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AI'Rt:SENl'AÇAo 

Os peri tos criminais $lo peritos oficiais e esllo alocados em diferentes org8ni:wçôcs. 

como as polic ias (c ivi l e federal) e, nM s."crCl.;lrias de Segurança l'ublica C$tadua is sob 

as mais variadas denominações e arranjos cstru!umis. corno policia u!<:nica. policia 

ciemifica, como adminislrnçAo pt',blica direla ou aulllfql,Jia. 

A proposta inic ial da prescnte dissenaçào teve cumu fatu ger"dur 1,1 inlcrcssc deste 

pesquisador em verificnr o vi~ao de futuro da pericia oficial scgundo suas PCrcC1IÇÔCS 

m,tOllômicas c, pam i$$o foi empregado como pamdigma a pcrcepç.'o quanto aos efeitos 

da Lci 12.03012009. 

Assim husoou-se em 1,1'11 grupo de 31 periloS criminais (gmpo principal) , abstrair de 

seus falares seus conceitos sobre o tema c vcriticar se hâ uma idemidade cm suas 

ideaçõcs. seja no que di~ respeito ao palJCl social que acred item ser o seu c deste. sua 

visio de futuro insti tucional. 

Em continu idade, proeurou-se cnoontmr roas falas de gcstores peridas c de lideranças 

periciais eleitas (grupo ooomplcmenta r). elementos que pudessem validar as expc<:tat ivas 

dos I>critos criminais do grupo principal. 

o C$tudo ao fina l foi dc!.Cnhado para Icvantar uma vis.~o de fuluro par.! a l'erieia 

Criminal a partir de duas vertentdl: a percepção da autonomia dos peritos crimil\\lis ante 

a lei c de suas concepções a respeito de $CU papel social. Este conhecimento ult imo é 

roi>: de qualquer rl'prcscntllÇilu social. Estes a~tos foram tmtados cm cinco cupitulos. 

o Capitulu I apresenta o problema, os objctivos c ufcr~-..:e uma dclimihlÇilo uo estudo 

quanto ao seu recorte no aspecto de tcrnpuralid~dc ~c execução da pesquisa, lrata da 

re lcvâneia do estudo frcnle ao modelo de autonomia ofcn:cido pela administração 

pública gerencial brasiieil'll c as difCfl.'IUCS expc<:tativa$, seja dos peritos oficiai$, $Cja do 

que li comunidade internacional cspera de uma perícia oficial operaciunul em um 

modelo global. 



No Capitulu 2, é aprcscntado o referencial tc6ri~o_ abordando: as raizes da 

eriminaHstica brasileira a piU1ir da vencnte européia, desde sua entrada no Pai~, scu 

desenvolvimento e de seu estágio atual, bem como são apresentadas as tensões atuais 

que os perito~ tem de superou, como poT excmplo, possíveis mudan(:.as bruscas em sua 

estn,tura administraliva, seja", docorrcntes de aSS\lI\tos ;ntell1o, ou eXlra-corporalivos, 

Assim'; que >C pa"3 a uma revisão tooríca sobre estruturas orga"i~acionais_ an te a urna 

possível Te-organização adminislrali \'3 nos órgãos de perícia. 

o C~pítulo 3 trata da metodologia empregada, apresenta o tipo de pc.~quisa em execução 

e, corno ~e deu a escolha da amostra , dos demais grupos dc entrevistados, de1alha os 

instrumentos de pesquisa e a etapa de campo c as en1revistas rcaliz"das, indicando os 

tipos de ferramentas analíticas se lecionadas c seu emprego no tratamento dos dados 

obtidos. 

No Capitulo 4 siio mostrados os resu l1ados da análise dos dados coibidos nas 

entrevistas p.ra os 31 peri10s criminais (grupo principal) segondo a evocação de 

palavrns c análi:;c do contcudo, eSla ultima é então comparada com os resul1Jdos do 

análise de conteúdo do grupo complementar. 

o Capi1ulo 5 li o encerramento do lrabalho que tmta dá rc~posta ao problema 

apresenlado a luz do referencial t(.'Órico c do resultado das entrevistas, alô" da 

apre,cmu,ão de sugcstõcs para novos 1rabalhos advindas da cOlllprcen~~o do problema. 



..... i: do 1101.$0 il/lere$.çf! ego;!'" 
.<lll'l!rar Q I'go;smo. 

Thiry·Chcrqucs 



RESUMO 

Este estudo teve como objetivo levantar a visão de futuro da Criminalistiea brasileira 
conforme as pereepçõcs autonómieas de peritos oficiais empregando como parad igma 
os efeitos da Lei 12.03012009, que atribuiu a autonomia técnica, científica ti funcional " 
estes profissionais. Para isso, rea lizou-se uma pesquisa bibliográfica c de campo. O 
univcrso da pesquisa foi os Peritos O ficiai , . /\ amo,tra foi fommda por 39 peritos 
Criminais, um grupo principal COl1lpo~to por 31 peritos de carreira incluindo gestores 
locais de Instituições Federais (Polícia FctJeral, Polícia do Distrito Federal) e c.s tadoaiS 
(Polícia Civi l e Secretaria de Scgurança Pública) c um grupo complcnlenlar composto 
por Gestores (04) c Lideranças (04) Nacionai~ destes órgãos. Ao grupo principal foi 
aplicado um testc de evocação com as palavras "Autonomia" e "Pcricia". como fase 
preparatória às entrevistas semi cSlrutura<!as que foram aplicadas em ambos os grupos. 
Os resultados foram tratados pela téc nica de anál ise de conteúdo para aS categorias: A 
perccpção da Autonomia pelos Peritos; Alcance da Lei 12.030109; Papel Social do 
Perito Criminal; Futuro da P~ricia Concluio-se que a Perícia Ofieial se identifica em 
essência que'; 3 descoberta da verdade a cerca de um fa to comunicado como crime c 
seu papel social que cons ta da comunicação olicial desta verdade ao Magistrado por 
meio do laudo c se diferencia pela percepção de autonomia c conseqüente v;slo de 
fulUro. Os peritos sob regulamentaçlo Federal pereehem a au tonomia segundo a lei 
alcançada c acreditam na possihilidadc de autonomia administra tiva inseridos no órgão 
policial, enquanto os p<:ritos vincolados aos estados buscam maior aotonomia como 
organi7,1Ção i"d cpcndcnt~, integrada e de âmbito nacional, e mais próxima ao 
Jodieiário, seguindo orientação da ONU (Protocolo de Istamb"l) c do Decreto Lei 
7.037/09. Para todos entrevistados a Lei 12.030/09 apenas legitimou oma situaçlo de 
fato. 

l'alavrus-chave: Autonomia, Perícia Oficial, Peri to Criminal. Administraçlo Pública, 
Lei 12.03012009. 
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ABSTRACT 

This sludy raised vislOn 01' future of lhe Brazilian Crimin"liSlies as lhe aulonomic 
pcrceptions of forcnsie scicnlisls laking lhe law 12.03012009 as parameter. The 
menlioncd law has gramoo tcchnical, scicntific anIl funçlional aOlonomy to lhcsc 
profcs,ionnls. For lhe making of Ihis sludy, literall1l"e ~Ild ficld rcscarch were dcvclopcd. 
Thc uni verse of the rcseareh wa, lhe forcnsic scicnlisls. Thc fi cld rcscarch cons istc<l in 
lhe intcrvicw of 39 criminal forcnsies scicnlisls -lhe m3il1 group ",as wmposoo by 31 
expcns, inciuding local man~gcr~ frum Fedeml Insl itulions (Bmzili~n Fe<leral Policc, 
Federal Policc of Brasilia, capital dly) and Slale I'olice "nd Civil Poblic Sceurity 
fluruo and a complementaI)' group composed by four national mallagers "nd fom 
nationallcadcrs ofthc aforcmcnlioncd public organs. As a prcparalion for lhe fonowing 
w'ges, lhe mail1 gruup was given an evokc tesl with lhe words "'aulonomy"' and 
"'forcnsic SCi~~lCe". BOlh grollps rcspondcd semi-slnlCture<l ;mervicw1õ. Thc rcsulls were 
aehieved by lhe leehniquc of conlenl a"aly,is lO lhe calegorics: The pcrception of 
3ulonomy by lhe experts: Seope of law 12.030109. Social role of lhe forcn,ic sciCl1lisl: 
Futurc of l3razilian Forçn,ic S~içnec. li was eoncluded lhat lhe J3ra~ilian Criminal 
Forcnsic Seicntist idenlificd Iheir cssencc wilh the di scowl)' of lhe lrulh conccrning 11 
certain facl rcportcd as crimc 118 social roLe is understood as the offidal report dcliv<:rcd 
to lhe magistralc. Ilowever il is differcnl from lhe pcrccplion of aUlonomy and future 
view. The cxpcrts lInder Federal regulalions, un<lerstand lhe al.llonomy 1Ichicvcd 
according lo lhe law and bdieve in lhe poS5ibilily of adminislrative aulonomy inscrtcd 
in lo lhe Police Instituitions. AI lhe >ame lime, statc cxpcrts s ~.::k for Illore aulonomy as 
an independenl, integmtcd. nationwide organization closer lo lhe j udicial)', followi ng 
lhe guidance of the UN (l slanbul l'rolocol) Law and Bra~ i lian Decrce 7.037109. For ali 
lhe intervicwcd lhe Law 12.030/09 only 1cgitimizcd lhe state of affai fS 

