científicos - SETECs e unidades técnico-científicas - UTECs. Estes aparecem 

chefiados geralmente pelo Perito Criminal Federal mais antigo, seguido pelos demais 

Peritos Criminais Federais, da mesma forma que no INC. Estes também trabalham na 

preparação de laudos periciais, mas são em geral de perfil mais generalista, adquirido em 

função da necessidade dos trabalhos e da casuística mais diversificada das unidades 

descentralizadas. 

No âmbito do Departamento de Polícia Federal é bastante propalado que o Projeto 

PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC vem sendo exitoso em seu objetivo de reaparelhar o 

Departamento. Incluem-se entre as aquisições à égide deste projeto dois veículos aéreos 

não tripulados (Projeto VANT-DPF) para a Polícia Federal, a título de compra inicial, com 

a finalidade de modernizar a atuação do DPF nas operações onde há maior risco de perda 

de vidas de policiais federais, entre elas as extensas áreas de fronteiras terrestres com 

outros países. 

Segundo esta máxima, as diversas áreas/diretorias do Departamento de Polícia 

Federal, incluindo a da Criminalística, vivenciaram dois momentos bem distintos, em 

termos de condições físicas de trabalho com a aquisição de modernos computadores, 

máquinas, aparelhos e equipamentos de laboratório de última geração, além de modernas 

instalações prediais, tendo sido considerado pelos servidores da instituição como marco ou 

“divisor de águas” o advento do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC. 

O citado projeto foi firmado na década de 1990 entre o governo brasileiro e o 

governo francês com o objetivo de melhor equipar a Polícia Federal brasileira para superar 

os seus desafios, tendo sido investidos na primeira edição do projeto cerca de US$ 395 

milhões. 

Acompanhando de perto esse processo de modernização vivido após o advento do 

projeto, no qual muitos dos serviços e das atividades da Polícia Federal foram radicalmente 

alterados, considerando ainda o ser humano como peça central em todo o processo laboral, 

aparece como uma nova necessidade a demanda por atualização e treinamento dos 

servidores policiais. 
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Como consequência deste processo de atualização profissional ocorreu uma 

valorização dos policiais federais envolvidos nas mais variadas tarefas como a de 

identificação humana por processos de análise de DNA, operações no Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV), identificação de locutores, entre outras atividades 

periciais recentes, as quais exigem novas aptidões e constante capacitação dos peritos 

criminais com atuação na criminalística. 

Delimitando nosso estudo, abordaremos em termos de localização espacial o 

Instituto Nacional de Criminalística, órgão maior da Criminalística no âmbito do 

Departamento de Polícia Federal, e responsável pela regulamentação e normatização dos 

trabalhos periciais na Polícia Federal. 

Buscaremos avaliar se efetivamente ocorreu uma mudança organizacional, 

traduzida na modernização da estrutura física, nas condições de trabalho dos servidores, no 

reaparelhamento da Criminalística, em um aumento de produtividade e na melhoria da 

qualidade das provas obtidas naquele órgão central, e ainda se há relação deste processo 

com o Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC, cujas informações mais específicas sobre 

o convênio firmado aparecem no anexo 2 do presente trabalho, ressaltando que a 

renovação para uma segunda fase já ocorreu em dezembro de 2010, conforme consta do 

anexo 3. 

Os anexos 4, 5 e 6 do trabalho apresentam, respectivamente, a relação dos itens 

adquiridos à égide do projeto, slides de uma apresentação sobre o projeto feita para o 

senhor Ministro da Justiça e imagens fotográficas de alguns desses equipamentos e dos 

prédios antigo e atual do Instituto Nacional de Criminalística, obra esta realizada também 

com recursos do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O PROBLEMA 

O problema, conforme definido por Vergara (2009, p. 13), pode ser entendido como 

“uma questão não resolvida. É algo para o qual se vai buscar uma resposta, via pesquisa, e 

pode estar relacionado a alguma dúvida quanto à sustentação de uma afirmação geralmente 

aceita, a alguma necessidade de pôr à prova uma suposição”. 
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Neste contexto, o problema a ser respondido neste trabalho é: Ocorreu uma 

transformação organizacional, traduzida em um processo de modernização, no Instituto 

Nacional de Criminalística, a partir do advento do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC? 

 

2.2 OBJETIVOS 

Para viabilizar a resposta ao problema proposto, necessitamos alcançar os seguintes 

objetivos, específico e intermediários, entendidos estes últimos como aqueles cujo 

atingimento reflete diretamente no alcance do objetivo específico. 

 

a) Objetivo específico: 

a.1) Avaliar os impactos do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC no Instituto 

Nacional de Criminalística dentro do período 2001-2010. 

 

b) Objetivos intermediários: 

b.1) verificar se ocorreu uma transformação organizacional no Instituto Nacional de 

Criminalística , traduzida em um processo de modernização vivido no INC , em termos de 

aquisição e utilização de novas tecnologias, reaparelhamento e instalações físicas do 

Instituto antes e após o advento do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC; 

b.2) pesquisar mudanças nos ambientes e nos processos de trabalho, bem como 

avaliar entre alguns Peritos Criminais Federais lotados no INC a percepção destes quanto à 

visibilidade/prestígio do cargo junto à sociedade antes e depois do advento do Projeto 

PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC; 

b.3) levantar os resultados do Instituto Nacional de Criminalística em termos de 

produtividade média no período considerado e a visão que uma amostra de Peritos 

Criminais Federais lotados no INC tem a respeito da importância estratégica do Projeto 

PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC para os trabalhos desenvolvidos no INC; 
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b.4) a partir das informações colhidas, avaliar se de fato houve uma transformação 

organizacional do INC e se a reedição do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC será 

interessante para o DPF como um todo e para a Criminalística em específico. 

 

2.3 SUPOSIÇÃO 

A administração pública, na figura do governo federal, agiu de forma acertada 

quando formalizou, na década de 1990, o Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC com o 

intuito de reaparelhar o DPF para o século XXI, atuando assim proativamente frente às 

inevitáveis mudanças que estariam por vir e se antecipando no combate às ações do crime 

organizado. 

Conforme citado por Gibson (1998, p. 30): 

Hoje, todo o indivíduo, toda corporação, todo governo, e toda a sociedade da 
Terra tem diante de si uma escolha simples: repensar o futuro ou ser forçado 
a repensar o futuro. Os que escolherem a primeira opção terão maiores 
chances de sobreviver e prosperar no terreno turbulento que os espera. Eles 
detectarão as oportunidades emergentes e as crises iminentes enquanto ainda 
houver tempo para tomar atitudes apropriadas. Por outro lado, os que 
protelarem, na esperança de que o futuro será uma continuação do passado, 
descobrirão rapidamente que foram ultrapassados pela mudança. Serão 
forçados a repensar para onde estão indo e como, quando provavelmente já 
será tarde demais para evitar o inevitável. 

 

 

Por esta linha de pensamento, o Departamento de Polícia Federal teria 

supostamente agido de maneira acertada ao antecipar ações com vistas ao seu contínuo 

aparelhamento para o melhor desempenho das funções institucionais. 

Neste contexto, conforme já referido, vem sendo bastante propalada no DPF a ideia 

de que toda a Polícia Federal, especialmente a área da Criminalística da Polícia Federal e 

especificamente o INC, passou por dois momentos bastante distintos em termos de 

aquisição de novas tecnologias, reaparelhamento, instalações físicas, alterações no 

ambiente e nos processos de trabalho e visibilidade/prestígio junto à sociedade, tendo 

como marco ou “divisor de águas” o advento do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC. 

Buscaremos verificar se este suposto processo de modernização pode ser 

considerado verdadeiro para a Criminalística do DPF e se a referida mudança 
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organizacional teve reflexos nos resultados alcançados pelo Instituto Nacional de 

Criminalística no período considerado. 

A partir destes resultados, seria possível entender se as ações proativas da alta 

administração da Polícia Federal no sentido repensar o futuro e estabelecer o projeto foram 

acertadas, ratificando a afirmação de Rowan Gibson referida anteriormente, mesmo 

estando a instituição Polícia Federal inserida na esfera pública, supostamente menos 

exposta às adversidades que atingem empresas do setor privado. 

 

2.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O processo de globalização da sociedade contemporânea tem se mostrado 

irreversível. Praticamente em todos os locais habitados e em todos os sistemas sociais do 

nosso planeta as consequências desse processo de rápidas transformações podem ser 

observadas e/ou percebidas, de uma ou de outra maneira, e com intensidades variadas. 

Tanto no setor privado quanto no setor público as questões relativas a este processo 

têm feito sentir seus reflexos. Mesmo com suas especificidades, o setor público tem se 

empenhado em reformas e modernizações que se intensificaram como resultado da crise 

fiscal vivida na década de 1980, mas cuja origem se deu a partir do esgotamento do 

modelo burocrático de governo. Perseguindo este objetivo, as organizações do setor 

público buscam eficiência e atualização de seus processos internos na tentativa de melhor 

atender às expectativas da população, acompanhando com mais agilidade as mudanças 

implementadas geralmente com mais presteza nas organizações privadas. 

Novas tecnologias nos sistemas de transportes, comunicações, informática, ciências 

da natureza, notícias em tempo real e tantos outros avanços e facilidades que deixariam 

completamente desnorteado um ser humano adulto normal razoavelmente instruído que 

tivesse vivido na metade do século passado e fosse trazido de forma repentina para os 

nossos dias. 

Assim, diante desse cenário de inúmeras possibilidades de variadas análises 

científicas, cuidaremos neste trabalho em estudar o suposto processo de modernização da 

Criminalística no âmbito do Departamento de Polícia Federal, vivenciado especificamente 

no Instituto Nacional de Criminalística, a partir do advento do Projeto PRÓ-
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AMAZÔNIA/PROMOTEC, o qual foi estabelecido com o objetivo de reaparelhar o 

Departamento de Polícia Federal, e os reflexos desse processo de modernização da 

Criminalística na atuação profissional dos servidores peritos criminais federais, avaliando-

se, ainda, se para a instituição a reedição do projeto foi proveitosa. 

 

2.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O avanço da criminalidade no Brasil tem preocupado a população em geral, bem 

como as autoridades em todas as esferas do poder público. Desde os responsáveis pelas 

delegacias de polícia das menores cidades do interior do país até ministros de Estado e a 

presidente da República têm demonstrado interesse em solucionar esse grave problema 

nacional. 

Para fazer frente a este grande desafio, são necessários vultosos investimentos 

como os previstos pelo Ministério da Justiça, conforme noticiado no sítio eletrônico da 

Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais em seu Boletim nº 28, que se segue: 

 
“Perícia Criminal vai receber R$ 100 milhões  

 

O Ministério da Justiça informou que fará a liberação de 100 milhões, em caráter 

emergencial, para iniciar ainda neste semestre um programa de reaparelhamento das 

perícias estaduais, principalmente as unidades mais defasadas. Os pedidos das secretarias 

estaduais estão sendo recolhidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP). 

 

Para o ministro da Justiça, o baixo índice de esclarecimento de crimes pela polícia 

brasileira é uma das principais causas da impunidade em diversas regiões do País. No 

caso de homicídios, conforme o próprio ministério, a taxa nacional de elucidação é de 

25% a 30%. Ou seja, de cada quatro crimes, três sequer têm seus autores denunciados à 

Justiça. Em alguns Estados, segundo o Ministro, o índice fica abaixo de 5%. 

 

Para mudar esse quadro, o Ministro afirmou que o País precisa investir maciçamente por 

dez anos seguidos nas perícias estaduais, a fim de melhorar a qualidade da prova. 

 

‘Precisamos acabar com a grave impunidade dos homicídios no Brasil’, afirmou o 

Ministro. O governo não quer perder o foco do investimento, e só libera dinheiro mediante 

contratação dos equipamentos para aprimorar as Perícias.‘Temos de ajudar os Estados 

porque as corporações tendem a gastar só com carros, armas e coletes’.”  
 

(O Estado de S. Paulo, 16 ago. 2010) 
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Para acompanhar esse vertiginoso avanço da tecnologia e das comunicações, é 

preciso constantemente estar revendo a “Teoria do seu Negócio”, conforme citado por 

Peter Drucker (1985, p. 33): 

A teoria do negócio precisa ser constantemente testada. Ela não está gravada 
em pedra. É uma hipótese, e a respeito de coisas que estão em fluxo 
constante - a sociedade, os mercados, os clientes, a tecnologia. Portanto, a 
teoria do negócio deve ter a capacidade para mudar a si mesma. 

 

O “Negócio” do Departamento de Polícia Federal é, essencialmente, a atuação no 

enfrentamento ao crime organizado com ações proativas e repressivas, quando os bens que 

se quer proteger são pertencentes à União. O recente sucesso e credibilidade desfrutados 

pela Polícia Federal em suas operações de combate ao crime organizado devem-se, não só 

ao efeito da mídia em geral, mas, principalmente, à atuação das áreas de Inteligência, 

Contrainteligência e da Criminalística da Polícia Federal, sendo esta última incumbida da 

materialização das provas para o Inquérito Policial. 

Na esfera da Criminalística faz-se necessário um estreito acompanhamento dos 

últimos avanços tecnológicos para se desvendar os crimes cada vez mais sofisticados e na 

busca de se planejar e de se agir de maneira antecipada às preparadas mentes dos agentes 

criminosos. 

Nesta última década, o acompanhamento das mais atuais tecnologias disponíveis 

em todo o Departamento de Polícia Federal e, de forma mais direta, na área da 

Criminalística da Polícia Federal, foi viabilizado pelas aquisições realizadas à égide do 

Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC, no qual muitas máquinas, equipamentos e 

softwares foram comprados, e até modernas instalações físicas foram construídas a partir 

dos recursos financeiros provenientes deste projeto. 

Não existem, no entanto, estudos e/ou documentos organizados disponíveis para 

consulta, qualificando, de forma estruturada e objetiva, as supostas vantagens e as 

eventuais desvantagens para o Departamento de Polícia Federal e para a Criminalística, de 

maneira mais específica, dos bens adquiridos via Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC, 

e se estas aquisições poderiam ser eventualmente efetuadas por meio das vias 

convencionais, tais como licitação, através da utilização regular dos recursos orçamentários 

da União destinados anualmente ao DPF. 
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De qualquer forma, para fazer frente à sua contínua tarefa de combater o crime, são 

inúmeras as operações de alcance regional e nacional do DPF, tais como: a Castelo de 

Areia, a Satiagraha, a Sanguessuga, a Navalha, a Arco de Fogo, sendo esta última de 

caráter permanente e criada com o intuito de combater os crimes contra o meio ambiente 

na Região Amazônica. 

Ainda há inúmeras outras pequenas operações policiais, de caráter localizado e de 

menor vulto, mas igualmente importantes em termos de combate às ações delituosas contra 

a União. Das inúmeras operações policiais já realizadas pelo DPF, apresentamos na figura 

1, a seguir, uma parte da relação existente (http://intranet.dpf.gov.br/institucional/nomes-

de-operacoes/Lista_op.pdf, consultado em 13/09/2011). 

 

 
 

Figura 1 - Tela da Intranet do DPF com alguns nomes de operações policiais deflagradas. 
 

É discurso frequente entre os servidores do Departamento, especialmente aqueles 

com 10 ou mais anos de serviço e que vivenciaram em sua carreira policial o momento 

anterior e a situação posterior ao advento do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC, que 

o DPF encontra-se melhor aparelhado para atuar em suas funções institucionais. No escopo 

deste processo de renovação, a Criminalística teria sido sensivelmente beneficiada pelo 

projeto. 
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Dado que não existe documento disponível para consulta que analise esses 

benefícios observados, buscaremos neste trabalho estabelecer parâmetros que permitam 

documentar ao longo do período 2001 a 2010, de forma estruturada, essa presumida 

mudança organizacional observada no Instituto Nacional de Criminalística, os reflexos 

deste processo de modernização nos resultados do INC diante das demandas junto à 

sociedade, e também aferir se a reedição do projeto foi relevante para a instituição Polícia 

Federal. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste tópico abordaremos alguns aspectos, citados na literatura acadêmica das 

ciências sociais, referentes aos temas Administração Pública, Modernização da 

Administração, Globalização da Economia e Transformação/Inovação nas organizações 

públicas e privadas. 