Kcywords: Aulonomy, Forcnsic Scicnlisl. Forcnsie Seicnce, Publie Adminislralion. 
Brazilian Law 19.030109, Br.,.ilian D""rce 7.037/09 
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l. o 1'lWIlLEMA 

Este capitulo apresema o problema da pc:5qIUsa. SCU$ objC1ivos, a dclimiu ç30 e a 

rdevâneia do estudo !lO campo da Adrnin istraçAo PUblica com destaque li procura da 

~isilo de futuro dOi! peritOS oficiais, confonnc suas percepções allt()!K;m;cas. 

1.llntrodllçio 

fim no~cmbro de 2009 entra cm vigor a 1<: i 12.030 que define ql'ais s.;o os pro fi ss ionais 

integrantes da c,'tcgoria de peritos ofic iais de natureJ.a criminal: os peritos mtdicos 

legiSla$. os peri tos odontolcgistas. 0$ peritos criminais c. confere. 11 estes especialistas a 

auto!lOmia técnic,,", cientí fica e funcrona1. Esta lei tornou·se um paradigma de estudo 

rara essa classe profissiona l que mio foi lembrada na Constituição Federal de 1988. 

o lror da lei está apresentado 110 anexo I c. n:lo considera as JJ(lvas es truturas 

IIIImini$lrativas vigentes na perfeia Qfic ia I em 11 estados brasi lcims. nos quais I pcricia 

oficial se CTlcontra des~irw,;ulada dos órgãos de polieia c atribui idéntica autonomia aos 

peritos oficiais em qualquer in~lill1içâo em que se ~ ncontrcm . 

Os órgãos <k Pcrlcia Oficial dcs~inculBdos da policia civil. cnoont ranHC (011"10 órg;los s 

$Oh dcnominaç&:s c estrutllras d ivcl'$i ficadas, ligados ao Governo de Estado nas 

Scrrctarias de Segurança PUblica 0\1 Secretarias de Defesa Social , na adminislrnç:lo 

direta <lll. aU larqu ia a exemplo do I'nrn. 

-, 
Poucos tnslilutos de I'cric ia pcnlUlnc<:en. SlIbordinados ~s Polícias (AM, RO. RR, MA, 

PI. ES. MG c RJ), assim eOlno as períc ias oficiai s no Distrito Federal (PCOF) QlI na 

I'olicia Federal (PF). 

A lei 12.030109 n30 se pronllnclou quanto li autonomia administrativa c nem qua nto a 

possi~d rç-CSlruluraçto dos órgãos de perícia oos tcnnos do Decreto lei 1.031109 

(BRASIL, 2(09), qllc prevê uma 3l110noll\ ia ampla da I'ericia Oficial fora do ambieme 

policial. Uma pericia oficial indercnl!cnio eom autonomia ad min is trativa c fma nccira. 

como prcconiudo pela ONU. 
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Essas distensõcs intensificaram-se no cenário nacional quando a administração pública 

brasileira pcnnancccu sob o conlrole de um regime de cxc~'Ção COm potIcres totalitários 

c inibidorc5 da capacidade do Judiciário e da lnstiwiçllo J>cricial, aO controlar a primeira 

dentre outros 111e<:anismos. freando as alividadcs desta última, por mdo das j)Qlícias 

repressivas c do controle de recursos aplicados nestes órgãos, de sorte a condu7." a 

proouçAo de provas não atinentes a verdade dos fatos c, na ob lcnç~o de vereditos 

fllvor.\veis aquele regime (ES1'INDULA, 2009). 

Nos órgãos de !'cTleia c em âmbito nacional. foram duas aS reações imcdiatas a estas 

pressõcs institucionais. ambas mais notadas entre os peritos lotados nos quadros das 

policias civis. A primeira, diz re.lpcilo à percepção da distinção de Il'opósi tos entre tai s 

instituições; a segunda, a identificação do tenno "autonomia", exclusivamente como u 

de Sua saida da policia, mmo a UIn3 cstnltura tida como própria e, assim, aUlO

gercneiãveL 

No período pós Constituição Federal (CF) de 198R, a nlobili7,açào política de peritos c, 

uma vez mais (l.1queles vinculados a policia civil levou a estrutura~iío da pericia na 

maior parte dos estados federativos fom dc~ta organi1.nção, passou n se propagar a idéia 

de UlHa nova fonn3 de estruturação 305 outros órgãos de pericia criminal, que 

pcmlaneccm tUl(lrddos pelas I'olkias, 

São exemplos a pane, alguns estados em que as policias tem forte representatividade no 

ambiente político, blindamlo propostas nas mudanças legislativas locais, assim como 

no âmbito fedeml, com legislação e institocilmali~ação dif':rcnciadas c, mais fonemente 

cimentadas, 

As configurações administrativas dos órgãos de perícia f()m das p<Jlkias, ainda não silo 

bem conhecidas, a,sim torno seus avanços e seus resu ltados como ··unidades 

independentes", 19l1almell1e, pouco se sabe quanto ~à capacidade de articulação das 

demai. peric ias oficiais, quanto às inúmeras pressões que o cenário nacional c 

internacional lhes apresenta no scu cotidiano, 

o cenário internacional, por meio de ONOs atuantes na ãrea de direitos humanos c, 

mcsmo de entidade, supmnaciol1ais eomo a ONU, tcnsionam igualmente as policias e as 
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pcr;ç;as a elas alrdadns. !lO propor ao governo brasi tciro a aUlonomia administrativa da 

penda oficial. iSl0 é, em 6rgão desvinculado das po llcias. 

À pane de_~lc$ cmb;!tcs c de cima para baixo, o conceito de autonomia as~umiu novos 

COIllomos desde a int rodução da adm i nislrn~o publica gCr<:ncial TlQ J3rasil. no final da 

déçada de 80, alinhando liberdade de ação com m ultados previamente negociados. 

Igualrnclllc, o Si!ilcm~ de $Cguranç3 pUblica avançou c aproximou_se do cidadão, assi m 

como a policia, que se moderni7,Ou c se tomou mai~ dtmocnllica. 

Sc&uidos governos de voto <lirclo, ass im; lados COI»O dcmocr:lt icus. c a entrada em vigor 

da I..ci 12_03012009. P:II\'(cm ler refreado o rnovimcnlO de saída das p<:lÍcias oficiais das 

policias dos estados. 80 conceder aUlollOmia runcional. léenica e cienliroca, em qualQucr 

órgão que estejam vinculados. 

Diante desse cenário. rcncliul(Js: O quc <.Ic,cjalll dc falO OS ]'critos Oficiais de Nature7.a 

Criminal? COIOO est~u ]lcnsa lloo agora? Qual a percepção que esses profilsiooai5 têm 

sobre a autonOlnia da pericia oficial? Quais seriam suas ,'isõcs de fu turo institucional? 

Obter respostas a essas que$16cs é o desafio desse trabal ho. 