 

3.1 MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

Quando se fala sobre o tema Modernização, somos levados a pensar no rápido 

avanço tecnológico vivido nas últimas décadas nos campos da atividade humana, tais como 

telecomunicações, medicina, engenharia e informática. A partir das transformações 

advindas da evolução das tecnologias de base microeletrônica, o ser humano tem 

experimentado a cada dia novas possibilidades, tanto na área das ciências da natureza 

quanto na área das ciências sociais. Conforme citado por Vasconcelos e Vasconcelos 

(2010, p. 129), “Este processo de racionalização do mundo na economia capitalista é 

denominado de modernização e, de acordo com Weber, é típico das sociedades 

ocidentais”. 

As máquinas vêm substituindo as pessoas em muitas situações e em muitos postos 

de trabalho sob o discurso da modernização empresarial, abrindo espaço para que as 

pessoas possam agora utilizar o tempo que sobra em outros afazeres mais prazerosos, como 

o convívio com a família e lazer. Esse trabalho mais automatizado e com redução nas 

despesas convencionais ocorreu, por exemplo, no setor bancário, com o advento dos 
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terminais de autoatendimento, e também nas montadoras de automóveis, onde os robôs 

fazem o trabalho mais rápida e eficientemente que as pessoas. 

Tentando se antecipar ao desemprego e na busca de melhores posições no mercado 

de trabalho, as pessoas em idade produtiva estão demandando continuado treinamento e 

aperfeiçoamento profissional. 

Referindo-se ao tema educação e à forma continuada de aprendizado, Motta (2001, 

p. 27) cita que: 

A educação consiste num processo pelo qual o indivíduo adquire novos 
valores, reconstrói sua experiência e aumenta o grau de compreensão sobre 
si próprio e sobre a realidade em que vive. Assim, o processo educacional 
ocorre em todos os momentos da vida de um indivíduo em contato com o 
mundo que o rodeia. A aquisição de novos conhecimentos e valores se faz de 
forma assistemática, em conversas, leituras, experiências de trabalho, 
atividades culturais ou mesmo de lazer. No mundo moderno, esta aquisição 
de conhecimentos é altamente facilitada devido à variedade dos meios de 
comunicação. Entretanto, o aprendizado pode ser organizado com vistas a 
um fim específico, através da sistematização de conhecimentos. 

No sentido da busca pelo conhecimento, tem aumentado a procura por cursos de 

nível superior e um rápido crescimento no mercado para a área de educação. O aumento da 

demanda por educação formal tem feito surgir um grande número de novos centros de 

ensino superior e de cursos preparatórios para concursos em nosso país, mas vários deles 

com qualidade duvidosa. 

Com esta abundância de informações e descobertas, são inúmeras as possibilidades 

que podem ser vislumbradas a partir de uma nova tecnologia, mas que, não muito tempo 

depois, pode se transformar em algo ultrapassado e obsoleto. Vivendo neste contexto de 

pluralidade e de mudanças rápidas e complexas, onde a nova realidade pode divergir 

bastante da anterior, uma pequena parcela da população humana vai recebendo e 

desfrutando benefícios de todas essas novas pesquisas, avanços e descobertas, ao passo que 

a grande maioria das pessoas no planeta ainda precisa suprir a cada dia suas necessidades 

básicas tais como moradia, saúde e alimentação de subsistência. 

Comentando também este tema, Motta (1999, p. 9) considera que muitos dos 

problemas dos dias atuais podem ser creditados à mudança de comportamento das pessoas 

em função da nova mentalidade e das novas realidades: 

Atualmente, credita-se à modernidade e aos valores do sistema produtivo 
grande parte dos problemas da humanidade. Culpa-se o materialismo 
excessivo, implícito na ideologia do progresso ilimitado: a ênfase no gozo de 
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bens e serviços levou as empresas e as entidades governamentais a serem 
inconsequentes em relação ao meio ambiente e às necessidades não materiais 
dos seres humanos. Estratégias de desenvolvimento valorizavam ganhos 
materiais imediatos desconsiderando a solidariedade humana e os prejuízos à 
natureza e às futuras gerações. 

 

3.2 O PROCESSO DA GLOBALIZAÇÃO 

Muitos acadêmicos entendem que não há ainda um consenso sobre a completa 

significação da palavra globalização. Trata-se de um processo de aprofundamento da 

integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pelo barateamento 

dos meios de transporte e comunicação dos países do mundo no final do século XX e início do 

século XXI, tendo como consequência um aumento acirrado da competição. A expressão, 

conforme Hartung (2002, p. 16), pode ser entendida sucintamente como “um fenômeno 

inevitável que vem mudando a vida e o cotidiano das nações”. 

Para alguns estudiosos das ciências sociais e historiadores, o processo de 

globalização tem como marco inicial a acentuação do mercado financeiro, com o 

aparecimento de novos produtos da engenharia econômica e das finanças internacionais, 

seguido de um significativo aumento no volume das transações comerciais e financeiras 

entre os países. Outros autores já entendem que o início desse processo, considerado 

irreversível para a humanidade, teria se dado ainda em período anterior da história, tendo 

sua origem a partir do advento da Revolução Industrial e das Grandes Navegações. Neste 

ambiente, a descoberta de novas terras e novos mercados viabilizou a colocação de grande 

quantidade de produtos industrializados, notadamente das indústrias de tecidos, e também 

proporcionou o enriquecimento dos países colonizadores por meio da espoliação das 

colônias com a retirada de muitas riquezas do “novo mundo”. 

Uma das características mais marcantes desse processo, onde existem elevados 

padrões de especialização e de marketing, é a universalização do acesso aos meios de 

comunicação e a presença de marcas de alcance mundial. Com bastante frequência podem 

ser encontradas empresas cujo país sede é diferente daquele onde os produtos são 

industrializados e/ou consumidos. 

Jean-Pierre Paulet (2009, p. 31) também faz uma leitura sobre o momento atual da 

globalização, ou mundialização, como sendo: 
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uma sociedade em tempo real onde os progressos da tecnologia da 
informação e a expansão dos meios de comunicação permitem não apenas 
uma rápida difusão das notícias, mas também o desenvolvimento de uma 
rede de relacionamentos entre as pessoas, as empresas ou as nações, que 
atravessa as fronteiras. Na atualidade, o tempo entre um acontecimento e sua 
divulgação para o público é quase nulo. Desenvolve-se, assim, uma 
‘sociedade em tempo real’ que domina imediatamente as informações por 
um mecanismo de interações, graças ao computador ou à televisão. 

De forma contraditória, como tudo o que rege o comportamento humano, toda essa 

grande quantidade de novos produtos e facilidades, e o rápido acesso a bens e serviços do 

mundo moderno, não foram capazes de modificar a dura realidade que persiste ainda no 

planeta. 

Ainda coexistem situações antagônicas como é o caso de muitos pontos com grande 

concentração de riquezas em oposição aos elevados índices de pobreza existentes em 

grande parte dos países africanos e, também, em alguns países localizados na América 

Latina. 

Da mesma maneira, existem países onde o regime democrático e a liberdade de 

expressão são plenamente exercidos, em contraposição à falta de liberdade da população 

em suas manifestações políticas, religiosas e sociais por causa da forte repressão política 

do Estado, como é ainda a realidade chinesa e a de alguns outros países asiáticos e 

africanos. 

Não se pode esquecer que, acima de todo processo de modernização, avanço 

tecnológico ou desenvolvimento científico, sempre deve prevalecer o bem-estar do ser 

humano, sendo este a motivação maior de todas as coisas, mas que tem sido deixado 

seguidamente em planos inferiores. 

 

3.3 TRANSFORMAÇÃO/INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Mudanças sempre acontecerão no mundo e isto é algo que foge ao controle do 

homem. A mudança é parte do processo de transformação que vivemos a cada dia e é mais 

natural do que a inércia. 

Sob o aspecto filosófico, Heráclito, um dos grandes representantes do pensamento 

dialético da história, deixou registrada a célebre frase, fazendo uma forte referência ao 

constante processo de mudança a que o ser humano é impelido a viver: “Um homem não 
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toma banho duas vezes no mesmo rio”, porque nem o homem nem o rio serão os mesmos 

no dia seguinte, ambos estarão, de alguma maneira, diferentes. Este pensamento confirma 

que o simples passar do tempo, que foge ao controle do homem, já é gerador de mudanças 

na vida e, por consequência, nas organizações em que ele se insere. 

Sobre esse processo dinâmico de mudanças nas organizações, Villardi e 

colaboradores fazem a seguinte colocação (2011, p. 305): “Diante das rupturas e 

mudanças, cada vez mais intensas e frequentes no mundo contemporâneo, reconhece-se 

que para as organizações o grande desafio é, sem dúvida, conseguir dominar a mudança”. 

Desta forma, as organizações, como sistemas sociais abertos, formalmente organizados e 

que visam a alcançar seus objetivos, passam continuamente por processos de 

transformações e inovações de maior ou menor envergadura. 

Também sobre este processo de inovação nas organizações, citamos trecho do 

trabalho de Figueiredo e outros (2010, p. 1153), contendo aspectos teóricos sobre o 

assunto, conforme segue: 

...inovação, de forma geral, pode ser definida como a introdução de novos 
produtos, processos produtivos, abertura de novos mercados, desenvolvimento 
de novas fontes de matérias-primas e outros insumos, criação de novas estruturas 
de mercado, os quais apresentam resultados que cobrem os investimentos feitos 
originalmente em seus processos de desenvolvimento, bem como provêm 
retornos adicionais. Assim, o termo inovação significa mais que simples 
criatividade, mas incorpora o desenvolvimento de novos produtos, serviços, 
processos ou rearranjos institucionais. 
 
O entendimento sobre inovação evoluiu ao longo dos anos, assim como as 
mudanças na natureza do desenvolvimento tecnológico e como ele é 
gerenciado... Assim, inovação pode ser entendida como um processo e não como 
uma série de eventos isolados... 

 

Novas firmas, novas tecnologias e novos produtos substituem constantemente os 

antigos e as mudanças nas instituições não significam, necessariamente, transformação 

para melhor. Além disso, ideias novas, invenções e descobertas, por mais interessantes que 

sejam, nem sempre se tratam de inovações, tendo em conta que estas ocorrem sempre em 

um contexto organizacional (FIGUEIREDO, 2009, p. 31). 

Em geral, quando as pessoas se referem a inovações, estão pensando em termos de 

novas tecnologias, o que não é necessariamente verdade, pois há relevantes inovações que 

acontecem nos modelos de negócios (EPSTEIN et al., 2005, p. 14). 
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Os fatores geradores de mudanças, conforme Drucker (1985, p. 28), podem ser “o 

inesperado”, a exemplo do sucesso ou insucesso inesperado; “uma necessidade”, como a 

de se desenvolver um novo produto, dada uma demanda inesperada; “o mercado”, por estar 

inserido em um contexto de rápidas transformações; “a demografia”, por alterações nas 

populações; “a percepção”, por envolver alterações nos significados das coisas; e “um 

novo conhecimento”, empírico ou científico. 

Dada a velocidade das transformações, manter as organizações saudáveis e viáveis 

no mundo atual não é uma tarefa trivial. Conforme Roger Martin (1993, p. 2), “o fato mais 

preocupante a respeito das grandes organizações que se encontram em situação difícil 

atualmente é que elas estão assim hoje porque vêm fazendo o que as tornaram grandes”, ou 

seja, pararam no tempo e não buscaram manter-se atualizadas e competitivas. 

As transformações organizacionais, na forma de inovações, acontecem na maior 

parte das vezes de maneira gradativa e sem causar muitos impactos ou mudanças 

profundas nos locais onde implementadas, fazendo, assim, parte do cotidiano da maioria 

das empresas, sendo essas mudanças necessárias à sobrevivência das organizações em 

termos de manutenção dos seus níveis de competitividade e de valor de mercado. 

Estudiosos desses processos de mudanças e transformações organizacionais, tais como 

Marc Epstein e Roger Martin, categorizaram essa modalidade de inovações como 

mudanças incrementais, mudanças evolucionárias ou mudanças contínuas. 

Os tipos/níveis de inovação, segundo Figueiredo (2009, p. 30), se dividem de 

maneira didática em inovações, básicas, incrementais intermediárias, incrementais 

avançadas, arquiteturais e radicais, sendo que as inovações ou mudanças radicais são 

aquelas mais incisivas e que trazem em seus conteúdos mudanças no comportamento 

competitivo, sendo, assim, mais significativas e que podem gerar resultados mais efetivos. 

A categoria de mudanças radicais é a que envolve um maior nível de riscos 

agregados e requer grandes investimentos humanos e materiais em sua implementação. 

Porém, por outro lado, são estas as inovações que podem trazer em seu bojo grandes 

retornos para as empresas, uma vez que trazem mudanças na estrutura de negócios das 

corporações, impactando os principais pilares das empresas. 
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Reproduzimos, no quadro 3 a seguir, a Matriz de Inovação, esquema que apresenta 

a dinâmica da interação entre o modelo de negócios e a base tecnológica de uma instituição 

sob análise, conforme estruturada por Epstein et al. (2005, p. 14): 
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                                                           Modelos de negócios 

Quadro 3 - Matriz de Inovação (Modelo de Negócios x Base Tecnológica). 

Segundo o fluxo do quadro acima, o sucesso na criação de ideias inovadoras é 

função direta da utilização correta dos recursos da base tecnológica disponíveis na 

organização, plenamente integrados aos seus modelos de negócios. 

Da análise da matriz de inovações, observamos que aquela categoria de mudanças 

que mais se aproxima da situação que hoje existe é a classe das inovações incrementais. 

Em situação oposta, como classe de inovações mais arrojadas e que mais se aproximam de 

uma nova situação ou novo patamar de ideais na organização encontra-se a categoria das 

inovações radicais. 

Em situação intermediária, as inovações semirradicais estão posicionadas entre as 

incrementais e as radicais, alcançando níveis medianos em termos de mudanças e de 

proximidade com a condição já existente e uma nova condição. 

A separação em categorias de mudanças não diminui a importância das inovações 

como ideias potencialmente aproveitáveis, mas apenas as coloca didaticamente em 

posições diferentes em relação ao status quo anti das instituições estudadas, pois  todas são 

necessárias em determinado momento da existência das organizações, atendendo a 

situações específicas. 
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Dentro do tema mudanças e inovações nas empresas modernas, David Ahlstrom 

(2010, p. 12) defende que o principal objetivo das modernas corporações não deve ser o 

lucro ou os resultados meramente financeiros, mas sim as ideias inovadoras, citando que “o 

objetivo central do negócio deve ser o desenvolvimento de novos produtos e serviços que 

vão gerar crescimento, desenvolvimento, novas oportunidades de trabalho e de acesso ao 

mercado a uma grande parcela da população mundial”. O mesmo autor (2010, p. 22) cita 

ainda que “o desenvolvimento de inovações radicais, que geram crescimento econômico e 

trazem consigo novos produtos que são importantes para a solução de uma incrível gama 

de problemas do mundo atual, deve ser o principal objetivo do negócio contemporâneo”. 

 Neste contexto de transformações da sociedade, algumas organizações têm 

sucumbido por não se mostrarem suficientemente rápidas em perceber, assimilar e se 

adaptar a essas novas realidades em constante processo de mudança. Por outro lado, outras 

organizações vêm se destacando em todo o mundo por se mostrarem ágeis e flexíveis às 

mudanças, tais como a Google e a Microsoft que atuam na área das tecnologias de base 

microeletrônica. 

Em cenários de conturbação econômica global, denominados pelos economistas 

como crises financeiras mundiais, essas empresas não só conseguiram sobreviver e 

permanecer atuantes e firmes no mercado, como se destacaram acompanhando o ritmo e a 

velocidade das mudanças globais, tendo apresentado seguidamente bons resultados em 

termos de aumento de suas receitas operacionais, satisfação dos clientes e dos funcionários. 

Tornaram-se também ícones mundiais e empresas referência no planeta, sendo 

consideradas em pesquisas de satisfação como excelentes lugares para o desempenho das 

atividades profissionais. 

3.3.1 Equipes de Pesquisa e Desenvolvimento 

Equipes de Pesquisa e Desenvolvimento são formadas em geral por pessoas 

destacadas de suas atividades profissionais cotidianas para a tarefa de apresentar soluções, 

desenvolver projetos de novos bens e serviços, pensar em novas ideias e buscar melhoria 

nos processos, métodos de trabalho e atividades diversas de uma organização. 

Para que sejam alcançadas novas ideias e todo o potencial criativo dessas pessoas 

possa ser aproveitado, algumas premissas são necessárias, tais como a motivação dos 

envolvidos na busca por novas ideias, sejam estas motivações na forma de recompensas 
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pecuniárias ou na forma de promoção na carreira, ou negativas como eventuais 

punições/demissões. A comunicação com precisão do ponto onde se deseja chegar com as 

medidas almejadas e a clareza nos objetivos da instituição também são aspectos que devem 

estar presentes de forma bem transparente, conforme registrado por Amabile (1998, p. 82). 

Não havendo tais requisitos no processo de inovação, o sucesso da equipe escolhida 

para a busca por mudanças fica comprometido e a resistência às inovações que se pretende 

implementar tende a ser elevada, pondo em risco a efetividade dessas medidas almejadas 

para a organização. 

Na composição da equipe que terá a missão de idealizar e sugerir as futuras 

inovações para a organização, os especialistas na matéria sugerem que haja membros de 

setores variados e não seja mantida a hierarquia formal do cotidiano da empresa, de forma 

a não inibir a apresentação de ideias que possam ser consideradas inadequadas ou 

inapropriadas, já que todas as propostas devem ser registradas para avaliação posterior 

quanto à oportunidade ou não de sua aplicação. 

Esta equipe, de preferência multidisciplinar, deve ser provida de investimentos em 

infraestrutura física, disponibilidade de tempo para o amadurecimento das ideias e, 

principalmente, de pessoas de variados setores que estejam dispostas a colaborar neste 

trabalho de busca de inovações e boas ideias, onde os resultados, na maioria das vezes, 

demandam tempo, dedicação e empenho dos envolvidos para que os primeiros frutos 

possam aparecer. 

3.3.2 Processamento das transformações 

Um aspecto relevante para o sucesso das mudanças, segundo Epstein (2005, p. 13), 

é que os diretores e os membros das altas gerências da organização sejam exemplos para os 

seus pares e subordinados hierárquicos naquilo que é trazido como mudança para a 

organização. É preciso reduzir o gap ou o abismo existente entre o discurso propalado e as 

ações realizadas pelos líderes das mudanças ou pelos gerentes da organização. Se assim 

não for, corre-se o risco de todos os esforços e tempo despendidos pelas pessoas 

componentes da equipe de mudanças não surtirem os efeitos almejados, dando, assim, 

lugar para que os funcionários resistentes às mudanças na organização possam prevalecer 

em seus pontos de vista e tudo volte ao ponto de partida, não sendo implementada 

nenhuma mudança de forma efetiva. 
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Somente exigir novas posturas e comportamentos dos funcionários sem demonstrar 

com ações e exemplos, não vivendo de fato aquilo que é apregoado como mudança para 

todos observarem, pode fazer com que a legitimidade das inovações necessárias à 

organização não prosperem ou subsistam por apenas um breve período de tempo, não 

sendo totalmente absorvido pela instituição. Uma postura dos gestores no sentido de aderir 

e participar das inovações é essencial para o sucesso no processamento das mudanças 

(EPSTEIN, 2005, p. 12). 

É comum no processo que mudanças que aquelas idealizadas em ambientes 

externos sejam rejeitadas, a priori, muitas vezes pelo simples fato de não terem sido 

geradas internamente à organização, conforme citado por Epstein (2005, p. 24). Esta 

postura pode se tornar fonte de obstáculos, pois a visão de um observador externo ao 

problema, provavelmente com uma leitura da realidade diferente da observada por aqueles 

que vivem o cotidiano daquela situação, pode ser bastante útil para a sua solução, 

justificando a colaboração de pessoas que são lotadas em setores diferentes ou até mesmo 

trabalham em diferentes instituições e que podem contribuir com as suas colocações. 

Segundo Amabile (1998, p. 83), nem todas as ideias ou sugestões de mudanças 

apresentadas pelos membros das equipes na busca por um processo de transição serão 

efetivamente aproveitadas. Mas é necessário que os coordenadores não demonstrem 

indiferença ou menosprezem as ideias lançadas, sob pena de inibir o processo de geração 

de novas ideias em todos os participantes. Com habilidade, todas as ideias ou sugestões 

devem ser registradas, pois aquilo que de pronto possa parecer inviável, eventualmente 

poderá ser útil em outro momento ou sob outras circunstâncias. 

Importante também, na dinâmica da busca pelo processo de transição, é que as 

pequenas vitórias obtidas sejam divulgadas e comemoradas com o intuito de fortalecer o 

moral da equipe (KOTTER, 1995, p. 15). Tais ações revelam para toda a organização que 

os resultados estão aparecendo, que uma etapa do trabalho foi bem-sucedida, e ainda que 

todos os envolvidos estão comprometidos e empenhados na busca por outras soluções. 

Relevante ainda no processo de inovação é não saltar etapas, o que pode trazer uma 

falsa sensação de velocidade, mas não produz os resultados esperados ao final (KOTTER, 

1995, p. 2). Observação de igual importância do mesmo autor é que os envolvidos nos 

trabalhos, dirigentes ou responsáveis pela condução das ações de inovação, não falhem 

dando o trabalho por encerrado antes da hora, ou seja, pensar erroneamente que as 
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mudanças recém-implantadas já podem ser consideradas incorporadas ou assimiladas por 

toda a instituição, quando, na verdade, ainda há interesses opostos, tentando fazer com que 

tudo permaneça exatamente como estava antes. 

Outro ponto onde é necessária uma atenção mais detida ao longo do processo de 

transformação ou mudança organizacional é saber dosar a medida correta das inovações. 

Cada situação problema tem uma solução de tamanho e configuração ideais, a qual não 

pode ser subdimensionada ou superdimensionada, sob pena de o problema raiz persistir ou 

de serem geradas outras situações problema além das originalmente observadas na 

instituição analisada. 

É natural dos seres humanos não serem favoráveis às mudanças. A regra geral é que 

haja resistência às inovações, pois estas trazem intrinsecamente uma sensação de 

insegurança e/ou uma perda de status, de poder ou de posição dentro do local de trabalho 

ou em outras situações da vida. Esta resistência pode aumentar quando se lida com os 

interesses das pessoas, especialmente se as inovações propostas estão no campo 

profissional. Assim, é necessária habilidade dos gestores para saber contornar e neutralizar 

os focos de resistências que aparecem naqueles que são questionados sobre suas rotinas de 

trabalho, ou chefes que pensam que suas funções serão dadas a outros ou até mesmo 

suprimidas dentro do processo de mudanças que se pretende implementar. 

Às vezes são necessárias intervenções mais incisivas e pontuais sobre os focos de 

resistência, pois é questão de suma importância que todas as mudanças consideradas 

importantes sejam de fato colocadas em prática. É preciso bastante habilidade dos gestores 

para lidar com essas situações de resistência às inovações, pois se esses pontos de 

desentendimento não forem rapidamente identificados e controlados, pode-se perder muito 

tempo e trabalho árduo de alguns servidores, bem como daqueles eventualmente 

contratados como consultores. 

É relevante citar no processo de mudanças nas organizações, como ressaltado por 

Epstein (2005, p. 23), que as receitas de sucesso que funcionaram muito bem em tempos 

passados, com outras pessoas, organizações, circunstâncias ou realidades diversas, não 

podem ser automaticamente tiradas dos arquivos e colocadas novamente para funcionar 

após alguns retoques sumários. 
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Cameron (2004, p. 90) ressalta que nem sempre há “um melhor caminho a ser 

percorrido” ou “uma melhor solução a ser dada” para os problemas levantados. Por vezes, 

somente o passar do tempo poderá responder se as medidas tomadas foram de fato 

melhores para solucionar determinadas situações. 

Decisões sobre quais pontos serão alterados na instituição são determinados, via de 

regra, por alterações no ambiente externo à organização, tais como mudanças no arcabouço 

legal que a instituição é obrigada a se submeter, alterações no mercado financeiro e de 

capitais, mudanças no contexto social ou ainda no relacionamento com investidores, 

clientes ou fornecedores (stakeholders). 

3.3.3 Etapas do processo de transformação 

O processo de mudança é didaticamente subdividido nas etapas de exploração, 

planejamento, ação e integração. Na fase de exploração, etapa inicial do processo e onde se 

dá o primeiro contato com a instituição, são avaliadas as necessidades de mudanças da 

organização e se desenham preliminarmente os passos a serem seguidos para se alcançar o 

objetivo final. 

O planejamento é a fase da programação e onde se estabelecem os meios 

necessários para que sejam implementadas as inovações. Na etapa da ação, como o nome 

sugere, as inovações são efetivamente colocadas em prática na instituição, com 

acompanhamento e avaliação estreitos das mudanças sugeridas. 

A última fase do processo de transição, a integração, é a etapa onde são feitos os 

ajustes finais na organização e onde todos podem perceber a nova situação vivida pela 

instituição, até que, pela própria dinâmica das transformações, novas mudanças se façam 

necessárias e o processo se reinicie em um momento subsequente. 

Em uma análise temporal do processo, de acordo com Cameron (2004, p. 97), é 

importante que haja um descongelamento da instituição da posição que se deseja alterar; 

uma fase do movimento, onde toda a organização se desloca para uma nova posição; e um 

novo congelamento, agora supostamente em um patamar diferente daquele observado por 

todos na situação original. 

Quando se fala em mudança, a ideia geral que pode estar associada ao pensamento 

das pessoas é aquela referente a uma alteração física previamente planejada, à 
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reorganização do layout ou às alterações no ambiente de trabalho ou no mobiliário de 

maneira mais genérica. 

Outro sentido em nossa mente, porém, deve ter a palavra transição, uma vez que 

esta se dá no nível de alteração de comportamento das pessoas, mudança de postura ou de 

atitude, sendo este o estado mental que se deseja alcançar na maior parte das vezes em que 

se fala de transformação organizacional. 

 

3.4 MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

No modelo burocrático e tradicional de gestão da coisa pública prevaleciam o 

nepotismo e a corrupção, e não havia nítida distinção entre a coisa pública e a coisa 

privada, prevalecendo os princípios da formalização, do controle, da centralização e da 

padronização de procedimentos. Havia rígidos controles na máquina pública e, por 

consequência, lentidão e ineficiência da máquina governamental. 

De forma similar ao processo que ocorre nas organizações da área privada, a 

modernização nos processos de gestão do setor público também recebe influências 

provenientes da política, da sociedade e da economia. Porém, tais processos não são de 

rápida e simples implementação, mas é preciso levar em consideração as peculiaridades 

inerentes ao setor público. O ponto central do movimento conhecido por reforma da gestão 

pública, encabeçado por Bresser-Pereira, foi a busca pela excelência e a orientação dos 

serviços ao cidadão. Seria necessário, na condução desse processo, que o Estado se 

adaptasse às novas demandas e passasse a prestar serviços de melhor qualidade e mais 

eficientes, tirando o centro das ações do formalismo de procedimentos e passando este foco 

para a satisfação do público e o interesse da coletividade. O anseio principal desta 

tendência foi melhorar os serviços para o cidadão que buscava, por seu turno, melhores 

condições de atendimento e principalmente uma melhor qualidade na prestação dos 

serviços provenientes da administração pública, tendo como um ideal a ser alcançado pelo 

setor público a agilidade desenvolvida nos processos das organizações pertencentes à área 

privada. 

Citando trecho do artigo de Diniz et al. (2009, p. 27) que bem ilustra esta realidade 

na forma de desafio: 
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Esse desafio é fruto da diferença entre os níveis de adoção de tecnologia 

encontrados no setor privado e no setor público, já que os elevados índices 

de adoção de tecnologia e de automação de processos operacionais, 

produtivos e administrativos no setor privado criaram um novo paradigma de 

eficiência que o setor público precisa alcançar. 

Pode-se constatar que é árdua a missão da administração pública de se modernizar 

pela mudança das formas pelas quais o governo interage com o cidadão, com empresas das 

áreas pública e privada e com outros governos, diferentemente do modelo anterior, 

chamado de burocrático (governo de escritório). “É, portanto, o sistema social em que, por 

uma abstração, os escritórios ou os cargos governam” (PRESTES MOTTA E BRESSER-

PEREIRA, 1986, p. 54), em completa dissonância com os anseios e necessidades da 

população a quem deveria servir. Era preciso mudar o foco da máquina pública que deveria 

sair do formalismo e, de forma concomitante, era chegado o momento de se dar maior 

atenção ao cidadão e ao interesse da coletividade, tendo agora como competência 

necessária, nesta nova situação, uma visão sistêmica da organização e de suas atividades. 

Há exemplos positivos. Na esfera da administração pública estadual, destaca-se o 

caso da mudança organizacional vivida no governo do estado de Minas Gerais, onde a 

implantação de novas técnicas de gestão, processo denominado “Choque de Gestão”, 

mostrou-se efetivo na modernização da máquina administrativa daquela unidade da 

Federação. Escolas, hospitais, prefeituras, servidores públicos estaduais e a população em 

geral têm sentido as consequências dessas medidas. 

Estas mudanças têm sido consideradas efetivas e têm alcançado repercussão em 

todo o país, tendo sido objeto de estudos como o de Marques et al. (2009, p. 14), o qual 

cita: “...Em Minas Gerais, nos últimos seis anos, por intermédio do Choque de Gestão e 

Inovação e da construção de uma estratégia de um Estado que produzisse reais resultados 

para a população, realizamos um verdadeiro salto de qualidade nas políticas públicas...”. 

Tais resultados poderão repercutir futuramente na geração de dividendos políticos para os 

governantes mineiros nos próximos pleitos de grande vulto no Brasil. 

Neste novo modelo, o Estado passa da condição de responsável direto pela 

promoção do desenvolvimento do país para uma posição de controlador das ações e 

patrocinador de instituições através, por exemplo, de contratos de gestão. 
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O desafio maior é o de modernizar a gestão pública e implementar projetos de 

governo capazes de gerar desenvolvimento de forma contínua e nunca totalmente 

concluída em função da sua natureza dinâmica. 

Sobre esse problema, Sant’Anna et al. (2011, p. 1455) apresenta a seguinte leitura: 

 ...as organizações públicas se veem pressionadas a reverem suas estruturas e 

dinâmicas de funcionamento, a fim de otimizarem seus processos e rotinas, 

assegurando melhor desempenho e resultados mais efetivos. Como resultante, a 

demanda por reformas no setor passa a se constituir como importante elemento 

da agenda política nacional, inserindo-se de forma sistemática nos discursos das 

lideranças e gestores públicos, que cada vez mais deveriam assumir um perfil 

empresarial e gerencial. 

As sociedades, bem como as organizações públicas e privadas, vêm passando por 

constantes processos de mudanças. Um fenômeno vivenciado há alguns anos, referente à 

busca por uma colocação no mercado, exemplifica a dinâmica da vida das organizações. 

Nos anos 1970 e 80, em nosso país, o interessante para os jovens recém-formados e para a 

força de trabalho em geral era trabalhar na iniciativa privada, em função do sucateamento 

da máquina pública, com raras exceções: dos baixos salários; do despreparo de seu corpo 

de servidores em termos de qualificação profissional; e de outros fatores que reduziam a 

atratividade e o prestígio do servidor público em todas as esferas da administração. 

Alguns anos depois, com as mudanças vividas na esfera pública, com a 

modernização do aparelho estatal e a valorização do servidor público, processo sentido 

mais intensamente a partir do fim dos anos 1980, muda-se essa tendência. Os salários 

passando a ser mais atrativos e a melhor qualidade de vida dos servidores públicos, aliados 

à estabilidade funcional desta categoria, são benefícios relativos que passam a ter maior 

peso no momento das escolhas profissionais, tanto daqueles que estão ingressando no 

mercado de trabalho, quanto das pessoas já mais amadurecidas, mas que ainda têm 

condições de promover essa mudança em suas carreiras profissionais. 