1.1.2 A Pcrici" ]{c,,1 e ri fi cção na TV 

Ao abordar o crime, a cieneia e a inve$ligaçAo, os S( ria.J.os tdevisivO$ com o o CSI 

popularizaram a atividade dos peritos criminais 30 divulgar minuciosamente como se dã 

o seu trahalho nos l0C3is de crime. , 

A~ il1fonnaçõcs t rllúdu~ a púb lico nas entrelinhas dos ep isódios, ~cMretlm"n cm 

maio!"C$ cxigências da sociedade c mudanças nas atiludes destcs profiss ionnis em 

dC(:orrência de novas atribuições, rcspol\sabilidail~'S c, do aprofundamento das 

Ç()llsequênci~s soci~ is de SC\l I",balho. o Rde qul'l' que oeort1I: no local de crime, nos 

labo"" órios. nos gabinetes. pemnte oulros profin ionais ou. no Júri. 

Mutéria apresenlada em jornal de ampla cireu lação nos Es tados Uni <.los (The I:C0110111i 81 , 

2010). credita ao criminologis ta Robbers Monica, n criação do tcmlO "Efeito CSI", que 
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no ano de 2008, o conceituou cumo "fenômeno em que os jurados têm expectativas 

irrcal iSlas de provas periciais c técnicas de investigação, c lem aumentado o interesse "" 

discipli na de ciência forense_" 

Segundo eSle mesmo artigo, o Pror. Evan Dumal , dn Unhwshy oI CeJllr(,1 Missol/ri s 

Criminal J,.lIice De/NII-/me",. demonstrou que a c)(po~i~l\Q continuada dos seriados de 

lc1cvislio com lo,"as cen lrati7~ rIItS aptic~ÕI's das d~ncias forenses nos locais de 

crime, a' tel1lrom li visão sobre o sistema legal norte-americano de forma complexa c de 

longo alclltl<'C. Portomo;>, O "efeito CSI" se ria de fat o rcal . 

o perfil traçadu nos v[deQS parece apontar para aquele req uerido pela soc iedade na 

redução da impunidade c do medo da violência, um profissiolUll mais efetivo de 

resolução de crimes, com r.lcionalidadc "ol tada ao emprego do método dcnl llíco na 

análise do ccnário c nos indícios cnrontmdo!i no local de crime. 

r:..~ le p"rilo dos li lmes é um arqll~tipo, é um proli$lliOl1al arrojado, ntu3 1i~aOO, bem 

treinado. mende um caso por " e1~ tem À disposiçM a qualquer momento, un1ll equipe de 

apoio. velculol adequados a cada tipo de chamada cxtcma e dotados de todos os 

materiais e instmmentos de prunhJ cmprego na idc111 ificaçlo, coleta, registros análise 

de indicios, ali mesmu no cenário de Crime. Caso ncecu ário, os labora tórios são 

cspeóali1.ados no processll1l1ento e anâlise do materia l coletado c est1lo próximos do 

local. Os resultados dos exames sAo apresentados logo de imediato, permitindo a 

soluç30 do caso 110 final do epiOOdio. 

Efetivamente, t.uno o perito quanto as perícias reais nlo silo assim. Mas, podcrilQ VIR A 

se r, como most ra à" rcsoluçãQ de detcrmir\3dos casos, aqu i mCSJno no Bmsil, os quais 

IJan:ccrn alinhar interesses, reunir recursos e conCC:fltm r os esforços tf<:niC05 em uma 

equipe especialmente formada c, cnUlo, li realidade se aproxima ao que aeontece nos 

Il lmes. 

o caso Isabcl1a 1)01" potlCQ n~o foi tmtado como mais 11111 caso ooniqocim, pois este seria 

o ,;c~ IO atClld imClllo daquele di a fIIlra o pcritQ criminal ScrgiQ Ferreira « I'ORTAL G I, 

20 10), porém, algo inn pcrado ocorreu c. se não OCOrT"CHe a composiçAo de uma equipe 
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extraordinária c muhidisciplif\ar, cuja atuaçlo pode ser MXImpanhada em tempo ,cal 

pela TV, seria apcnas lima c~ta l rSlica 3 mais .. 

o trabalbo rolinci ro do perito se mutcria1i~a 00 laudo pericial, documento elaborado por 

solicitação olicial a qualquer inslanlC, desde que oco,ra comunicação da suspeita da 

ocOl1tncia de um ralo-crime c, só então, confinn;"II1a a oooniocia do falO delituoso, a 

c:<juipc se dirige ao loca l, o laudo elaborado pelos peritos criminais é juntndo ao 

illq(,6rílo policial e só após o relato [lll)tlu7.i<lo pelo delegado de policia. É que cs~c~ 

documentos casados, sno encaminhados au Ministério Publico, junto com as demais 

cyid~ncias relacionadas 11 cadeia de persccu~ão criminal. 

o Ministério PilblÕ«l (MP), após análise, oferece a tlcm',ncia c crn:aminha o laudo ao 

magiSlm<lo, que pode comidco\·lo no lodo ou em parte c em dClcnninados casos, 

~"rcscnlá-Io 11 aprcciaçao no Júri. 

Estes profissionais podem ser arguídos a[>Ós li enlrcga do scu produto rcricial, pelo 

assistente técniço, ""lo magistrado e pelo J"ri. Omros p"xlutos "", i~iai~ slo a 

infomução técnica." rclatÓfio técnioo c o parçççr técnioo pericial. Por V~7J..'$. ~vita·5C o 

uSO da t~nninologia ~rim inal, associada ao laudo e. 110' demais documentoS produ?idO!. 

""lo períc ia oficial, devido 11 possibilidade de Vinculo do temIa "crimina l" a "m~ 

culpabilidade pressuposta. Mas, é de emprego inevitável para difercuciá-lo de ulItms do 

denominação similar, do laudo médico, por exemplo. 

o n:wnhccimcnto do laudo ""ricial, na Justiça, confirma que este documento pilblico, 

produzido exclusivamente por perito oficial, transcende o flagrante, o inquérito policial , 
e B denúncia pelo Ministério Pltblico - fases pré-procc.~suais, de modo a ser aceito pelo 

magiWado e de colocá-lo tl apreciação C0l110 prOI':I eieullfiea ao '1ucSlionnmcnto 

público, constituindo em si algo que lrnnspõc a mera dimensão policial C impul$iona ao 

menos um bloco destes profissionais li assumirem dclal1os, compromiSSO$ e irem além 

de seus objet ivos peUQllis. 

Neste ponto, um3 questão merece &Cr lcvantadl : No 1'1"110 real, seria po$slvcltc<;cr uma 

c~ lrutura para a perícia oliei,,1 que se aproximasse do perfil desejado pela soc iedade? 

Qual seria o papel SOChl l qu~ li perito acredite se. o seu'! 
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Desse modo, é que se pretende investigar conforme menc ionado: Qual a é a visão de 

futuro da períc ia segundo os (lCriloS criminais de acordo com suas pcrccpçÕL-S de 

aUl0nomia? E, inlcrnlCdiarilltll(lnlC, que conceitos revelam sobre o papcl social Uc seu 

trabalho? 

1.2 ObJeti \'o 

o objetivo fi nal da disscrtaçJo é rcspolldcT ao problema em cvidfncia, 1°110 é buscar a 

percepção dos peritos criminais sobre a vido de fut uro da Pericia Oficial em 

consonância a Lei 12.030/2009. c para lanlO. tomou-se necessário atingir 0$ seguintes 

objel ;vos intermediários: 

• A compreensão dos peritos do conce ito de 3ulonomi", segundo a Lei; 

- Levanta. o que percebem $Cf o scu p.1pcl socia l c (I alcance de seu trabalho; 

- Abstrai r de suas fa las uma perspectiva de vislo c01el;\'1 de futuro. 

o conhecimento do que 05 Peritos Oficiais pcn:cbc'll do ambiente de lruballw. a 

compreensão do que entendem ser o grau d~ R"tonomia nC'<:essário p;m. O alcance do 

lh'llcl social , mrnli",b Im visão de futuro. quando relacionado aos recursos 

Jisronibi!izados c unte no 111ooelo administrativo em que se encontram, sito 

fundamentais À resposta c . igualmente, buscadO$ nesta pesquisa. 