Esse fenômeno vivido nas organizações, em função principalmente da diferença 

salarial relativa que existe entre as instituições públicas e também pelo fato de algumas 

exercerem funções típicas de Estado, tem ao menos um aspecto negativo. Trata-se de um 

problema vivido nas organizações consideradas menos prestigiadas, que é a incessante 

corrida dos servidores, via concursos públicos consecutivos, em busca dos melhores 
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salários e dos melhores cargos e que se traduz em uma intensa rotatividade de pessoal 

nesses órgãos públicos considerados como não sendo de vanguarda. 

No bojo dessas mudanças aparece também a possibilidade de o trabalhador 

moderno desempenhar suas funções profissionais em sistema de home office, método no 

qual os empregados trabalham em suas casas e encaminham suas tarefas finalizadas ao 

chefe/escritório por meio eletrônico. Apesar de algumas opiniões serem contrárias a tal 

prática, a qual enfraqueceria as relações entre as pessoas, ela tem crescido inclusive em 

organizações públicas, a exemplo do Tribunal de Contas da União, em caráter 

experimental. 

Tudo isso é possível devido à evolução nas tecnologias de informação e também da 

mudança no perfil dos empregados, que no passado vendiam seu esforço físico em tarefas 

eminentemente braçais e de pouco raciocínio. No momento atual, o mercado de trabalho 

exige conhecimento e capacidade de cognição. Isto é o que os empregadores buscam em 

seus potenciais empregados, além de algumas outras características inatas como a 

criatividade e a capacidade de iniciativa. 

Esta percepção tem gerado crescimento na área da educação. O aumento da 

demanda por educação formal e curso superior tem feito surgir em nosso país um grande 

número de novos centros de ensino preparatório para concursos e de novas instituições de 

ensino superior. Ocorre que essas novas faculdades nem sempre reúnem as condições 

mínimas de infraestrutura de ensino e de corpo docente exigidas pelo Ministério da 

Educação para proporcionar ensino de qualidade, e as consequentes distorções, que são 

inevitáveis, têm aparecido. 

Há também exemplos de processos de transformações organizacionais no setor da 

indústria financeira mundial, marcado inclusive por um número expressivo de fusões e 

aquisições. Em nosso país, dada a intensa competição no mercado entre as instituições 

bancárias públicas e privadas em geral, os agentes financeiros públicos estão também 

inseridos neste contexto de rápidas transformações para se manterem viáveis 

economicamente. 

Neste setor, fortemente dependente da tecnologia de base microinformática e 

também da comunicação e transferência de dados, é contínua a busca pela automação de 

processos de atendimento a clientes, tais como a disponibilização de caixas eletrônicos, 
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home banking e terminais de autoatendimento. Há também a procura pela captação de 

recursos financeiros no mercado para empréstimos aos clientes e a busca pela diminuição 

dos gastos diretos e indiretos com pessoal, aluguéis de imóveis e tarifas de energia elétrica 

e de telefone pagas às empresas concessionárias desses serviços. 

Outro exemplo de mudanças nas organizações que temos presenciado em nossos 

dias tem sido o processo de modernização do Poder Judiciário. Devido à automação de 

procedimentos internos, incluindo despachos e decisões dos magistrados, processos 

judiciais há muitos anos aguardando julgamento têm sido “desengavetados” e julgados 

com mais celeridade, ainda que a rapidez na solução das pendências possa trazer consigo 

algumas decisões consideradas injustas ou incorretas. De qualquer forma, só o fato de uma 

grande quantidade de antigos processos judiciais terem uma decisão já é um grande 

avanço, consequência da melhoria, modernização e informatização dos procedimentos 

internos dos órgãos do Poder Judiciário. 

Citando o trabalho organizado por Guerra (2009, p. 21): 

Existe explicação plausível para este nível de satisfação do brasileiro em relação 

ao Judiciário. A reforma fiscal até hoje não foi realizada. Nem a reforma política 

e a reforma previdenciária. Nem mesmo uma eventual modernização da 

legislação do trabalho. A única reforma que se iniciou e está em curso é a 

reforma do Poder Judiciário. 

 

4. METODOLOGIA 

Este capítulo apresentará o tipo da pesquisa a ser utilizado, o universo e a amostra 

da pesquisa, a coleta de dados, o tratamento desses dados e a limitação do método de 

pesquisa escolhido para o trabalho. 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Pesquisas elaboradas sob o formato de estudos de caso, conforme citado por Gil 

(2009, p. 13), “são cada vez mais frequentes no campo das ciências sociais. Sua utilização, 

no entanto, é maior nas ciências aplicadas quando comparadas com as ciências puras. 

Assim, aparecem com maior frequência em Educação, Administração...”. 
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O trabalho proposto, com base nos aspectos teóricos apresentados por Vergara 

(2009, p. 18), pode ser assim classificado, à luz da investigação científica a ser seguida: 

a) quanto aos fins: pesquisa descritiva, por expor características de determinado 

fenômeno e investigação explicativa, por tentar esclarecer quais fatores contribuíram para a 

ocorrência de determinado fenômeno; 

b) quanto aos meios: pesquisa de campo, por meio de entrevistas abetas, em função 

de ser realizada no local onde se deu um fenômeno; investigação documental, pelo fato de 

envolver o acesso ao acervo de documentos não disponíveis ao público em geral; pesquisa 

bibliográfica, em função da necessidade de leitura e estudo sistematizado de muitas 

publicações como livros, ensaios, revistas entre outros e investigação ex post facto devido 

a referir-se a pesquisa, em grande parte, a fatos já ocorridos e que carecem de uma 

documentação estruturada; pesquisa com observação participante, dado que o pesquisador 

está inserido ativamente no processo social objeto do estudo; e estudo de caso, uma vez 

que a pesquisa empírica será circunscrita à experiência vivenciada no Instituto Nacional de 

Criminalística do Departamento de Polícia Federal. 

4.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo da pesquisa são todos os 160 Peritos Criminais Federais lotados no 

Instituto Nacional de Criminalística - INC (posição em dez. 2010). No entanto, no escopo 

do presente trabalho, consideramos as impressões de 20 Peritos Criminais Federais que 

trabalham no INC. 

Foram ouvidas as respostas de PCFs mais antigos - empossados como peritos antes 

de 2001, portanto com mais de 10 anos de serviço -, que, por serem mais antigos de 

Departamento, vivenciaram em sua carreira como servidor policial federal as fases anterior 

e posterior ao advento do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/ PROMOTEC e participaram da 

suposta mudança organizacional na Criminalística da Polícia Federal. 

Igualmente, buscamos também as impressões de PCFs mais modernos - 

empossados como peritos após 2001, mas com menos de 10 anos de serviço -, que 

contribuíram com uma visão mais de vanguarda e com sugestões de novas aquisições e 

tecnologias, considerando que as bases das tecnologias de microinformática evoluem 

muito velozmente em nosso mundo globalizado. 
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4.3 COLETA DE DADOS 

Para se obter os dados necessários à resposta a ser dada ao problema inicialmente 

proposto, foi necessário lançar mão de uma gama de meios tais como: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, pesquisa em sistemas 

informatizados, entrevistas abertas, que foram gravadas e arquivadas em acervo próprio, 

tendo, todos estes meios, igual relevância no processo de obtenção dos dados necessários 

ao trabalho. 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Tendo em vista a natureza qualitativa da pesquisa realizada, os meios utilizados 

para a obtenção das informações desejadas foram preponderantemente não estatísticos, 

sendo os aspectos qualitativos tratados por métodos não matemáticos. 

Considerando a inserção do pesquisador no ambiente analisado, a observação 

participante foi aplicada na presente pesquisa. Paralelamente, aplicada às pesquisas 

bibliográficas sobre o que foi estudado dentro de determinado tema científico, foi utilizada 

a análise de conteúdo, ambas atuando de forma complementar na investigação dos fatos 

pesquisados. 

Ao final, os dados obtidos foram comparados, analisados e consolidados de forma a 

avaliar se houve ligação entre a situação anterior ao projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC dentro do período de tempo considerado, e a situação atual, 

permitindo avaliar se houve uma transformação organizacional na Criminalística do DPF. 

As categorias pesquisadas por meio das entrevistas foram: 1 - ambiente de trabalho, 

2 - nível de satisfação dos servidores, 3 - relacionamento interpessoal, 4 - maior 

visibilidade e prestígio do cargo de Perito Criminal Federal e do INC, 5 - eventual aumento 

de produtividade, 6 - melhoria na qualidade das provas materiais produzidas no órgão, e 7 - 

importância estratégica do projeto para o DPF. 

4.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Apesar de o pesquisador ser parte integrante do ambiente investigado, o que 

poderia ser considerado na realidade um ponto favorável e não uma limitação ao método 
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escolhido, o tempo necessário para o desenvolvimento da pesquisa passando por todas as 

fases foi relativamente longo, não tendo sendo possível a liberação plena do pesquisador de 

suas tarefas cotidianas, exceto no período imediatamente anterior ao final dos trabalhos de 

levantamento de campo. 

No âmbito da pesquisa documental, considera-se a dificuldade na obtenção das 

informações como mais uma limitação do método, já que os documentos oficiais, além de 

terem um acesso restrito em alguns casos, não continham exatamente as informações que 

se desejava obter. 

O acesso aos entrevistados, dada a exiguidade de tempo e os compromissos 

diversos muito comuns nos dias atuais, além das tarefas do cotidiano, foi um obstáculo 

relativamente limitante para se chegar ao resultado almejado na pesquisa. Também pelo 

fato de estar previsto o fator anonimato, poderíamos obter respostas evasivas, distorcidas, 

não realistas ou mascaradas. 

4.6 ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Foram selecionados, para responder às cinco perguntas da entrevista, servidores 

Peritos Criminais Federais (PCFs) lotados no Instituto Nacional de Criminalística (INC). 

Deste montante, 10 tomaram posse no Departamento de Polícia Federal como PCF há 

menos de 10 anos (posse como PCF após 2001) e os outros possuem mais de 10 anos de 

Casa (posse como PCF antes de 2001). 

Referidos servidores estavam lotados nos serviços de Perícias de Informática, de 

Documentoscopia, de Audiovisual e de Eletrônicos, de Medicina e Odontologia Legal, de 

Balística, de Genética Forense, de Contabilidade, de Meio Ambiente, de Laboratório de 

Química Forense, de Perícias Externas e de Engenharia Legal. Três exerciam atividades 

administrativas de assessoria e chefia. 

Essas opções permitiram capturar opiniões e leituras de pontos de vistas de setores 

de trabalho variados dentro do Instituto, com respeito também ao tempo de Polícia Federal 

e, de alguma maneira, do ponto de vista da idade e da afinidade com as novas tecnologias 

de comunicação, de informática de ponta, com visões variadas sobre o “modelo de 

negócio” da Polícia Federal. 
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A seguir aparece a lista de perguntas elaboradas aos 20 Peritos Criminais Federais, 

não identificados no trabalho, a não ser pela codificação: M - Mais modernos 1 a 10 - M1, 

M2, ... e M10; e A - Mais antigos 1 a 10 - A1, A2, ... e A10. 

1 - Como as aquisições do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC afetaram o 

ambiente de trabalho, o nível da satisfação dos servidores e o relacionamento interpessoal 

dos PCF que atuam no Instituto Nacional de Criminalística? 

2 - A maior visibilidade e prestígio do cargo de Perito Criminal Federal e do 

Instituto Nacional de Criminalística estão relacionados às aquisições do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC e à modernização da Criminalística? De que forma? 

3 - Ocorreram no INC aumento da produtividade e melhoria na qualidade das 

provas produzidas a partir das aquisições do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC? 

4 - Em termos estratégicos, qual a importância da reedição do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC para o INC? 

5 - Quais as suas sugestões de melhorias e de novas aquisições para o INC via 

Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC? 

 

5. RESULTADOS 

Apesar de o fator anonimato dos PCFs ouvidos ter sido avisado previamente às 

entrevistas realizadas, não foram percebidas pelo entrevistador respostas distorcidas ou 

evasivas, tendo sido obtidos, na totalização das 20 observações, por volta de 147 minutos 

de áudio, posteriormente transcritos e analisados pelo entrevistador. 

Os resultados das entrevistas realizadas, distribuídos por item pesquisado, aparecem 

compilados no quadro 4, que segue, onde o “S” = Sim, indica que o entrevistado percebe 

preponderantemente um relacionamento positivo entre o item perguntado e o Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/ PROMOTEC, e o “N” = Não, indica que o entrevistado, de forma 

preponderante, não observa relação entre o item perguntado e o Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC. 
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 Ambiente 

de 

Trabalho 

Nível de 

Satisfação 

Relacionamento 

Interpessoal 

Visibilidade 

e Prestígio 

Aumento de 

Produtividade 

Qualidade 

da Prova 

Importância 

Estratégica 

M1 S S S S S S S 

M2 S S S S N S S 

M3 S S N S S S S 

M4 S S S N N S S 

M5 S S S S N S S 

M6 S S S S S S S 

M7 S S S S S S S 

M8 S S S S S S S 

M9 S S S N S S S 

M10 S S S S S S S 

 Ambiente 

de 

Trabalho 

Nível de 

Satisfação 

Relacionamento 

Interpessoal 

Visibilidade 

e Prestígio 

Aumento de 

Produtividade 

Qualidade 

da Prova 

Importância 

Estratégica 

A1 S S S S N S S 

A2 S S S S N S S 

A3 S S S S S S S 

A4 S S N S N S S 

A5 S S N S N S S 

A6 S S S S S S S 

A7 S S S S S S S 

A8 S S N N S S S 

A9 S S S N S S S 

A10 S S S S S S S 

Quadro 4 - Tabulação das informações obtidas nas entrevistas realizadas.  

Legendas: 

M1 a M10 - Peritos Criminais Federais com menos de 10 anos no cargo (Modernos - Posse no cargo após 
2001); 

A1 a A10 - Peritos Criminais Federais com mais de 10 anos no cargo (Antigos - Posse no cargo antes de 
2001). 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

Todos os órgãos do DPF foram beneficiados com recursos do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC e receberam equipamentos, materiais e softwares, em 

quantitativos variados, que possibilitaram uma melhoria no aparelhamento da Polícia 

Federal dentro do lapso de tempo considerado - 2001 a 2010 -. O anexo 4 do presente 

trabalho relaciona itens já adquiridos na primeira fase do Projeto para as diversas áreas do 

Departamento de Polícia Federal, incluindo a Criminalística, a qual não foi efetivamente a 

área do DPF que mais recebeu recursos. 

No caso específico da Diretoria Técnico-Científica, o Instituto Nacional de 

Criminalística foi também beneficiado pelo Projeto, sendo a construção da nova sede do 

Instituto Nacional de Criminalística mencionada pela maioria dos Peritos Criminais 

Federais entrevistados, em especial os mais antigos de DPF. 

Os servidores mais antigos lembraram a realidade da sede anterior, onde as 

precárias condições de trabalho, poucos equipamentos, sem as condições mínimas de 

logística e de pessoal, não permitiam o desenvolvimento de trabalhos sequer próximos do 

nível que vem sendo alcançado hoje com os meios e tecnologias disponíveis. 

Alguns setores do INC foram bastante favorecidos com as aquisições de 

equipamentos variados, software e hardware, enquanto outros, pela especificidade dos 

serviços ou por terem sido criados em momento posterior às aquisições efetuadas na 

primeira fase do projeto, não perceberam mais intensamente os citados benefícios, a não 

ser pelos novos computadores e/ou impressoras ali instalados. 

As áreas de trabalho do INC, que se revelaram menos beneficiadas com o 

aparelhamento promovido pelo Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC, foram a 

Contabilidade, a Genética Forense, a Medicina e Odontologia Legal e a Balística, sendo 

que a primeira se explica pela especificidade dos trabalhos ali desenvolvidos, sendo 

necessários às tarefas realizadas basicamente por computadores e impressoras. As duas 

áreas seguintes, por terem sido criadas após o encerramento das aquisições da primeira fase 

do projeto, também não foram beneficiadas com as aquisições. 



  42 - 

A maior necessidade apontada pelo setor de Balística, no momento das entrevistas 

realizadas, foi a respeito da carência de mais peritos para o atendimento das demandas que 

ali chegam, e não de mais equipamentos para os exames, ainda que algumas aquisições 

tenham sido lembradas. 