Assim, o trabalho ooscoo vcrificar como pensam os peri tos sobre a maneira pela qual. , 
fornm imll3etadus pcln nOVR Lei c se há urna corrente de opinião ccntrali7.adora que 

rossa ser cotejada com II visâu dos peri tos que ocupam cargos de comando em 

orgnni.mos ccn trais e de lideres de assoc iações p<:riciais. 

1.) Ik limitaçio do ~;~I udo 

Na busca de alcam;ar \) objetivo dCSle trabalho, temas impo rlantcs em discHssno ua área 

da períe ia oficial. de ixaram de ler tratados, como aqueles que os tangenciarn B exemplo 
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de questOCs rel acionadas à periei a judicial , aos JlCfil()S particulares. aos assistentes 

t&nico,1 das partes. c aos peritos OII-hoc. Cih1!1 ~erao mencionados apcnas p~ra 

contcxtual izar a~ questões relativas ao mundo de trabalho do perito ofi cial, 

Pri vilegia-:iC. aqui. a visAo de futuro apresentada por pcri10s oficinis mediada lia 

percepção da autonomia dcrom:nlc tia lei 12.03012009. considerado o pcríodo cnln: 

f\Qvcmbm de 2009 c novembro de 2010. 0\1 ;;cja. no decurso de um ano de seu vigor. 

o Jl<: riudo cscolhido n'Conu os limites enlre a enlrada em vigor da Lei c indur o período 

de CJCccuç;'lo da, entrevistas. 

Urna Pcrlcia Oficial autÔnoma c investigaliv. é mais li vre para IcgalmClltc documentar c 

faloer cumprir princlpios c mc\.ilS de pol it icas publ icas "acionais c. ao mesmo tempo 

atender propostas de orgllnismos internacionais vollados às polilicM de dire itos 

humanoo. 

No limbilO i1l1 emo, a aluaçlo da Peneia Oficial é requerida pela d ~ re n50ri n pub lica, 

eQnronnc expressa0 do defensor federal Uicio Fcrrcim Guedes em audie neia da 

Comissão de Direitos Ilnmanos " Mino rias (AGÊNCIA CÂMARA DE NorlCIAS, 

2010): 

o oun""i""""'" dos di"""", huma ..... paM& ".ecuari ... >td"" pelo amplo 
_ 00. ,nai, n«<Mi'odM , Jll$llça ... C/<,,,moJ nMbr ..." pol'OO o 
p>radig> .... dt ... ÓfPO' p . .. ki.i, lu,ili...,m "I"'''''' I polida e " 
Mi"j~fno PlÍbIÍ<:<l .. 11 pro"1 Il mbém JCrvo 1"'" j"""~"t"', nio "1"'"" 
oondo""r. !lojo só , .. rico., q ... j>O<l.nI p"l:"r por U"UI rerlei. priy. ,I., 
'~In. de foto, direito I .'''1'1. dtr~sa " oonlndi.Ório. 

Os rC<:luisil0S clItcrnos apareCe nl propostos no Ptolo:colo de Is tambul (ONU, 2001. p. 
24) 

o. ;"' ..... i~ que ,w,'CdQ ta" indI:pcndenlOS .,.. MI$JIO~OS " <IM 
orpnÕ<mM I que nl'" p«tm<.n~ de,.."n ... ""l11J"'I<1lle' c i........,;oi .. 
Ik,,,rto ler o«sso I """"'ill .f.lUada< por môdiroo ou OUI"" I"'rilOS 
indcpcnd<1l1<<. ou dispor oJ.> f.cul.bdo do onIc"", • rt'lli'a<;Ao de 101, 
periciu. Os ""'1000< "lil i~odos para It~ ... c"bo " ;nqu~rilo de~.r.lo 

r"l"'iI. , u "'ais ~~iKtIMS 00'11111' p'Qfi ",i",",i., " o. rt'su l" "'" o!>lick» 
dt;~rAo $er lQ.naoo. públic"". 11$ p<Mô3' q"" MOO""Ofl1' ;"''''1;,><;1<> 
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d<vodo (,.,- ao ,.,u d;q>a< lQdos 0$ ""'Uf'SOS fi ... """i .... e loXtIko. 
,,,,,,,,,",i<>< a um. ;n" .. 'i~lo cflCll~ . 

Estes imperativos c~lcmos À perlcía. são assuntos conhcddos c dcbalido.~ pelos peritos 

oficiais, em um fcnôrmno nos quais os peritos vil1(ulados as polícias civis dos cst:l<los 

foram pioneiros (ACEMG, 2(01), denominado ""um pela AutoJlOrnia da Pcrlei." c. 

hoje é assumo de discussão ..,,,1,,, (I:< peritO'> vinculm.lO$ as demais in$l ituiç6es de 

policia: Policia Civil do OiSUiH,l Federal (PCDF) c PoUcia Federal, por força do I)L 

7.031/09. 

Nno se deve aqui. confundir a autonomia no se rviço pí,blico proposta ror Brcsscr

J'crcira no Govt:mo Collor, com a autonomia adminisl,aliva "'que, ida 1""105 órgãos 00 

perícia olicial, fenômeno socj~ 1 mulliracctado. cuja oomprccns!o é matl'ria de estudo. 

A primeira é ofc=ida llQ GC~lor Público com o pressuposto de ofcroce, pres1igio na 

tomada de dccisllo e de sua profissionali7.aç10 (rlRESSER PEREIRA, 2000; BHESSIlH· 

I'ERElRA e SPINK, 20(6), aqllela requerida pelOli ]'<!ritos oficiais que trata da 

fonnaçlo de um órg.lo independentll das polícias (PAIXÃO, 2(02) 

Ademais, Esteve (2009) considera li administraçlo p6bliea gerencia l como 011\ modelo 

esgotado, e li interpreta como uma técnica do mrmageme,,', fonnulada aos HgcstOfe\i" do 

retor publico, com vistas a assegurar aos pro<:edimcllto,. burocráticos cm I r~s "E" • 

gC~ IAo por pffi(;cdimcntos cOm !.",onomia, cficácia e cfic i ~ncia, Em sua opinião o 

pequeno grau de liberdade :Itribllido 80s gestores !icou atrelado li controles fonclllcnte 

rcslrilivos, isso em decorrência da ncccssidade da no\'. gcslão correlacionar dirclaln~'Ille 

resultados e respon~bi l izaçlo, 

-
Segundo o aulor. a sua il1lpl ant~ção foi jllstilicadn pela constalação governamental de 

que li despesa publica n~o poderia crescer indefinidamente e assim eon~ i stiu em um 

l1lane irismo para garonti, ulna melbor qualidade do gaslo publico, continuar a produç:lo 

de mais infra--CSlrulUI1I e fornccCT mais $Crviços. As razões aponladas são (F.5TEVE, p, 

49): 

" .,'cmIo dos trts ~E" pano lOda ~ q ... Iq ... ...- açlo go,· ......... nto.l. (d''''' 
u'"" o6flia dos métoOOt ~Jl1"'CUI'''$ du IOOllinaciona ... aHodllOO r.10 do 
.... ",:er""" cidadã<> «),,", um "' .... 0 di""l" ou uwário, cm "'UilC>S <UO, 
I • ...," .I. d .. "'nsider.>ç50 dI) O""CC;IO tlc scrviço público • 00 
Q"<l1 ion.m<n'o das ~ara"t i .. lo\:. i. c ,lo =1"';((' 1"'1 ... di,<lto. que" 
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oçio do BOV<T"<lO dev~ propon:ionat. " q ... {~m ocon1eciclo <m muitw 
JO''CfIIOf. ~ nJo _pnw- n. Amo!rico 1-'1;"'. 

Oliveira , Sant'Anna c V~Z (2010), chamam a atenção ~rn n evoluçao conlc!<lual da 

nOVa administração pública brasi leira. que oscila entre os modelos do liberalismo 

gerenc ial (libera/io" m{lIIageme"t), o gcrc llciarncll10 voltado no mercado (marUI drinm 

ma"Q~melll). " noogcrcncialisIHo (1Iro-,.,/.."agerio/ism) c o gercncialismo 31ivisla. 