Nove dos peritos ouvidos responderam positivamente a todos os itens perguntados, 

considerando que o Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC foi benéfico para a Polícia 

Federal, e em especial para a Criminalística do Departamento de Polícia Federal. Além 

disso, ficou evidenciado pela concordância dos entrevistados, que melhoraram tanto o 

ambiente de trabalho quanto o nível de satisfação dos servidores, assim como também 

melhorou a qualidade das provas produzidas no Instituto. Houve ainda concordância plena 

entre os entrevistados a respeito do quesito Importância Estratégica do Projeto para o DPF. 

Apresentamos, a seguir, uma consolidação das informações obtidas dos 

entrevistados, separadas estas por itens presentes nos questionamentos realizados aos 

peritos criminais federais ouvidos: 

Item 01 - Ambiente de Trabalho, Nível de Satisfação dos Servidores e 

Relacionamento Interpessoal. 

Quanto a este item, foi feita referência ao fato de que o cargo de perito criminal 

federal é essencialmente um cargo com atribuições técnico-científicas e, sem os meios 

necessários para o desenvolvimento de um trabalho técnico-científico, a satisfação pessoal 

dos servidores em seu ambiente de trabalho não pode ser plena. A respeito das questões 

remuneratórias, o nível de satisfação dos servidores foi sensivelmente melhorado a partir 

do reaparelhamento do INC proporcionado pelos recursos oriundos do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC, pois ocorreu um despertamento por parte dos servidores do 

INC para buscar acompanhar o nível de qualidade que os novos equipamentos adquiridos 

propiciavam. 

As rotinas de trabalho em alguns setores foram alteradas com os equipamentos 

instalados em determinadas áreas do INC. A título de exemplo, foram mencionadas as 

perícias em documentos quando se buscava analisar o cruzamento de traços. No passado as 

técnicas eram imprecisas, mas atualmente os documentos questionados são examinados 

com a utilização do Microscópio Eletrônico de Varredura, instalado em outro setor do 
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Instituto. Este tipo de prática entre os servidores teve reflexos positivos no relacionamento 

interpessoal dos peritos criminais federais lotados no Instituto. 

Nos setores de trabalho do INC mais vinculados a equipamentos e onde a utilização 

intensiva de tecnologia de ponta para a realização dos trabalhos cotidianos é mais presente, 

tais como os setores de Informática Forense, Audiovisual e Eletrônicos, Laboratório de 

Química Forense, Perícias Externas e Documentoscopia, o maior nível de aparelhamento e 

de modernização do parque de equipamentos trouxe reflexos positivos para o ambiente de 

trabalho. Esta atualização nos equipamentos e nos softwares também impactou 

positivamente o nível de satisfação dos servidores e, de alguma forma, o relacionamento 

interpessoal dos servidores desses setores do INC. 

Os peritos criminais que trabalham no setor de Perícias de Informática relataram 

que houve aumento discreto no que diz respeito ao quesito relacionamento interpessoal, 

pois os trabalhos naquele setor do Instituto, por características do próprio serviço, são 

realizados de forma individual, só existindo laudos periciais assinados por dois PCFs em 

casos excepcionais. Neste setor do INC a regra é que os trabalhos periciais sejam 

recebidos, elaborados e assinados de forma individual, pouco existindo a figura do segundo 

perito, exceto em casos de maior complexidade, fato que refletiu na resposta obtida quanto 

ao quesito relacionamento interpessoal. 

Já no setor de Documentoscopia, os novos equipamentos possibilitaram a discussão 

em pequenos grupos de exames periciais cujas análises se apresentavam mais complexas e 

até mesmo na realização de novos tipos de exames que não eram realizados antes naquele 

setor, o que permitiu o aumento no nível de relacionamento interpessoal entre os 

servidores. 

Também o setor de Perícias em Documentos do INC, cujo tipo de trabalho ali 

desenvolvido era considerado pelos Peritos Criminais Federais de outros setores como 

desinteressante, passou a presenciar uma nova situação. Após a chegada do novo parque de 

instrumentos, aumentou o interesse por parte dos demais servidores pelos serviços ali 

executados. 

O setor de Perícias em Documentos passou a ser mais visitado por outros servidores 

ocorrendo, assim, um despertamento no nível de interesse pelas atividades ali 
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desempenhadas após a chegada dos novos equipamentos. O referido setor é atualmente um 

dos mais demandados pelos visitantes externos ao Departamento de Polícia Federal. 

Também foi destaque no setor de Perícias Documentoscópicas do INC o fato de os 

novos equipamentos demandarem treinamentos e cursos de especialização bastante 

específicos para os Peritos Criminais Federais ali lotados, dada a necessidade do 

aprendizado para o correto manuseio desses equipamentos e dos softwares a eles 

relacionados. Este fato também acabou trazendo reflexos positivos no nível de 

relacionamento interpessoal dos servidores ali lotados. 

Um registro especificamente mencionado com respeito ao quesito relacionamento 

interpessoal, mas que não tem ligação direta com o projeto, foi o fato de que o aumento no 

número de Peritos Criminais Federais, lotados no Instituto Nacional de Criminalística em 

um espaço de tempo relativamente curto, fez com que alguns colegas, que trabalham no 

mesmo prédio, não se conhecessem por trabalharem em horários diferentes ou mesmo em 

setores distintos dentro do Instituto, situação improvável na realidade anterior à construção 

da nova sede do INC. 

Dois servidores mais antigos apresentaram eventuais dificuldades em se adaptar à 

nova realidade instalada em seus locais de trabalho. Essas situações pontuais, vividas em 

maior ou menor intensidade nos diversos setores do Instituto, geraram segregação e de 

alguma maneira interferiram no relacionamento interpessoal entre os servidores lotados no 

INC. 

Item 02 - Maior Visibilidade e Prestígio do Cargo de Perito Criminal Federal e do 

Instituto Nacional de Criminalística. 

Do ponto de vista dos Peritos Criminais Federais mais modernos, a maior 

visibilidade do cargo de PCF e do Instituto Nacional de Criminalística estaria relacionada 

mais fortemente aos atuais seriados televisivos que apresentam a atuação da polícia 

científica no exterior, os quais exibem naquela mídia a atividade pericial sendo 

desenvolvida com alto nível de excelência do pessoal envolvido e com abundante e 

moderno equipamento disponível para os exames forenses. Esta situação em nada se 

assemelha à realidade vivenciada pela Perícia Criminal brasileira. 
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Os Peritos Criminais Federais com menos tempo de Departamento, e que não 

conheceram, portanto, as realidades anteriores da Criminalística do Departamento de 

Polícia Federal, também deixaram evidenciada a impressão de que o prestígio e a 

visibilidade atual do cargo de PCF, bem como do Instituto Nacional de Criminalística, 

estariam mais vinculados diretamente a questões de marketing, da capacitação técnica do 

Perito Criminal Federal, do reconhecimento e postura do profissional junto à sociedade e 

junto aos seus pares e, principalmente, de como a Perícia se relaciona com o público 

externo em geral. Por este ponto de vista, o reaparelhamento do INC não teria sido fator 

determinante para o atual nível de prestígio alcançado pelo cargo de PCF e pelo Instituto 

Nacional de Criminalística. 

Já pelo ponto de vista dos Peritos Criminais Federais mais antigos, houve clara 

vinculação entre o aumento na visibilidade do cargo de Perito Criminal Federal e do 

Instituto Nacional de Criminalística com as aquisições efetuadas à égide do projeto, onde 

estudantes universitários, imprensa e o público de visitantes externos em geral, tanto do 

Brasil como de outros países, saiam muito bem impressionados com o que lhes era 

apresentado. 

A Criminalística da Polícia Federal, que antes precisava sair em busca de apoio 

técnico e material em centros de conhecimento como universidades e laboratórios de 

outros órgãos públicos, hoje vem sendo procurada para prestar apoio logístico e técnico a 

estas instituições. Além de as aquisições realizadas aumentarem a visibilidade da Perícia 

do DPF, o elevado nível intelectual e de formação do corpo técnico de Peritos Criminais 

também aumentaram a visibilidade e o prestígio do cargo e do Instituto.  

Esse atual panorama de excelência nas instalações físicas e no aparelhamento ali 

presente, segundo as opiniões coletadas, colocou o Instituto Nacional de Criminalística 

como centro de referência no Brasil e no exterior em sua área de atuação, plenamente 

equiparado, em termos qualitativos, aos mais renomados centros de ciências forenses do 

mundo. 

A partir das aquisições ao amparo do projeto e da melhoria no nível de precisão dos 

trabalhos do Instituto Nacional de Criminalística, aumentaram também a confiança e a 

segurança dos operadores do direito e de áreas que demandam Perícias do INC como 
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Ministério Público Federal e Poder Judiciário, com reflexos na visibilidade do cargo e 

também do INC. 

De uma situação anterior, onde havia dúvidas se a Criminalística da Polícia Federal 

teria de fato condições de atender com qualidade e presteza determinadas solicitações de 

exames periciais, passou-se hoje a uma situação de credibilidade tal que os exames que 

transmitem mais segurança e conforto aos tomadores de decisão na esfera judicial de 

primeira instância são os realizados no INC. 

Item 03 - Aumento de Produtividade e Melhoria na Qualidade das Provas Produzidas 

pelo Instituto Nacional de Criminalística. 

Não houve unanimidade nas respostas fornecidas no que diz respeito ao aumento de 

produtividade no Instituto Nacional de Criminalística com as aquisições do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC no período considerado. Por outro lado, foi unânime a 

concordância observada quanto ao quesito melhoria na qualidade das provas produzidas 

pelo Instituto. 

Em determinados setores do INC pesquisados, as aquisições realizadas fizeram com 

que houvesse até diminuição do nível de produtividade, em um momento inicial de 

adaptação. Este fenômeno momentâneo se explicaria pela necessidade de os servidores 

aprenderem a trabalhar com os novos equipamentos, realizarem treinamentos específicos e 

se adaptarem às novas possibilidades de realização de exames periciais que se abriam 

dentro do Instituto Nacional de Criminalística. 

O INC saiu de uma situação inicial onde as provas eram materializadas com alto 

nível de incerteza, havia elevada carga de trabalho acumulado, morosidade no atendimento 

das demandas, utilização de equipamentos improvisados, antigos e eventualmente 

compartilhados entre dois ou mais servidores, com softwares não licenciados para algumas 

aplicações, tudo isto gerando imprecisão nos resultados dos exames realizados, para um 

segundo momento, posterior às aquisições do projeto, no qual se vive uma realidade 

totalmente diferente. Nesta nova fase são realizados, por exemplo, exames de verificação 

de locutor no setor de Perícias em Audiovisual e Eletrônicos, e testes com resíduos de 

disparo de arma e fogo utilizando-se o microscópio eletrônico de varredura (MEV), 

análises estas que não tinham como ser efetuadas no período anterior. 
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Neste segundo momento, o Laboratório de Química Forense tem sido convidado a 

participar esporadicamente de testes colaborativos em exames elaborados pela ONU. 

Nessas provas o Laboratório de Química Forense do Instituto tem obtido índice máximo de 

acerto na caracterização qualitativa e quantitativa das amostras encaminhadas para análise. 

Para estas situações os testes exigem avaliações do nível de preparação dos laboratórios e 

dos procedimentos do pessoal envolvido, certificação dos métodos analíticos e dos padrões 

utilizados, bem como a conferência com sistemas de calibração. 

Esta melhoria na qualidade das provas produzidas pelo INC teve reflexos no 

fortalecimento da materialização dos delitos e no convencimento dos operadores do direito. 

A partir daí os magistrados passaram a tomar as suas decisões de maneira mais segura, 

com melhor embasamento e deixando pouca ou nenhuma margem para manobras jurídicas 

tais como a impetração de recursos judiciais protelatórios, dada a robustez das provas 

materiais produzidas a partir de então pela Perícia Criminal do DPF. 

O aumento na produtividade de laudos elaborados no INC foi percebido mais 

intensamente nos serviços com maior automação de processos, a exemplo das áreas de 

Informática Forense e do Laboratório de Química Forense, onde os modernos 

equipamentos passaram a automatizar uma parcela do trabalho antes realizado 

manualmente pelos Peritos Criminais. 

Por outro lado, no caso do setor de Documentoscopia, como os novos 

equipamentos viabilizaram a realização de exames em documentos de maneira mais 

aprofundada e variada, os entrevistados lotados naquele setor perceberam uma diminuição 

na quantidade de laudos emitidos após a aquisição dos equipamentos. 

Por suas características específicas de trabalho, o setor de Perícias Externas não 

elabora muitos laudos periciais, apesar de ter recebido equipamentos no escopo do projeto, 

a exemplo das viaturas antibomba especialmente preparadas, e trajes especiais para 

situações de risco de explosão. Assim, para esse setor, não há que se falar em aumento na 

produtividade de laudos periciais, mas sim no aumento na qualidade dos trabalhos 

realizados, em especial no quesito segurança dos Peritos Criminais Federais que ali atuam. 

Os Peritos Criminais Federais mais modernos não souberam especificar, com 

relação ao questionamento relativo ao aumento de produtividade, se o incremento 



  48 - 

observado foi devido ao acréscimo no quantitativo de novos PCFs lotados no Instituto 

Nacional de Criminalística, ou à melhoria nos processos de trabalho proporcionada pelos 

modernos equipamentos adquiridos à égide do projeto, citando que o quesito produtividade 

precisa ser analisado dentro de contextos específicos. 

De fato, há solicitações de trabalhos periciais que demandam muitos dias de 

pesquisa, preparação prévia e saídas a campo dos Peritos Criminais Federais, a exemplo de 

Perícias de Engenharia Legal e de Meio Ambiente. Há também análises bem mais rápidas 

como o caso dos testes preliminares de constatação de drogas e os exames de autenticidade 

de cédulas de Real. Para os primeiros casos o tempo de entrega é bem mais longo e a 

produtividade, por consequência, muito menor. 

Sobre os quantitativos de laudos periciais produzidos, obtivemos nos registros 

históricos do Instituto Nacional de Criminalística dados referentes à produção e à 

produtividade média de laudos periciais ao longo de uma série temporal (2001 a 2010), 

agrupados de forma analítica (não segmentados por setor), que evidenciam a produção e a 

produtividade do Instituto Nacional de Criminalística no período sob análise, conforme 

ilustrado na figura 2, a seguir. 

2170 54 40

2823 54 52

2830 66 43

2762 72 38

3277 86 38

2909 116 25

3688 143 26

3087 151 20

3688 148 25

2175 160 14

1 Número de Laudos produzidos / Número de PCFs lotados no INC

2 Ano do edital do penúltimo concurso público para o cargo de PCF

3 Ano do edital do último concurso público para o cargo de PCF.
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(3)
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Figura 2 - Produção e produtividade de laudos periciais do INC entre 2001 e 2010.  

Fonte: DPCRIM/INC. 

Ressaltamos que nos anos de 2001 e 2004 ocorreram, respectivamente, as 

publicações dos editais para o penúltimo e para o último concurso público destinado a 

todos os cargos da carreira policial federal do Departamento. A partir destes fatos 

relevantes para o DPF, foram selecionados e convocados novos contingentes de servidores 

policiais federais para a carreira, inclusive Peritos Criminais Federais concursados para a 

Perícia do DPF. Entre estes novos PCFs aprovados, há servidores especialistas em 17 áreas 

diferentes de conhecimento. 

Entretanto, especificamente no Instituto Nacional de Criminalística, a entrada de 

novos Peritos Criminais Federais para a Criminalística do Departamento não teve reflexos 

na produtividade de laudos periciais elaborados. Tal resultado pode ser eventualmente 

atribuído ao fato de haver a necessidade do aprendizado das novas funções aos recém- 

empossados, pela maior complexidade observada em alguns tipos de exames periciais e 

ainda pelo fato de alguns PCFs lotados no INC exercerem cargos de chefia e outros com 

atribuições eventuais de atender demandas específicas de obras civis do DPF e de ministrar 

aulas nos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia, momentos em 

que ficam sobrestadas as responsabilidades primordiais de elaboração de laudos periciais. 

Item 04 - Importância Estratégica. 