Essas vertentes da admin is tração publiclI gerencial ~ prcscnlam CIIrac tcrísticas que as 

d istingm.:m entre si como os dispositi vos de ÇOnlmlo C gcslllo n(l liberalismo gcrCflc ial ; 

a compcliçl o. busca cont inua por maiores nl"cili de cfici&1cia no gcrcnd aliSlllO vollado 

ao mercado c na idcnlificaçao de lídçrcs Clllprccndedorcs (leaderslJip) em se trat,mdo do 

noogcrcncialisllIo. Por fim, o alivismo mi nimalisla que reduziria a dimcuslh,) polftica do 

Estado ao ]'ropósi to utilitarista do mercado (OUVElRA, SANT' ANNA E VAZ. 2010). 

A govcrn~ l1 çu pública é refe rendada por Es teve (2009) COI11U 1,1111 111000 de governar 

cmcrgcntc c desenvolv ida para fCSQlvl.'T n ~rise do governo pro\'clklr e gestor de 

recursos e, em especia l. pela obsolcscência c anomalias provocadas pelo modo 

gerencial . 

Será que algum desSC$ é o mooelo ad lllinistntlil'o esperado por um3 administmçllo 

pública plural part icipativa? Que $atisfaçl IS necessidades da Justiç~i? E nL'Stc caso 

especifico da Perícia Ofieilll? 

As questões de Brcwer apresentadas por OstTOm (2002). poderiam orientar I se lcçlio de 

um modelo administrativo mais V()llado a Rtuaçilo dcmocrátin e pal1icipati l·a. como D 

aguardada ou em dcsclwolvil11cnto pam n perícia criminal. 

i) Que objcli, .... c ....... t:SlIo ... !'Ido blls.,.,clo,., 1'01' qu ..... / ii) Que 
l<nd<n<'" ~f""'rao o .1""""" dosIcs? ii i) ou. o""", la .. prublcl"'" foDm 
OfIpnados? i~) Que , .• 1orcs sk> 't0po .... h"i. p<:w ICnd!ncias~~) Qua;, 
$lo as " ,o'liçõ<. d<: innocnci. ou ,,'.uni.mo< dl reWes1 vi) Quol ~ o 
ourso dos ",'',,'O» fulurOI 11< int.IVC~ÔC< nl<J fore m rdl~j1 vii ) O que 
pode ..... fei tO par. modiflC~r .. le cu .... 1"''' ""Ii,.r ou .karoç •• "",tu 

moi. «";.I""i •• por q ... m? (T T~ 'i,''''~ 

A literatura espec ifica é vasta quanto tIO estudo de motle1os organizacionais, alguns 

deles bellS ~ uccdido_~ c dc adaplação possíve l às 1''''><;lI liarid~d cs da pcrieia brasile ira . Por 
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Cl<cmplC1, ScOIl (1987) revisita (I modelo instihleiOllal: (I. govcrnança s60:io-poHl íca c 

di scutida por Kooi1l1~11 em Brtigo de 1999. Cornfonh (2003) rev isa um grande conjunto 

ti.,; ounos moddos. Não constituiria um desses, um modelo mais viáve l ~ra a Perícia 

Oficial? 

A resposta" este questionamento só poderá ser dada atl1lvés da comprccnsAo de como 

os peritos se apercebem do meio em q~ se cnconlOlm inseridos. de sua idem idade 

coleliva. seu cotidiano funcional c técnico-cicnlifico, no seu relacionamento com a 

polida, com o mini ~ tério publico, com (I judiciário, cOm " p<J lilica. COIH OS 

admini~lra<km:s C de SI~l visao de fuluro. É (I que se propõe aprC&Cntar nesta disS(:rtaç~o. 

A aná lise da pcrccpçAo expressa por peritos oliciais inseridos em SWlS diferentes 

oorp0rnçôc9, policiais ou nlo pol iciais, poderá esclarecer (I que realmente se busca c, se 

autonomia obtida para cada gn'po coincide com a s i gnifi caç~o de suas c~p<-'C ta1iva~ ,Ie 

fUluro insti tuciona l, diante dos novos paradigmas tmç(ulos pela lei 12.030/2009. 

ESle capitulo aprcscntou 11 rnol ivaçio do proponclltc. o problema de invcstigilçto, o 

objctivo a ser alcançado c os caminhos in temtedi"'ios li $CI\':m trilhados, li relevância do 

Irabalho eomo contribuiçlo ao dese nvolvimento da ad min istração pública vo ltada às 

cspecificidades do mundo do tmbal ho uos Pc rilo~ Oliciais de Natureza Criminal. 

o capitulo seguintc =\lUlC como se d cu O desenvolvimento da Criminallstica no 

mundo, oorno c;slêo distribuldo o:; Instituto:; de "crieial Oficial no Brasil, aplcStnu M 

principai$ tenSÕeS inlemas c externas aluais cnfrcnUKbs pcb Crimillalistica Brasileira, , 
além apresentaI uma revisAo teó, ica de modcios de Hdminislração pública sem 

desc()n ~idcra, aspectos élioos relacionados à práxis peric ial. 



2. RE FERE NCIAL TÉORICO 

o desenho institucional d<Js centros brasileiros de l'erlcia Oficial é complexo c para ~e 

chegar até ele é importante mostrar os aspectos gerais do descnvolvim<:n to da 

Criminalistica na Europa e oomo se deu sua entrada c c~oluç;lo no Brasil, P.1r,. levar ao 

lei tor i. dimensào do problema em estudo frenlll {,s lenSÕC$ aluais ,' i"cneiDdas pela 

Perícia Oficial brasileira, CIII $Cu~ mais diversos campos de atuação especializada. 

Aprl"SCnta·se aqui , a divers idade d...s órgão~ ou est ruturas em que os peri tos estAo 

inclusos, quais dilicu ll üm o desenvolv imento de uma representação .wcial unira 

decorrente das diferentes formas de organiT.açl0 3dministr:lli~a. que ao fin al repc rcutem 

nlo apenas em sua evoluç~o tCcnico·cicntífica, Inas, também sobrc aspectos éticos· 

morais dos peritos e limitantes de suas autonomias, 

2. 1 O rigem d" Crl mlnallst lca 

A t~ o quarto final do sCculo XIX, as ativ idades tCcnieas l'mbrionárias ao que hoje é 

conhecido como Pcrn:ia Criminal OCOfTCram nas salas de IIC<Cropsia e f>OS laboratórios de 

loxicologia das Universidades. nos quais os médicos e téenicos de cnt.!lo, desenvolviam 

trabalhos para difcrcndar mortes naturais, daquelas J1rodllzidas por envenenamentos, 

auxiliando desta forma nos procedimcntos da Medicina Lega l, a qua l igualmente se 

preocupou com a idcnt ifi cação antropométnca de criminosos (GRIZA. 1999). 

De certa fomJa imJ1ulsionados pela inOuência de autores precursores na área do 

conhecimenlo soeiológieo, como Ccsarc LombrO$O cm o Ilomem Delinqüente ( 1876) e 

Topinard (1879) em Criminologia. Juan Vucclich. na Arg<.~ll ina e llans Gross, na 

Alemanha, acrescentaram conhecimcntos c~lrulllmnlcs com seus livros SiS lema 

Daliloscópico ( 189 1) Il M"""ul do Jui z de lnslruç~o (1893). as questôcs relacionadas à 

identificação de cri minosos: c OOi exames de locais de ,rime 

A Medkina Legal serviu assi m, como uma incllblld<lra I"'flI a Pcricia Criminal e a 

identificação criminal anlropomélrica c I"'piloscópic:. (VELHO c col., 2012). 
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Vucclich simplifica o processo de idenli ficaçto criminal através da anilise das 

imprcssOcs di8il~is dos dedos de ~mbas as mllos. rcdu~jndo os desenhos caraclerislicO$ 

li uma rónnula dccadaetilar personalíssima (GALANTE FILUO c cul3borndo,(,$. 1999). 

dando origem ao sistema de idenlilieaç~o ootiloscópica. 

o livro de Gross, em SlW terceira cdiçnu de 1898, com o subtítulo Sistema de 

Criminalls tka, ganhou tamanha repercussão que panou mp;,lamcnlc a Ser trad., l,ido 

para V6005 idiomu. dando origem a divcl'su esco las de Criminali ,lica. com ccnl l'(l nas 

cidades '-yon, Madri , Derlin, Roma, La~annc. Londr~ (CUNI IA 1987). 

l'orIo ( 1960) afirma que HartS Gross. alón de sistematizar li e liminal is_iu, ampli. os 

horiwnlcs de trabalho do técnico de laboratÓl'io policial , ao ambicllIc externo, ÇQIll(I 

agente de interpretação de vestígios colhidos na cena do crime. Na Icitum de N~1Vcte 

(2(09) quan to ao livro de Gross, a medicina lega l seria disciplina interna da 

Cri'ninalistiea. 

o Iluminismo influcnciou a globalizaçãO!l ~poco c os saberes o.Ia ciência tivcT1Irn que ser 

incorporados a toda atividade humana para promovcr 3 sua atual i~.açilo e 

n:conhcximento de modernidade. Com a policia nlo foi diferente. A Polícia CÍI.'ntHica 

foi ftC(:bid~ c aceita dc pronto pelo mundo da época. 

Nascem'" os pnme,TOS Laboratório de Pol icia (CUNIIA, 1987). Porém a 

arrcgimentaçilo da eqUIpe técnica adequada a este quadro de profissionais foi 

inicial mcnte di ficiL 

Um dos 'Il cios empregados foi 3 intemal i 7Jlç~O dos se rviços que antes ernm rca1i ~ado.~ 

nJ~ Unlvcrsidadct- 1105 laboratórios da. unidades policiaj~. rcwlventlo de fomla 

simultAnea o problema de efetivo c o conni lo ent re os resu ltados dos laOOoS e os 

inlCUS$CS da polkia (PAIXÃO. 2(02). Ou, . inda, promovendo parte de seu efct;"o 

policial em peritos, por meio de CUf5()S cs]1CCia is. • 

Gri~a (1999), afim'" que em Roma já no ano de 1902, ocom", o primeiro curso de 

formação em Policia Científica ofcrc-cido IIOS {uncio,u!rio! o.Ia polícia local, evellto esse 

que pode sc r cOllsiderado ° precursor da criação das academias de policia. 
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A Etlmpa consegUIU desta fonna alua li:.oar W3S polícias à luz dos COnhecimentos 

I~cnicos+ cientificos, se bem que seguindo diferentes doutri nas de acordo com a cultura 

c estrutura policial de cada ~is. 

Sob qua isquer deslM dcnOlninaçôcs, Crimirwlistica ou I'olicia-Técnica. Iodo novo 

CQnhccirncrno desenvolvido na !lrea científica passou a ser incOlporado na rcsoJuçlo dos 

problemas criminai~. o que ampliou seus horizontes de atuação, incluindo a absorçl0 c a 

aná li se de evidencias nAo relacionadas c:o<dusivalllcnte à Medicina Legal, c indusiv~ 

ace itar para exame, cvid':ncias outras que não apenas aquelas recolhidas "",lo perito li a 

cena do crime. 

Como conscquência dcsta ampliaçlo de atividades se deu a dif~rcnc;açào en tre o 

Instituto Médico Legal (perícias en, ~res humanos vivos c pencias internas nos I!lOllos) 

e o Instituto de Criminalistiea (análise de locais de cri'nc, pcrinccrop~iB~ c,n mortos ali 

encontrados, eficiência em ;"",as e instnnncn tos de (.ime, além da int(rprelaçllo de 

,'cstíl!,ios divcroos), pcrmane<:(nOo estes I n~tilulos de Corpo de DelilOI'. sob o cOIIllole 

da policia, isto é, aquele órglo, que primeiro ~ acionado quando h:I a pI'CSunç1o e a 

comunicação da ocOl'T'éncia de um crime e igu~lmente aquele que irá conduzi r a 

investigação criminal. 

Nos Es tados Unido_~ ,Ll América em de<:orr61cia do siSlcma judiciário diferenc iado, o 

dcscnvoLvimcmo da pcrlcia foi distinto, originando um c~mpo de conhe<: imcnlO de 

conteOOo de CSIrcilll rclaçlo com a policia técnic1l ou a criminal i$lica , denominado 

ciências forenses. JlOf"ém com idclrio, atuação de profissionais c de instituições , s<:m 
~ 

possibi lidades de compamçllo seja com escolas européias clássicas, seja com a perícia 

cri minar brasileira. 

1 Corpo do lJ<~to (" ro ... "'., .... ;0.1): To""" ini<: ........ n .. d~ _ pri .... j.,o <Lo Mooici ... L~g.ol. aplicado 

ao rolpl) hU1J\lnO ,'i,in'odo, O o;ooccil<> (o; .propria'" o CSII:n<lotl<> pel. C.in~",ti llic. J'OflI obron!c, toM 

O 'l""lq"'" ololl''''n'o m3.1<ri. 1 C .. nol.'ol .. , ol"o'c do f.,o dclituofO (ESI '11'Il.lULA. 2(02). 



Os serviços de local de CrlmC são realizados por uma gama muito alnpla de 

profissionais cm cargos policias (Crime Sccnc Investigator), que envolvem o~ próprios 

oficiais do SCI. onde eles exislam c também divcrsos outros, indusive prollssionais 

lib<:rais contratado (hllp://www.icsia.orglfaq.hlml). São clc~: 

IiT (o,' ido",," ,,,,,hnici'"l. CST (<<imo .cc"" I""hniei,.), FI 
(fOfO",io in,'e.,igator). SOCO (se."". of orim< offi«,), CSA (~rime 

=no "naty"). CO (criminati$1io., offi,crl anil '''''re are """'" "", li.ted 
110",. Th" n"in jot> of a CSl i •• o do<umeol. id<ntify .0<1 <oH"", phy.ic. t 
<vidtn<:~ lt) <fio", iorne. 

Na Inglatcrra os serviços de Loca l de Crime slio prestados principa lmente pe los tccnicos 

em Ciências Forenses do FSS (F{mmsic Sciellce Scn'ice), uma espécie de CSI 

llritãnieo. E. existe outra figura, Um ator difcreneiado denominado Forcn.\"ic Scielllisl, 

igualmcntc p,,::scnle no, F~lados Unidos. cuja f"nção n1l0 é a de documcmaçli{) c colera 

dc indicios no local. Mas, a de anãliso aprofundada e imclprctação de vcstfgios 

(h ttp://www.samplcjobdescriptions.orglforensie-seientist-job-dcseription.h tm!) 

defesa dcsta prova no fórum se, necessá rio (tradução livre). 

, , 

o trabalho do "icnli'~1 forcnso implica em .nolisor " tc • ..,. \ta"" de 
"",'orioi, quo ontraram <m Mn"'o), O» qu.i. irlo of«",,« JX>"iwi. 
o,idên<i .. c.pa'~~ do rda.cio"Of o ,",peito <0111 a .ili"" .• "'ma I>U a 
CC"" da <fime. t i.mi,u, (orcn .. , aplicam técnitas c pr~im.nt"" 
oicntifi"", no ex."", da prova ""t",i.l p.ra dar ,u(Xlnc • defesa (>lO 

.ousaç.lo as ;".· .. !igaçw, <;vi, < <fimi",is Indc"jl'I.'IId""tcrno"tc das aroas 
f.,..,n""., <omo bi<llogi •. qlllmiea, dto!:", c t" .. icologia. o ,,"""lho 
"""ot,ido ó gerat""'''te il me,mo. 

2.2 lJescnvot"imctt IO da Criminalfstlc~ no Brasll 

Blutnc (2009) ~rc<Ji ta a introdução da Criminalistica no Brasil ao Pror. Rudolph 

Archibald Rciss. Di(etor do laboratório de Policia Técnica de LautHI1IW c, que cm 1913, 

percorreu o cixo São Paulo - Rio de Janciro. ",ini:;trando conferencias tcmáticas ãs 

autoridades locais 
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A repercussão do Caso I3cmardcs1 de 1921 , então, candidato to. Presidente du Republica 

que aparece envolvido durnnlc a camp,,"ha deitoml como provavcl autor de cartas 

anônimas, resu ltou na intrO<lução da disciplina Grafoscopia. no cenario Nacional. 