Unânime entre os entrevistados, no que diz respeito à importância estratégica do 

projeto para a Criminalística, foi a referência feita ante a necessidade de uma fonte 
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permanente de recursos para investimentos, de forma a se manter atualizado, por simples 

reposição, o parque tecnológico da Criminalística do DPF, e com novas aquisições tanto de 

softwares como de equipamentos de hardware, e também de recursos destinados a custeio, 

de forma a viabilizar a manutenção dos equipamentos já adquiridos e em funcionamento, 

ainda que seja por via de financiamento(s) diferente(s) da(s) reedição(ões) do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC. 

Uma vantagem citada, relativamente ao quesito importância estratégica do projeto 

para a Criminalística, foi a respeito da alta qualidade dos equipamentos adquiridos, apesar 

de, por exigência contratual, serem estes necessariamente de fabricação/origem francesa ou 

alemã. 

Por outro lado, as aquisições que são realizadas pela via convencional dos 

processos licitatórios demandam um nível de detalhamento muito elevado do órgão 

público comprador e nem sempre os produtos oferecidos atendem às condições de preço e 

de qualidade desejadas pelos usuários. 

Além disso, pelos meios tradicionais de aquisições de equipamentos, os serviços de 

manutenção dos bens adquiridos têm deixado a desejar. Nesta modalidade, além dos 

costumeiros problemas de contingenciamento de verbas orçamentárias, ocorrem também 

sistematicamente situações onde as liberações de recursos financeiros se dão no final do 

exercício anual, o que muitas vezes inviabiliza aquisições mais bem estruturadas pelo 

exíguo prazo disponível. 

Em contrapartida, as aquisições do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC 

puderam ser especificadas em um nível de detalhamento mais condizente com a realidade 

dos serviços, e os resultados se mostraram muito satisfatórios para o atendimento das 

necessidades da Criminalística da Polícia Federal, sendo também muito bem referenciados 

os serviços afeitos à manutenção preventiva e corretiva dos itens adquiridos para a Perícia 

do Departamento de Polícia Federal. 

Também com relação à importância estratégica, os Peritos Criminais Federais mais 

antigos e mais graduados na hierarquia do Instituto e também aqueles com cargos de chefia 

intermediária responderam que a situação ideal para o trabalho dos Peritos Criminais seria 

aquela em que os SETECs, em um primeiro momento, e também os Institutos de 
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Criminalística das Polícias Civis dos estados, em momento posterior, pudessem alcançar o 

mesmo nível de excelência técnica do INC em termos de pessoal e de infraestrutura, tendo 

sido citado que o Instituto Nacional de Criminalística já teria alcançado o estado da arte em 

sua área de atuação. 

Para que outros centros de criminalística possam alcançar este patamar, são 

necessários investimentos que poderiam ser aportados através da reedição do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC, ou ainda por outra fonte diversa de investimentos. 

Na situação anterior ao projeto, muitas das solicitações de exames periciais 

recebidas nos SETECs eram repassadas das descentralizadas para o INC. Hoje só chegam 

para exames no INC algumas demandas muito específicas, já que atualmente os SETECs e 

UTECs possuem também grande quantidade de equipamentos, bem como servidores 

capacitados para a realização dos exames periciais mais rotineiros. 

Outra citação relevante com respeito à importância estratégica do projeto para o 

Instituto Nacional de Criminalística foi o fato de, a partir das novas aquisições realizadas, 

os Peritos Criminais Federais lotados no INC passaram a ter melhores condições de 

desempenhar atividades voltadas à Pesquisa e Desenvolvimento, atribuição de grande 

importância para o Instituto e que estava ficando de alguma forma relegada a um plano 

secundário dentro do Instituto. 

A partir dos resultados obtidos com essas pesquisas, onde são testadas as melhores 

soluções para a materialização das provas técnicas em termos de custos, em termos de 

velocidade de resposta, em termos de necessidades de capacitação, em termos de melhores 

técnicas e metodologias, há a divulgação pelo INC de instruções de serviço destinadas aos 

SETECs e UTECs. Estas instruções orientam procedimentos operacionais que têm 

melhorado a qualidade técnica dos laudos periciais e demais trabalhos executados pelos 

SETECs e UTECs localizados nas unidades descentralizadas da Polícia Federal. 

Foi também importante para a manutenção da qualidade dos trabalhos técnicos 

elaborados a criação de Câmaras Especializadas, que se trata, em termos resumidos, de um 

fórum de discussão de temas específicos das diversas áreas de conhecimento das ciências 

forenses. Nessas Câmaras Especializadas, os profissionais do INC com mais experiência 
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no trato com os equipamentos adquiridos têm a oportunidade de manifestar as suas 

opiniões, relatar novos conhecimentos e ajudar na resolução de casos mais difíceis. 

Atribuição igualmente relevante para os PCFs lotados no Instituto Nacional de 

Criminalística é a de multiplicadores dos conhecimentos obtidos a partir das novas 

tecnologias recebidas. A prática do ensino na Academia Nacional de Polícia (ANP), em 

Brasília (DF), é fundamental para as novas turmas de policiais federais que vão passando 

pelos seguidos cursos de formação profissional. Em nível de treinamento, servidores de 

outros órgãos públicos e até de outros países têm sido convidados a participar de turmas 

para capacitações específicas. 

Especificamente para as turmas dos cursos de formação de novos Peritos Criminais 

Federais na ANP, os professores melhores capacitados para o ensino, via de regra, são os 

que atuam no INC, pela grande experiência profissional já adquirida ao longo do tempo e 

pela especificidade das tarefas cotidianas realizadas. Há alguns servidores até novos no 

cargo, mas com bastante experiência profissional, incluindo muitos com titulação 

acadêmica de mestrado e doutorado, além de existir ainda a facilidade de estes Peritos 

Criminais já trabalharem e residirem na capital federal. 

Ainda com relação às atribuições dos Peritos Criminais Federais lotados no 

Instituto Nacional de Criminalística, por atuarem de forma mais específica em suas áreas 

de conhecimento, foi destacada a necessidade de estes profissionais estarem também 

atentos e disponíveis para buscar e avaliar novos equipamentos e tecnologias mais atuais 

para o enfrentamento ao crime organizado, tendo também como parâmetro de comparação 

as aquisições já realizadas para os diversos setores do INC. 

Item 05 - Sugestões de Melhorias e de Novas Aquisições. 

As considerações referentes às sugestões de melhorias e às novas aquisições 

variaram conforme as necessidades vislumbradas na lotação atual dos Peritos Criminais 

Federais entre os diversos setores de trabalho existentes no Instituto Nacional de 

Criminalística. 

As respostas sempre levaram em consideração que se faz imprescindível a 

manutenção dos níveis de excelência já alcançados no Instituto Nacional de Criminalística 
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e que o crime organizado busca estar sempre um passo à frente da Polícia em termos de 

aparelhamento e de utilização de novas tecnologias. 

A título de exemplo, o setor de Perícias de Informática apontou a necessidade da 

aquisição de computadores com maior capacidade de processamento de dados, sistemas 

dedicados à extração remota de dados em operações policiais, aplicativos específicos para 

quebra de senhas, para recuperação de mídias fisicamente danificadas e para tratamento de 

arquivos criptografados, bem como recursos tecnológicos para perícias em Tablets. 

Essas necessidades ocorrem em função da própria dinâmica tecnológica nessa área 

do conhecimento, quando, pela elevada velocidade no desenvolvimento de novas 

aplicações, algo que hoje é lançado como produto de elevada tecnologia, pode estar 

obsoleto em um curto espaço de tempo. 

Já o setor de Perícias de Engenharia Legal vem demandando equipamentos para 

serem acoplados em veículos aéreos não tripulados de forma a viabilizar trabalhos em 

obras de rodovias e ferrovias demandadas judicialmente. 

O setor de Perícias em Audiovisual e Eletrônicos, por sua vez, está buscando 

adquirir equipamentos para tratamento de imagens com tecnologia 3-D (imagens em três 

dimensões), utilizadas, por exemplo, nas perícias em locais de crime e em áreas de grandes 

tragédias, eventos estes que podem demandar a reconstrução digital do local da ocorrência 

verificada em aplicações de três dimensões. 

Por seu turno, o setor de Laboratório de Química Forense está buscando viabilizar a 

aquisição de equipamentos mais sensíveis e adequados às análises em agrotóxicos, 

medicamentos e em resíduos de pós-explosão para viabilizar a materialização das provas 

obtidas. 

Para o setor de Balística, a demanda atual é por câmaras fotográficas super-rápidas 

e por um radar Doppler, além de mais peritos criminais federais lotados no setor, conforme 

já mencionado. 

A área de Perícias de Medicina e Odontologia Legal, por ter sido criada após as 

aquisições do projeto, está toda por ser estruturada. Uma nova etapa física do Instituto 

Nacional de Criminalística deverá ser construída para abrigar o IML e todo o parque de 
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equipamentos a ele relacionado, necessários ao trabalho dos peritos médico-legistas e 

odontólogos da Criminalística do DPF. 

Como forma alternativa de se manter bem aparelhado o Departamento de Polícia 

Federal e, consequentemente, o Instituto Nacional de Criminalística, foi cogitada a 

possibilidade de se abrir nos Estados Unidos da América um “Escritório de Compras”, nos 

moldes do que as Forças Armadas já têm em funcionamento naquele país. A partir dali 

seriam, então, adquiridos os mais modernos equipamentos produzidos no mundo para 

suprir a Polícia Federal do Brasil. 

Uma crítica realizada, não especificamente com relação ao Instituto Nacional de 

Criminalística, mas quanto aos equipamentos adquiridos pelo projeto e repassados para as 

unidades descentralizadas foi que os SETECs não foram consultados a respeito das suas 

necessidades específicas de materiais. Este fato fez com que alguns equipamentos se 

encontrem hoje bastante subutilizados em alguns estados, sendo que os mesmos bens 

eventualmente podem se mostrar muito necessários em outras unidades de Federação. 

Some-se a isto o fato de que alguns equipamentos enviados aos estados são 

sensíveis e carecem de capacitação e treinamento específico para o seu correto manuseio. 

Este pré-requisito nem sempre pode ser atendido pelos Peritos Criminais Federais não 

lotados em Brasília, às vezes por questões de incompatibilidade com a agenda de trabalho 

do servidor, impossibilidade de liberação por parte das chefias e também por envolver 

despesas com deslocamento e pagamento de diárias, sendo que a disponibilidade de 

recursos financeiros para custear estas despesas nem sempre coincide com o período de 

realização dos treinamentos em Brasília (DF). 

 

7. CONCLUSÕES 

Como resultado geral de tudo o que foi levantado nas pesquisas levadas a efeito no 

presente trabalho, via leitura de documentos, entrevistas e análise em sistemas 

informatizados de auditoria e de controles internos, restou confirmado que houve de fato 

um processo de modernização e de transformação organizacional no Instituto Nacional de 

Criminalística, mas não de maneira generalizada. 
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Nos setores do Instituto Nacional de Criminalística mais beneficiados com 

equipamentos e com softwares e, consequentemente, onde ocorreram as modificações mais 

evidentes e mais incisivas, portanto percebidas com mais intensidade pelos entrevistados e 

de maior impacto e relevância nos trabalhos ali desenvolvidos, entendemos, pela teoria 

acadêmica que estuda as questões de transformações nas organizações, que as mudanças 

ali observadas podem ser classificadas como mudanças semirradicais a radicais, dado o 

maior distanciamento da posição atual em comparação com a situação anterior, 

principalmente em termos de bases tecnológicas. 

Já nos setores do Instituto onde as aquisições de equipamentos e softwares foram 

mais modestas, os efeitos do projeto foram relatados com menor intensidade e as mudanças 

organizacionais não alteraram fortemente nem a base tecnológica e nem o modelo do 

negócio. As mudanças ali observadas, desta forma, podem ser classificadas na categoria 

das mudanças incrementais, ressaltando que esta classificação didática não diminui a 

importância destas pequenas transformações para os setores por elas alcançadas, ao longo 

do período de tempo considerado, na análise do presente trabalho. 

Importante ressaltar também, como conclusão, que se faz necessária uma fonte de 

recursos para financiar a manutenção e a renovação do parque de equipamentos já em 

funcionamento no INC, bem como investimentos para fazer frente às aquisições dos novos 

hardwares e softwares de interesse para a Criminalística do Departamento de Polícia 

Federal, ainda que por vias distintas de novas reedições do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/ 

PROMOTEC, baseado no fato de que as tecnologias de ponta são muito dinâmicas e que a 

Criminalística não pode correr o risco de ficar em descompasso e tecnologicamente 

defasada. 

Destaca-se ainda a melhoria na qualidade das provas produzidas no Instituto 

Nacional de Criminalística, a partir do reaparelhamento observado em alguns setores do 

Instituto, podendo também ser vinculada às aquisições do projeto a melhoria na 

visibilidade do cargo de perito criminal federal e do INC. 

Por fim ressaltamos que, ainda que o presente trabalho não tenha foco 

eminentemente quantitativo, uma rápida análise sob esta ótica permitiu constatar que, em 

termos médios, não houve aumento na produtividade de laudos periciais elaborados pelo 

Instituto Nacional de Criminalística dentro de período de tempo analisado - 2001 / 2010 -, 
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mesmo com as aquisições à égide do projeto e com mais Peritos Criminais Federais lotados 

no INC, em Brasília (DF). 

Restaria, entretanto, para um futuro trabalho acadêmico com viés quantitativo nesta 

mesma área de pesquisa, a realização de levantamentos mais aprofundados das 

informações sobre produtividade no INC, considerando desta feita os diversos setores do 

Instituto Nacional de Criminalística de maneira individualizada, onde poderiam ser 

observados, entre outros aspectos, questões referentes à uma melhor distribuição da mão de 

obra disponível. 

Validada e consolidada esta metodologia, entendemos que seria conveniente ajustá-

la e difundi-la para os diversos setores e núcleos da Criminalística do DPF espalhados pelo 

nosso país. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 

 
Organização Institucional e Resumo Histórico do Departamento de Polícia Federal 

 
 
- A Origem 

A Polícia Federal tem a sua origem na Intendência Geral de Polícia da Corte e do 

Estado do Brasil, criada por D. João VI, em 15 de maio de 1808. Foi transformada em 

Polícia Civil do Distrito Federal pela Lei nº 947, de 29 de dezembro de 1902 e, mais tarde, 

pelo Decreto-Lei nº 6.378, de 28 de março de 1944, em Departamento Federal de 

Segurança Pública - DFSP, que funcionava na cidade do Rio de Janeiro, ex-capital da 

República. 

- As atribuições iniciais 
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A atuação do DFSP, no Distrito Federal, interferia nos casos relativos aos serviços 

de Polícia e Segurança Pública, e em todo do Território Nacional tinha a seu cargo os 

serviços de Polícia Marítima, Aérea e de Segurança de Fronteiras. 

 

- A ampliação das atribuições 

Posteriormente, por força do Decreto-Lei nº 9.353, de 13 de junho de 1946, foi 

atribuída competência ao DFSP, em todo o Território Nacional, para: 

a) os serviços de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras; 

b) a apuração das seguintes infrações penais e da sua autoria: que atentarem contra 

a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado, a ordem social e a 

organização do trabalho; referentes à entrada, permanência ou saída de estrangeiros no 

Território Nacional; definidos nos títulos X e XI do Código Penal, quando o interessado é a 

Fazenda Nacional quanto ao comércio clandestino ou facilitação do uso de entorpecentes. 

- Os poderes da Constituição Federal de 1946 

As competências atribuídas ao DFSP tiveram restrições em razão dos poderes 

dados aos Estados para resolver as necessidades do seu governo e da sua administração, 

contidas no art. 18, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1946. Ainda o art. 5º do inciso 

VII concedia à União apenas competências para “superintender” aqueles serviços. Isso não 

significava executar ou atuar, mas apenas fiscalizar, inspecionar e observar. Agir fora 

desse limite era arriscado e poderia ser interpretado como ato inconstitucional. 

- A mudança da nova Capital 

Com a mudança da Capital Federal para Brasília, a Lei nº 3.752, de 14 de abril de 

1960, transferiu para o Estado da Guanabara os serviços públicos de natureza local, 

inclusive os afetos à Polícia Civil, prestados pelo DFSP e grande parte do seu efetivo. 