Foi assim que peritos de renome intcmaciona!, corno EdlHolld l ocard, Di rC!or do 

Laboratório de Policia Té<:nica de Lyon ü do Profü,sor Sal~lorc Ottolcngui , Diretor da 

E'>Cola de Polícia de Roma: Mure Bishoff, Professor da cadeira de Policia Cicnllfíca <la 

Universidade de La\'~anIlC c aluno de Reis •. ao manif~'Slamm-sc ofiçialmcntc sobre o 

caso impulsionaram as atividades da pcricia criminal no pais (MENDES,200J). 

A Delegacia de Policia Tocnica do estado Je São Panlo, sob tal infl uência. roi 

",nomeada em 1925, como Laboratório d~ Policia Técnica , No Rio de Jillloiro, oÍlo anos 

depois. seu Gabinete de Identificação passou a ser chamado de Laboratório de Policil 

Técnica e de Antropologia Criminal (BLUM E, 2009), como será detalhado nos 

parágrafos seguintes. 

Antes mesmo, o Decreto 4.764 (BRASIL, 1903) ao regulamentar a S(X;r~ taria de Polícia 

do Distrito F~"Xlcral , menciona como " peritos olieiais": os médicos legista s e o~ 

identificadores lotados no Gabinete de Identificação e Estatística, estes (,11;11105, dent re 

outras tarefas, acompanhavam os primei ros. recolhendo vestígios em locais de crimc. 

Em 1907, na cidade do Rio de Janeiro. então cap ital federal, após a gestão de I'ci ix 

Pacheco c, sob orientação de Ar"';;'nio I'eixoto, os serviços de identifieaÇoio passam a 

'O c.so Dcmardes é complexo e .. ~"nJo Mendes( 2003) le"" inicio na ,uc",,a<.> presidenc;',I. Epilâd<.> 

Pessoa (2&/07/t9\9 • 15/1111922). quando. ",mpanlla se polarizou M, wrttnl<i IIrthur Donwd<s. 

<nt:lo gove m.ulor de Minas Oora is e "'pr=r'lanto da politic. c,fé COm loi'e "''','"' i':iI<.> Peç,nh •. 

• poiadQ por oligarqu i .. d. ch.maJo "rc.,ão republican"· apoi,'o!:! por 110m"", <1;1 f<.>rIS«:S. ex-presidente 

da república "di",'or do olube militar;\ época, Quando" jornal mineiro "Cwe;o da M.,ohl" publioo 

r<'>'ograr. .. de duas carta.O rrutnuscrita, COm orc",,,,,, a<.> Marechal H""",", dIJ Fon<cca c OuIIO' milh,,,,,. 

atribuindo autori •• fkrnardes. Um .. balalhJ. de l. udo. pcrici.i' se ""cedeu. por fim lJ i,hoIT. I"'ri ,o ' "{c<>. 

c"ndui pel. f'l$id.>dc do.. """" .... iboi • o.,o,i. a<.> punho de um f.lsi,iO d<: t)QJl\e Oklo"".,. L.a<orda. 

tratan<lo->c desta forma de crime oleitoral. He,", ... Ó P'"'o por ,ei, m,,,.,,, .indo n<.> 8<.>"emo de Epihltio c 

Ikrn. tdc< vcoce . dei,!.o. 
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estar vinculados aO Serviço Médico Legal, o que de acordo com Gomes da Cunha 

(19%, p. 148) era de iotcrcssc dos médicos-legistas " ... o sonho da cspcçializaçito do 

médico-legista c sua atuação juuto às instituiçõcs polidais e penais são definitivamente 

implementados". 

Interpretada por Yclbo c colaboradores (2012, p. 2) como reserva de domínio c de 

ampliação do poder a partir das universidades c da poHcia técnica por estes 

profissionais, resultando no afastamento das outras áreas técnico-científicas de fonna a 

prejudicar o desenvolvimento integrado das Ciências Forenses no Hras; I. 

No inicio da década de 20 o Gabinete de Identificação Criminal do Distrito Federal 

ganhou autonomia, perdida sete a[\os depois quando retomou à subordinação do 

Ministério da Justiça. Em 1931, Batista Luzardo, introduziu modificações em seu 

funcionamento. Porém de resultados discretos (GOMES DA CUNHA, 1996). Pois, 

••... Carregou con$ig<;> muito da es\nllura lé<niro-.dminislraliva de gosl&$ 
anlcriores, qlWldo t<>do O aparalo policial "''',"4 subordinado 1 figuro do 
C~fe do Polício. As nov • • modidu do r.-pressão social se M<tovam na 
c",,,,,,, do quo caberi •• 0 ""lado f\!o l4 'punir" «>nlO "recupera:" o 
criminoso .tnov6 d. '"higiene soci.I" . A$ ~n .. violenw imputadas ""$ 

delilO. «>noiderad<» grave, "" iam .ub<t.ituld .. por wna ""lo mcn<>8 

"auIO<itiria" c maio ··cienlific." na busca do, ,·c"igio • • fi,ic,,", e sociais 
que d<l~"uin.valn o dtlilo>. 

O Decreto 22.332 (BRASIL, 1933), reajusta o serviço de polícia ci~il do Distrito 

Federal (RJ), que permanece de natureza 3<Jminis(ra(i~a e judiciária, sob coordenação da 

superintendência geral do Minislro da Justiça e Neg6cios Interiores e sob a direção 

imediata de Um cb):;fc de Policia. O anigo dois. cm suas alíncas explícita a organização 

da administração policial subordinada e a época, os atuais órgãos de perieia oficial 

cm:(m!ra~am-se organicamente ligados a diretoria geral de ín~estigaçõcs, a figura I 

apresenta sua composição técnica. 
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Fonte: ,\d>p\ad<> do Ik<:rcIO 22.332 (BRASIL.., 1933) 

o Código de J' rocesso Paul (CPP), lei 3.689 (HItAS1L. 1941). ora em refom13, 

c.labclccc as nomlU c quais os opcr~dorc5 da Lei, inclusive os Peritos Criminais de,'cm 

ser acionado~ para a imediata e necessária ação, rn:nlc ã comunicação de uln provável 

falô-<:rimc: 

Artigo 11." 6 

• Logo que tiver conhocimcnto da pní1ica da infraçao penal, a autoridade dewn\: 

dirigir-$Cl ao local, providenciando para que nlo se alterem o es tado c , 
COrlSctVaçoo das coisas, alé I chegada dos peritos níminais (griro nosso). 

Artigo n."]58 

Quando a infração dci~(tr vestígios será ind~pcnSlÍvcl o exame de cur[>O de 

delito, direto Ou indirdo. nao podendo supri -lo a confissão tio a<: nSJIdo. 

Artig<! n.O 159. com a modificaçto dada pela lei 11 .690 (HRASIL, 2(08) 

O exame de corpo de ddi lo C uutras perícias serllo realizados por peri lo ofic ial, 

porlador de diploma de curso ~ lIpcrio r. 



" 
• § Tratando·se de peneia oomplcxa que abra 'tia ma is de umn área de 

conhuirncnto especializado, poder-se-á dcsigni" 11 atuação de l11a;s de um peri to 

ofic ial. c a parte indicar mais de li'" assis te,)lc l~c ni co 

A Criminalislica Brasileira, alful de lnstit uiçl o rcsponso\vd no Pais IICIo exame c 

guarda do 00l'p0 dc delito, alua ainda, como remnlCnl~ científica nOS locais de Crime c 

esclarecedora entre as par1es nos prOC<Xl imcnlos admi ni strAt ivos de órgãos públicos. nos 

nas rnnlcs c inquéritos da polic ia, nas colas minislcri aiii c processos da justiça criminal. 

Cunha ( 1987) explica que 05 pnmeuos peritos criminais bra~i l cir()S for3111 COlno na 

!tillia, arrcgimçnlados do corpo polida l c receberam tr.:inamcnto naS academias policia. 