Pela Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1960, que trata da organização administrativa 

do Distrito Federal, no art. 53 e seus parágrafos, o DFSP passou a ser situado em Brasília e 

a realizar os serviços de policiamento de caráter local, constituído do Serviço de Polícia 

Metropolitana, cuja estruturação dependia de lei especial. Para que pudesse funcionar, 

foram criados um cargo de chefe de polícia, três de delegado e três de escrivão. 
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- O DFSP em Brasília 

O DFSP passou a funcionar em Brasília a partir de 21 de abril de 1960, data 

histórica da inauguração da nova capital, aproveitando o efetivo que integrava o 

Departamento Regional de Polícia de Brasília - DRP, ao qual se subordinava a Guarda 

Civil Especial de Brasília - GEB. Ambos foram criados pela Lei nº 2.364, de 9 de 

dezembro de 1958, com atuação em toda a área do Distrito Federal, delimitada pelo 

Decreto nº 480, de 30 de abril de 1955. 

Com esses policiais, o DFSP teve início em Brasília, uma vez que grande parte do 

efetivo optou por permanecer no Rio de Janeiro. 

Precariamente, a sede do DFSP foi instalada em um galpão de madeira da 

NOVACAP, até outubro de 1960. Depois foi transferido para o 5º andar do bloco 10 da 

Esplanada dos Ministérios. 

Para a estruturação do DFSP, passou-se a buscar moldes mais avançados, utilizando 

como modelo a estrutura de outras polícias como a da Inglaterra, a do Canadá e a dos 

Estados Unidos da América. 

Por despacho do Ministro da Justiça, foi aprovado o Quadro Provisório do DFSP, 

aproveitando todos os servidores que se encontravam prestando serviços ao Órgão, 

requisitados ou não, e efetivados pela Lei nº 4.069, de 11 de junho de 1962. 

- A reorganização do DFSP a partir de 1964 

Em abril de 1964, a sede do DFSP foi transferida para o edifício do BNDES, e 

desse local para a atual sede em 21 de julho de 1977, quando foi inaugurado o prédio 

localizado no Setor de Autarquias Sul - SAS, quadra 6, lotes 9/10. 

A ideia da criação de um DFSP nos moldes anteriormente pretendidos prosperou 

com a aprovação da Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964, na qual, no art. 1º, conferia 

a esse órgão atuação em todo o Território Nacional, relacionando suas atribuições nas 

alíneas “a” a “p”: 

> a alínea “a” manteve a “superintendência” dos serviços de polícias marítima, 

aérea e de fronteiras; 
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> o art. 2º estabeleceu a estrutura orgânica. Portanto, por essa Lei, o DFSP é 

reorganizado, estruturado, com quadro de pessoal, atribuições e competências de seus 

órgãos definidas e área de atuação e autonomia administrativa; 

  > para o desempenho das atribuições, o art. 6º determinou que o DFSP 

organizasse delegacias regionais de três categorias, segundo sua importância, em várias 

cidades do País; 

> o parágrafo único do art. 15 estabeleceu que, a partir de 31 de janeiro de 1966, a 

Polícia do Distrito Federal, integrada ao DFSP, passasse para a Secretaria de Segurança 

Pública do mesmo Distrito; 

> o art. 25 autorizou o DFSP a instalar oito delegacias regionais, e o Anexo IV 

fixou o número de Cargos Ocupacionais do Serviço de Polícia Federal. 

- Os complementos da reorganização 

Pelo Decreto nº 56.510, de 28 de junho de 1965, o DFSP foi organizado em 

delegacias regionais dos tipos A, B e C, tendo como subordinados um número variável de 

subdelegacias, e a estas um ou mais postos. 

A Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, dispôs sobre o regime jurídico peculiar 

dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, grande parte ainda em 

vigor. 

No art. 4º, estabeleceu que “a função policial fundamenta-se na hierarquia e 

disciplina”, binômio que norteia a atuação no Órgão. 

As amplas atribuições do DFSP foram reafirmadas, no que concerne ao 

desempenho da Polícia Judiciária Federal, exercido por suas autoridades policiais, 

conforme o art. 65 da Lei nº 5.010, de 31 de maio de 1966, na apuração das infrações cuja 

competência, para julgamento, couber à Justiça Federal. 

- A denominação Polícia Federal a partir de 1967 

A Constituição Federal - CF, de 24 de janeiro de 1967, no art. 8º, inciso VII, 

estabeleceu que competia à União organizar e manter a Polícia Federal, e nas alíneas “a” a 

“d” descreveu suas atribuições, agora constitucionais, e desta forma identificada. 
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 Com a ampla reforma administrativa desencadeada pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 

de fevereiro de 1967, em seu art. 210, o DFSP passou a denominar-se Departamento de 

Polícia Federal - DPF. 

A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, que praticamente 

reformou a CF de 1967, manteve a Polícia Federal e suas atribuições, agora contidas no 

inciso VIII, do mesmo artigo. 

- Os primeiros concursos públicos 

Os primeiros concursos públicos para o DPF foram realizados, em 1969, para os 

cargos de Inspetor de Polícia Federal, Escrivão Auxiliar de Polícia Federal e Motorista 

Policial. Em 1972, para os de Agente, Agente Auxiliar e Escrivão de Polícia Federal e de 

Datiloscopista Policial. Ganharam a denominação de “sangue novo” por serem os 

primeiros agentes concursados. 

- As novas atribuições 

Como resultado do trabalho de reorganização administrativa, foram estabelecidas 

novas atribuições e uma nova estrutura organizacional para o DPF, em caráter provisório, 

pelo Decreto nº 70.665, de 2 de junho de 1972. 

> Pelo art. 1º, inciso I, o DPF passou a “executar” os serviços de polícia marítima, 

aérea e de fronteiras. 

> O art. 5º transformou as delegacias regionais e subdelegacias em 

superintendências regionais e divisões de Polícia Federal, respectivamente. 

> O art. 15 concedeu ao DPF o poder de celebrar convênios com os Estados para o 

pleno cumprimento de suas finalidades. 

Esse Decreto deu melhor definição quanto à atuação do DPF em relação à Lei nº 

4.483/64, a qual definiu a estrutura do antigo DFSP. 

As ideias reformadoras do Decreto nº 70.665/72 tornaram-se definitivas pelo 

Decreto nº 73.332, de 19 de dezembro de 1973, que no art. 9º estabeleceu que a Carteira de 

Identidade Policial, expedida pelo Instituto Nacional de Identificação - INI do DPF, 

“confere ao seu portador livre porte de arma, franco acesso aos locais sob sua fiscalização 

da polícia e tem fé pública em todo o Território Nacional”. 
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- A partir de 1973 

Desse período até os dias de hoje, o DPF passou por várias transformações em sua 

estrutura organizacional e no quadro de pessoal, na busca contínua do aperfeiçoamento da 

Instituição para se adequar às novas realidades. 

Em 1988, a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 144, incluiu a 

Polícia Federal no sistema de segurança pública do País, e no seu parágrafo 1º enumera 

suas atribuições. Além disso, várias leis ampliaram suas atribuições. 

- A data de criação do DPF 

O Conselho Superior de Polícia - CSP, órgão máximo de assessoramento e de 

deliberação da Direção Geral do DPF, consubstanciado no relatório do Grupo de Trabalho, 

instituído pela Portaria nº 598-DGP/DPF, de 15 de junho de 2004, publicado no Boletim de 

Serviço nº 114, de 16 de junho de 2004, em reunião ocorrida no dia 31 de agosto de 2004, 

deliberou, por maioria de votos, que a data de criação do DPF é o dia 28 de março de 1944, 

ficando, portanto, esta data consagrada como a data comemorativa da criação do 

Departamento de Polícia Federal, uma vez que nesse dia foi, como já mencionado 

anteriormente, a data da edição do Decreto-Lei nº 6.378/44, que transformou a Polícia 

Civil do Distrito Federal em Departamento Federal de Segurança Pública - DFSP, 

renomeado para Departamento de Polícia Federal - DPF, nos termos do art. 210 do 

Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

- O Dia do Policial Federal 

Nessa mesma reunião ficou estabelecido o dia 16 de novembro como 

comemorativo do Dia do Policial Federal, dia da sanção da Lei nº 4.483, que reorganizou o 

DFSP. 

- O Decreto nº 5.279, de 22 de novembro de 2004 

Esse Decreto altera e acresce dispositivo ao Decreto nº 93.380, de 9 de novembro 

de 1989, instituindo: 

> a data comemorativa de criação do DPF, como o dia 28 de março; 

> o Dia do Policial Federal, comemorado no dia 16 de novembro de cada ano. 

= x = 
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Anexo 2 
 
Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC no DPF - Transcrição do acordo firmado 

 

Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República 

Francesa para a Modernização e o Reaparelhamento do Departamento de Polícia Federal 

do Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil. 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, 

doravante denominados "Partes Contratantes", 

Considerando o Acordo de Parceria e de Cooperação firmado entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa em Matéria de 

Segurança Pública e em especial o disposto em seu art. 9º; 

Considerando os programas de modernização e de reequipamento do Departamento 

de Polícia Federal do Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil, acordam o 

seguinte: 

Artigo 1º - As Partes Contratantes executarão o presente Acordo com o objetivo de 

estabelecer mecanismos que contribuam para a dinamização, o reaparelhamento, a 

capacitação e a modernização do Departamento de Polícia Federal, órgão vinculado ao 

Ministério da Justiça da República Federativa do Brasil. 

Artigo 2º - As Partes Contratantes, dentro de suas competências respectivas, nos 

momentos apropriados, promoverão as condições necessárias para que a SOFREMI - 

Sociedade Francesa de Exportação de Materiais, Sistemas e Serviços do Ministério do 

Interior - entidade responsável pela coordenação dos projetos juntamente com o 

Departamento de Polícia Federal, possa obter créditos com coberturas de agências 

governamentais de financiamento às exportações, destinados a financiar a aquisição de 

bens, equipamentos e serviços para os Projetos PRÓ-AMAZÔNIA e PROMOTEC - 

projetos de ampliação e modernização das unidades operacionais e do segmento técnico-

científico da Polícia Federal -, a serem executados pelo Departamento de Polícia Federal 

do Ministério da Justiça do Brasil. 
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Artigo 3º - 

1. A Parte Francesa promoverá as condições necessárias para que a SOFREMI 

apresente, no menor prazo de tempo possível, ao Departamento de Polícia Federal, 

propostas comercial e financeira relacionadas aos Projetos mencionados no art. 2º. 

2. Após a apresentação das propostas pela SOFREMI, e posteriormente à emissão 

de parecer técnico pelo Departamento de Polícia Federal sobre as especificações, 

qualidade, adequação e preço dos bens, equipamentos e serviços nas atividades 

desenvolvidas por aquele Departamento, as Partes Contratantes envidarão os esforços 

necessários para que os contratos correspondentes às propostas comercial e financeira 

sejam assinados no menor prazo de tempo possível. 

Artigo 4º - A Parte Francesa promoverá as condições necessárias para que a 

SOFREMI, na implementação dos Projetos contemplados no presente Acordo, busque, 

quando da apresentação das propostas comercial e financeira pertinentes, a oferta de bens, 

equipamentos e serviços em condições compatíveis aos daqueles disponíveis no mercado 

internacional e as condições financeiras mais favoráveis segundo acordos internacionais, 

respeitadas as legislações brasileira e francesa; em decorrência de postulação brasileira, os 

financiamentos poderão incluir uma parte de custos locais vinculados aos Projetos, 

conforme o caso e de acordo com os regulamentos e exame da Parte Francesa. 

Artigo 5º - As Partes Contratantes promoverão as condições necessárias para que o 

Departamento de Polícia Federal e a SOFREMI troquem informações que possam 

constituir elementos de utilidade no processo de avaliação, concepção e execução dos 

Projetos. 

Artigo 6º - Com vistas à consecução dos objetivos e obrigações contidos e 

assumidos no presente Acordo, as Partes Contratantes, por meio de representantes dos dois 

Governos, reunir-se-ão, sempre que necessário, para: 

a) avaliar a eficácia das ações contempladas no presente Acordo; 

b) recomendar aos respectivos Governos a adoção de projetos e programas com 

objetivos específicos, a serem desenvolvidos no âmbito deste Acordo; 

c) examinar quaisquer questões relativas à execução do presente Acordo; 
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d) apresentar a seus respectivos Governos as recomendações consideradas 

pertinentes para a melhor execução do presente Acordo, inclusive a proposta de assinatura 

de Ajustes Complementares ao mesmo. 

Artigo 7º - 

1. Para a consecução dos objetivos previstos no presente Acordo, o Governo da 

República Francesa poderá, na execução dos Projetos PRÓ-AMAZÔNIA e PROMOTEC, 

prestar serviços de consultoria e de assessoria ao Departamento de Polícia Federal, nas 

fases de identificação, estudos preliminares, detalhamento e execução dos projetos. 

2. Esse apoio poderá ser efetivado segundo as cláusulas pertinentes dos contratos 

comercial e financeiro a serem posteriormente assinados por meio de: 

a) elaboração de planos, estudos, projetos técnicos e pareceres; 

b) envio de instrutores, consultores, peritos, especialistas, assistentes de projeto, 

pessoal auxiliar e outros técnicos; 

c) formação e especialização de policiais federais em nível operacional, 

administrativo e de direção, no Brasil, na República Francesa ou em outros países; 

d) de qualquer outra maneira que as Partes Contratantes considerarem adequada. 

Artigo 8º - O presente Acordo poderá ser modificado mediante mútuo 

consentimento entre as Partes Contratantes, por meio de troca de Notas diplomáticas, 

devendo tais modificações entrar em vigor em conformidade com as disposições previstas 

nos ordenamentos jurídicos internos respectivos. 

Artigo 9º - O presente Acordo entrará em vigor um dia após o recebimento pelas 

Partes Contratantes da segunda notificação informando do cumprimento dos 

procedimentos legais internos de cada um dos países signatários. O presente Acordo terá 

validade de 5 (cinco) anos, renovável, tacitamente, por períodos sucessivos de 3 (três) 

anos. Cada Parte Contratante poderá denunciá-lo a qualquer momento, com aviso prévio de 

6 (seis) meses. A denúncia não desobriga as Partes Contratantes de seus compromissos no 

tocante aos projetos em andamento e que estejam amparados por este Acordo no momento 

da denúncia. 
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Feito em Brasília, em 12 de março de 1997, em dois exemplares originais, nos 

idiomas português e francês, sendo ambos os textos igualmente válidos. 

 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil  Pelo Governo da República Francesa 

Luiz Felipe Lampréia                                                 Hervé de Charette 
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Anexo 3 
 

PF assina contrato para a continuidade do Projeto Pró-Amazônia 

15/12/2010  

Com o intuito de dar continuidade à cooperação internacional e ao reaparelhamento da 
Polícia Federal, com a aquisição de equipamentos de última tecnologia na área de 
segurança pública, foi assinado, hoje (15), o Contrato Comercial com a empresa 
SOFREMI para atuar no Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC 2, no valor de 318 
milhões de euros. 

O Projeto abrange as seguintes áreas: sistemas de informática, sistemas de inteligência, 
CINTEPOL, criminalística, infraestrutura, identificação, transporte e telecomunicações. 

Os recursos serão empregados também nas seguranças dos grandes eventos que se 
realizarão no Brasil nos próximos anos, a saber, copa do mundo 2014, copa das 
confederações e olimpíadas de 2016. 

Participaram da solenidade o Diretor-Geral da PF, Senhor Luiz Fernando Corrêa e o 
Diretor-Geral da SOFREMI, Senhor Patrick Emeury, os demais diretores da PF, Dra. 
Silvana Helena e Dr. Sandro Dezan. 

Conheça os fatos 

No ano de 1996 foi celebrado em Paris, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Francesa, um Acordo-Quadro de Cooperação, promulgado por 
meio do Decreto nº 2.200, de 8 de abril de 1997, no intuito de estreitar relações que 
propiciassem o desenvolvimento da cooperação econômica, cultural, técnica e científica, 
reforçando a histórica relação de amizade entre as duas nações. 

Em decorrência desse propósito e com o fim de concretizá-lo, no ano de 1997, em Brasília, 
celebrou-se um novo acordo entre os Estado Signatários, Governo Brasileiro e Governo 
Francês, caracterizado como Acordo de Cooperação para a Modernização e o Re-
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aparelhamento do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, criando o 
Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC, com indicação da empresa SOFREMI - 
Sociedade Francesa de Exportação de Materiais, Sistemas e Serviços do Ministério do 
Interior, como entidade responsável pela coordenação dos projetos juntamente com o 
Departamento de Polícia Federal. Essa empresa o Governo Francês, intermediando créditos 
financeiros para o subsídio brasileiro às aquisições e, não obstante, gerenciar todo e 
qualquer fornecimento de produtos e serviços de interesse do Departamento de Polícia 
Federal. 

Com base nesse acordo internacional iniciou-se no ano de 1998 o Projeto PRÓ-
AMAZÔNIA/PROMOTEC 1, no valor de USD 395.290.000,00 (trezentos e noventa e 
cinco milhões e duzentos e noventa mil dólares norte-americanos), que se encerrará em 26 
de setembro de 2011. 
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Anexo 4 
 

Aquisições efetuadas pelo DPF à égide do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC -
valores específicos dos itens adquiridos não foram informados por questões de sigilo 

  
O Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC buscou efetivar a presença do DPF 

em todo Território Nacional dotando-o de modernos meios operacionais, técnicos e 

científicos, adequados à prevenção e repressão dos crimes de sua competência, em 

conformidade com as orientações estratégicas do Ministério da Justiça, principalmente no 

tocante à integração com outros órgãos de Segurança Pública. Não obstante, procurou 

fornecer melhores condições de trabalho aos seus homens, através da modernização de seu 

aparato policial.  

O Projeto adquiriu equipamentos e sistemas nas mais diversificadas áreas, 

totalizando um montante gasto de R$ 360 milhões de dólares desde 2002 até a presente 

data. As aquisições tiveram por escopo as seguintes áreas: 

 

• TELECOMUNICAÇÕES; 

• IDENTIFICAÇÃO; 

• SISTEMAS/INFORMÁTICA; 

• TRANSPORTE; 
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• CRIMINALÍSTICA; 

• INTELIGÊNCIA POLICIAL. 

 

 

TELECOMUNICAÇÕES: 

Na área de Telecom, o Projeto adquiriu o novo sistema de radiocomunicação 

UHF. Esse sistema é baseado na tecnologia TETRAPOL, o que permite uma comunicação 

de voz e dados totalmente digitais entre os seus usuários.  

Outra vantagem deste sistema é o seu mecanismo criptográfico de codificação 

da voz e dos dados que trafegam em toda a rede. Esse Sistema permitirá, através de 

qualquer terminal de rádio, acesso às informações de segurança pública registradas nas 

bases de dados do Sistema INFOSEG do Ministério da Justiça (Sistema que tem por 

objetivo a integração das informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização).  

Desta forma, a Polícia Federal poderá consultar, a qualquer instante, 

informações sobre veículos roubados, base de dados de criminosos e demais informações 

que estejam disponíveis nas bases de dados do Sistema INFOSEG. 

A implantação desse Sistema INTEGRAPOL foi dividida em quatro Fases: 

 

• Fase I - DF, RJ e SP (2005); 

• Fase II - Regiões Sul, Nordeste e Santos (2007); 

• Fase III - Regiões Norte e Sudeste; 

• Fase IV - Delegacias em todo o país (2009/2010 - atualmente, todas as 

delegacias operando com HTs TPH700, aparelhos de última geração). 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

No final do ano de 2002 o DPF adquiriu por intermédio do Projeto, 

equipamentos e sistemas visando à implantação e expansão do Sistema AFIS - Sistema 

Automatizado de Identificação por Impressões Digitais - para todo o país, inclusive para as 

Secretarias de Segurança Pública dos Estados. 

O AFIS busca modernizar os comparadores de impressão digital: 
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• solução integralmente baseada em software; 

• flexibilidade de expansão; 

• aumento da taxa de eficiência e exatidão das comparações e diminuição 

da taxa de falsos candidatos; 

• possibilidade de utilização de apresentação de resultados de forma 

automática, sem a necessidade da intervenção humana, para casos de 

taxas elevadas de score (pontuação) do sistema; 

• utilização das informações nuclear e delta; 

• utilização de impressões batidas em conjunto com as impressões 

roladas; 

• Possibilidade de comparação, com grande eficiência, de impressões em 

juvenis, pessoas abaixo de 16 anos; 

• possibilidade de utilização de até 10 dedos para comparação TP/TP; 

• consolidação inteligente dos resultados de pesquisa a partir de registros 

múltiplos da mesma pessoa; 

• consolidação inteligente dos resultados de pesquisa de latentes 

múltiplas provenientes do mesmo caso. 

 
 

INFORMÁTICA: 

No campo da Informática/TI houve inúmeras aquisições, tais como: 

 

• reestruturação do Datacenter com a aquisição de 100 servidores de rede 

e softwares diversos; 

• aquisição de 7 mil equipamentos de microinformática (computadores, 

laptops e impressoras para fornecerem ao policial melhores condições 

de trabalho);  

• solução completa de backup em disco para mainframe, ambiente open e 

ambiente virtualizado (recuperação do ambiente em até 6 minutos);  

• aumento da capacidade de armazenamento de dados na ordem de 

Terabytes com a compra de novos Storages; 
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TRANSPORTE: 

O PROMOTEC comprou uma gama de veículos, lanchas e aeronaves para um 

transporte seguro, ágil e eficiente de seus policiais. Entre as aquisições estão: 

 

• 02 helicópteros - AS 350 B2, monoturbina, capacidade para 1 piloto 

mais 5 passageiros ou 1.160 kg, alcance com peso máximo de 666 

km/360 n.m, 1 motor Turbomeca Arriel 1 D1, potência de decolagem - 

546 kw / 732 shp; 

• 02 helicópteros - AS 355 N, biturbina, capacidade para 1 piloto + 5 

passageiros ou 1.134 kg, alcance com peso máximo de 721 km/389 

n.m, 2 motores Turbomeca Arrius 1 A TM 319 Super contigency power 

(O.E.I.) 388 kw / 520shp. 

• 07 lanchas com 5,25 metros, com motor de 90 HP e capacidade para 10 

policiais; 

• 03 botes infláveis com 4,25 metros, com motor de 25 HP e capacidade 

para 6 policiais; 

• Veículos blindados (marca Mercedes) para transporte de dignitários. 

  

 

CRIMINALÍSTICA: 

Com o PROMOTEC, implementou-se um novo conceito sistêmico ao Sistema 

de Criminalística, buscando a integração, a padronização e a segurança  na emissão de 

documentos periciais, e intercambiando as informações criminais com os demais órgãos 

técnico-científicos nacionais e internacionais. 

 

a) EQUIPAMENTOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS QUÍMICAS 

Para os Laboratórios de Análises Químicas, houve o fornecimento dos 

seguintes equipamentos: 

 

• cromatógrafos; 

• centrífugas; 

• estufas; 

• medidor de ph; 
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• espectrofotômetros de infravermelho; 

• refratômetros; 

• agitadores de tubo de ensaio.  

 

Esses equipamentos são essenciais para a realização e caracterização química 

de drogas, medicamentos, produtos químicos, polímeros e materiais em geral, sendo 

complementares aos sistemas de cromatografia e não necessitando de adequações 

estruturais muito dispendiosas (somente rede elétrica estável e ar-condicionado) para sua 

utilização. 

Permitirão às Unidades contempladas a execução de laudos de análise de 

drogas em conformidade com as instruções técnicas vigentes. 

 

b) EQUIPAMENTOS PARA PERÍCIAS EM MATERIAIS 

AUDIOVISUAIS E ELETRÔNICOS 

O Projeto realizou a compra de uma gama de equipamentos, tais como: 

 

• equipamentos de varredura eletrônica; 

• estações de coleta padrão de voz; 

• estações para Perícia em fonética forense; 

• estação para simulação 3D; 

• scanner 3D para modelagem de local; 

• softwares para desenvolvimento de programas especiais. 

 

c) EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DE BOMBAS E EXPLOSIVOS 

Foram adquiridas três (03) unidades móveis completas fornecidas pela Allen 

Vanguard, empresa renomada internacionalmente, contendo: 

 

• robôs; 

• aparelhos de Raios-x; 

• canhão d´água; 

• kit para remoção de artefatos explosivos; 

• ferramentas diversas;  

• conteiner de proteção para realização da deflagração; 
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• kit espuma balística;  

• roupa proteção para o explosivista. 

 

Kits básicos para as superintendências: 

 

• canhão d´água; 

• aparelho de Raios-X; 

• roupa de proteção para o explosivista; 

• kit cordas e ganchos. 

 

d) EQUIPAMENTOS PARA PERÍCIAS EM ENGENHARIA E  

MEIO AMBIENTE 

Adquiriu-se diversos equipamentos de coleta em campo com o objetivo de: 

 

• georreferenciamento de obras; 

• medição de áreas; 

• estudo de solo; 

• poluição; 

• análise de água; 

• medição radioatividade; 

• análise diamantes; 

• análise e classificação de madeiras; 

• levantamento de jazidas; 

• Palm top; 

• GPS; 

• extrator corpo de provas asfalto e concreto. 

 

Com tamanho investimento na área de Criminalística, o DPF é concebido como 

“Centro de Referência” na América Latina. 
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INTELIGÊNCIA POLICIAL: 

Com o objetivo em modernizar, melhorar e expandir a capacidade de 

investigação do DPF, o Projeto PROMOTEC forneceu à Diretoria de Inteligência Policial - 

DIP: 

a) EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE RÁDIO FREQUÊNCIA 

• Dez (10) equipamentos táticos de interceptação RF. 

 

b) NOTEBOOKS ROBUSTECIDOS 

• 73 Notebooks robustecidos para acompanhar os binóculos SOPHIE 

(visão termal) e fazer a gravação das imagens, com GPS e Modem 

integrados e tela Touch Screen 

 

c) SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ 

Software de reconhecimento de voz da empresa Agnitio. Ele realiza tratamento 

e análise automática do áudio capturado pelo sistema de interceptação e compara alvos 

com base de dados de vozes existentes/reconhecidas. 

 

d) SUPORTE AO CINTEPOL 

• Microsoft Project (Ambiente de Gerenciamento de Projeto); 

• ILM (Solução de gerenciamento de identidade); 

• SharePoint (Portal CINTEPOL); 

• sofwares para gestão de segurança; 

• regularização dos profissionais que fizeram a implementação do 

CINTEPOL (maio/08 - set /10) 

 

e) EQUIPAMENTOS DISCRETOS 

• escuta ambiental; 

• gravação e transmissão de áudio e vídeo; 

• rastreamento GSM. 

 

f) EQUIPAMENTOS DE VISÃO NOTURNA LUCIE/MONIE 

• 30 binóculos Lucie (2 olhos) e Monie (1 olho) para uso da Inteligência 

e do COT (Imagem termal e visão noturna). 
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Anexo 5 
 
As figuras 3 a 11, que se seguem, exibem slides de uma apresentação sobre o Projeto 
PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC preparada para o Senhor Ministro da Justiça 

 

‘

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

 
 
 
 
 

 

Efetivar a presença do DPF em todo território nacional dotando-o de 

modernos meios operacionais, técnicos e científicos, adequados à

prevenção e repressão dos crimes de sua competência, em 

conformidade com as orientações estratégicas do Ministério da 

Justiça, principalmente no tocante à integração com outros órgãos de 

Segurança Pública.

OBJETIVO PRINCIPAL DO PROJETO
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Valor: USD$ 198,4 M

41%

22%

37%

 
 
 

TELECOM

Valor: USD$ 81,7 M 
Kit Tático – COT

TPH-700

Torres

Gabinetes Avançados

Repetidora IDR 

Rádio TPH-700 
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ANO TELECOM

2007

Radiocomunicação - Adequação  de Sítos - RJ 

Radiocomunicação - Calisto

Radiocomunicação - Fase 2

2008

Radiocomunicação - São Paulo

Radiocomunicação - Maria Paulo e Ceilândia

Integrapol - PARTE 1

2009

Integrapol - PARTE 2

INTEGRAPOL - Adequação dos Sítos - Fase  2 
e Fase 3
Gabinetes Avançados 

2010
Torres

Fornecimento de TPH700 – Kit Tático

 
 

CRIMINALÍSTICA

Valor: USD$ 43,9 M 
Vans Anti-Bombas
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ANO CRIMINALÍSTICA

2007

Extensão Laboratórios de Análises 
Químicas
Extensão Laboratórios de 
Documentoscopia
Laboratórios SEPEMA – Fase 1

2008

Bombas e Explosivos – Fase 1
SEPEMA -Fase 2
Extensão de Análises Químicas 
Documentoscopia – Fase 1

2009

Bombas e Explosivos - Fase 2
Documentoscopia - Fase 3
Extensão de Análises Químicas
SEPAEL - Fase 3

2010
SEPINF - Fase 2
AFIS - Extensão - Fase 2

 
 

SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA

Valor: USD$ 72,8 M

Notebooks Robustecidos
Binóculo (SOPHIE)
Visão Noturna

Binóculo (Monie)
Imagem Termal

Captura de Áudio
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ANO INTELIGÊNCIA

2007

Servidores e Softwares I2 para a DIP
Servidores e Softwares de Base para a CTI
Software de Segurança para a CTI
Equipamentos Discretos - Fase 1

2008

Binóculos para a DIP
Sistema de Análises de Dados - I2 - Fase 2 
Sistema de Analises de Dados - Fase 3
CINTEPOL - Serviços de Sustentação 
Equipamentos Táticos de RF - Fase1
Notebooks Robustecidos - Fase1
Reconhecimento de Voz (Agnitio)
Backup e Expansão do Data Storage - Fase 1

2009

Equipamentos Táticos de RF - Parte 2
Notebooks Robustecidos - Parte 2
CINTEPOL - Softwares de Sustentação 
CINTEPOL - Prova de Conceito  
CINTEPOL - Extensão dos Serviços de Sustenção
Equipamentos Discretos - Fase 2 (GTS)
Equipamentos Discretos - Fase 3 (Lucie/Monie)
Equipamentos Discretos - Fase 4
Softwares da Microsoft e Serviços MCS para FAST

2010

PERFIL 3 - Serviços de Assistência Técnica
PERFIL 5 - Serviços de Rede e OTP
Fornecimento de Servidores e Equipamentos de Rede
Expansão do CINTEPOL - LAYER 2  

 
 

= x = 
 
Anexo 6 
 
Imagens fotográficas de alguns dos equipamentos adquiridos e dos prédios antigo e 

atual do Instituto Nacional de Criminalística - INC, em Brasília (DF) 
 

Nas figuras 12 a 15, que se seguem, algumas imagens fotográficas de máquinas e 

equipamentos adquiridos para a Criminalística do DPF à égide do Projeto PRÓ-

AMAZÔNIA/PROMOTEC. 

 

  
Figura 12 - Estação Total: Equipamento utilizado 
na realização de levantamentos topográficos. 

Figura 13 - Antena de GPS submétrico: Equipamento 
utilizado em Perícias na área de Meio Ambiente. 
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Figura 14 - Amostrador de solos: Equipamento utilizado 
para sondagens de solo em Perícias de Engenharia Legal. 

Figura 15 - Sonda Multiparamétrica: Equipamento 
utilizado para análise de água em situações de campo nas 
Perícias de Meio Ambiente e Laboratório. 
 
 

Nas figuras 16 a 23, a seguir, imagens fotográficas dos prédios antigo e atual do 

Instituto Nacional de Criminalística - INC, localizado no Setor Policial Sul, em Brasília 

(DF). Obra realizada com recursos do Projeto PRÓ-AMAZÔNIA/PROMOTEC, sendo 28 

de março de 2005 a data da inauguração do edifício atual. 

  
Figura 16 - Instituto Nacional de Criminalística: Entrada 
das antigas instalações. 

Figura 17 - Instituto Nacional de Criminalística: Entrada 
das antigas instalações. 

 

 

  
Figura 18 - Instituto Nacional de Criminalística: Antigas 
instalações. 

Figura 19 - Instituto Nacional de Criminalística: Antigas 
instalações. 
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Figura 20 - Instituto Nacional de Criminalística: Novas 
instalações. 

Figura 21 - Instituto Nacional de Criminalística: Novas 
instalações. 

 

 

  
Figura 22 - Instituto Nacional de Criminalística: Novas 
instalações. 

Figura 23 - Instituto Nacional de Criminalística: Novas 
instalações. 

 

 