I'oftm o desenvolvimento destes c de sua organj~A .... ilo no Brasil, inlplicaram em 

diferenciações especialissillH1S 'I"" os tomaram unioos, posto que: 

"o. um nlOnlOnlQ para o bulro 0.\0 ",.i, pralica"",,, mi,~ de I"'lJçi., 
PQr~1\1 ", i,*< <lo, Perit.,. Of,ci . ls ~,c"i<!o, polos códig". de lei, (previ,lOS 
IIl llluit<>l ~"I"", I"'r~m ,>3<> r~I:"L1 I1 'C'I,tlld",,), onde, tod. $0110 "" <umc. 
IÓCniro-citndf""" lhe. ctam "'I',ioi1ld<>o ... o tknko5O •• h .. '. _i"I><); "lo 
poderia ",,:.,1>0. prot •• ;Io ... Pull. ÍI, do lui.., ou <k>s l il;pn .... Sua ""ica 
. 1 ......... ;", ..... do mantcr ...... ~Oidi", ... i. pcrrno c ~idtrar • poticia 
como pane ÔlltClW'lC da OCllUÇao, 1>0 bo;o dos t i l;pnt<s..,~ 

De acordo com O este autor e na mcsm~ obnt, o perito criminal no 1ll"ilsil paro ~ua 

prutcç1lo colOCQu·sc COlnO titu lar c representantc máximo do Inundo natural (cicnHfico, 

d~ s ooi~as), enquanto que nos OUI .os povos, o rcrito passou" pertencer 80 mundo da 

consciénda (do Juiz, dos JuradOiS), ou dos litigmllcs (Polic ia/Acusação; l'artC$lDcfcsa c 

Testcmunhas). 

Desta fonna, para ,fordioll i (2003), pcnnancre a dúvida: A Criminalistica Brasileira é 

de fu to corpo externo ou interno a Instituição de Policia? Esta'; C<-'11amcnte uma qucs tào 

fundamental para qualquer tentativa de cOlllprceus.l1o de pensamento comum destes 

protlssionais e para a busca por novo~ moddos siluae iolmis de administração e gestão, 

A iRC~'11e:{a dos constituintes em se manifestarem qtlanto ao assunto em 1988, restou 

assim explicada. Mas. levou a perícia ofici~l dC!:tlc antes cindida em dois blocos, 

Federal e Estadual, a divisão desla última em novos gmpos: os remanescentes ligados a 

policia civ il , e outros reposic i(1)ados cm novM cs tn.tturns administrativas c consonantc 
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denomin<IÇÔCs din:rsas. aUlô'IOIllU em relação 11 policia. Mas. subordinadM as 

Secretarias dn Segurança I'i,blica do. cstados. 

Os peritos oficiais sob a denominação de policia técnica dou científica, além dos peritos 

sob outras denominações, Iklêm a au101l0m;a oominiSlmliva ampliada do perito c da 

InstiHlição Peneia. enquanto aqueles que se cnoonlnlm sub o comando das policias civis 

ou Federal, di spi)cm tAo somente de uma autonomia restrita como definida na lt"i 

12.03012009. 

2.2.1 Perlcla (lfidal nos ~"ados 

I!m dezembro de 1988. logo apOO a promulgaçAo da Carta Magna, a Associaçllo 

Bmsilcira de Criminalistica, promovcu na cidade de Ç'wiãnia o ,. Encontro Nacional de 

Peri tos Oficiais. Nestes os Peritos Criminai~ c os Peritos Médicos-Legistas, nl~ então, 

subordinados a policia civi l dcli ni mm que o objetivo polll ioo a ser pcr~cguido seria a 

autonomia da I'~rieia Oficial 110 Brasil. isto é, A desvincu lação da reneia Olicial dos 

ÓrgJos Poli<:iais (GOUOV, 2006). 

Em 1997, a emenda constitucional !}Iucha de n\.mero 19, extingue a antiga 

Coordenadoria-Geral de Peneias c a desvineula ,Ia policia eivi l, surge o In ~tituto Geral 

de Pcrícias, primcim órg.'u de I"'rícia aul6110ono c estruturado como de segurança 

publica do RS. ao lado da Brigada Mi litar c da Polícia Civi l (RIO GRANDE DO SUL, 

1986)_ 

No I'arli, 1R<s anos após, a lei Estadual de mimem 6.282 cria o Clmlr~ dI' Pu/das 

Cimlificas "Rell;;;t1 Cha,'~s", organizado como Autarquia e igualmente coordenado 

pela Secretária dc Scgul1'lnça I'Ílbl ica (Rcdaç~o ull Lillt -1'lant1l.0: CPC "Renato Chave~" 

fa;! 10 anos c traz peril"'; de todo pars para debate cm Ilclém, 20 I O) . 

• 

O quadro I apresenta 0$ 17 estados IH) qual a Perícia passou da subortl inaçlo das 

policias ao Sistema de Segurança PÍlblica ou Defesa Social, alguns órgãos periciais 

mantiveram a d~nominação polic ia, outras m\o. 
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No campo A. cstilo consignadl)s aqueles que mantiveram a denominaç~o poHciR embora 

independentes do cont role d~s polícias civis; no C(lInpo H, outros órgãos de p<:ríc ia 

oficial, igualmente autônomos das policias civis. que assumiram nOVa!; nomCndalUrall. 

~"~A~_:~;'~~~~~ '~:::,~"'i!. "',~ ?O . ,I~ 11 
Ci.ntlflo. 
PU • In,(itulo de Policia Cic"'{r,~. (IPC) 
PIi . (kn'1x:i. acral di Policia CientifICa 
(OOPOC) 
I'R • 1'<>II.ia C."uif-cI 
RN· I ... inuo Tétroico-Cicmifico de Policia (ITE!» 

. . da I'ollcia T"".nro.-

da Pollci. T&nko-

CI! - rcrido (I'Er OCIl) 
MS · C~f~.nadori.·G ... 1 d. Poriei .. (;(JI» 
MT . SUJ'Ç,ínlondi'n<:ia de r .,ltia Oflci.! e 
ldonlific..ç;!o TOeni •• (POtlne) 
PA • Cen'ro Je P.riela' Cimllfi"", (CPC) 
RS _ 10' 1110110 G«.t de p<'J'k:i,u (IGP) 
se _ In"Õ1,,1O Gmol li< Pcrk;"'; ( [(;1') 
SE · CoonIcnodoria Gomol de Pmcias (COOERI') 

Nilo conslam do quMlro L, I) Distrito Federal, os cSlados do AC, AM, \tO c RR 00 

eXlremo norte, os <.'Stados do MA e ri no ,rw,;io·'IO, t"" ():'l L"StadOS do ES. MG e lU na 

região sudoeste do pais, por estarem vincu ladas adminislmlivamcnlc as polidas civis. 

Para melhor dislinç<'lo eago,ial e enlcdimcnlO apresenta·se ~ob a forma gnl lica. as 

distribuições uo território brnsileiro dcste~ Institutos de rcrlda que atuam no ambi to dos 

cst:Kios e do Distrito Federal , segundo s ubOfdinaçilo (Figura 2.1) e por dcnominaçlo 

(figura 2.2), com lei tura visual da direita pam a esquerda. 

Na figura 2.1, os ~igos de cores amarelo c laranja, distinguem nesta orucm os estados 

cujos órgãos pcriciai~ c~tão desvinculados das polícias. daqueles se encontrJm na 

cstnom policial. No primeiro M peritos e suas insti tuiçõcs detcm uma autonomia 

nmpliada. no outro a autonomia se encontra delimitada jX! ln Lei 12.030/2009. 

Na figura 2.2, são emp,ega.OO~ lots códigos de CoreJi. em que mantc'·c·se o significado 

da Ç(lr branja na figum 2.1 c. se refere aos peritos oliciais inseridos na estnlluflI da 

policia civil dos estados 
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As Qutras duas cores, o verde c o amarelo, dizcm respeito aqueles peritos ofici~is em 

cSlruIUra.~ organi7,açionais autônomas, em que algumas COnSerVaram 3 dcnomina~ã() 

polícia associaJ" " dimcn>ilo lécniça, cientifica, ou combinaçõcs n3 cor amarela: As 

demais sob múltiplas dcnomina~õc~ c o~lrul uras internas divcr:las, aparecem na cor 

"crde. Mas, de forma comum, encomram-se ligadas as Secretárias de Segurança Pública 

eSTaduais. Como é mostrado em seguida 

• POriIO$ •• ,Ô/lOn><l. ,ubof~jn>dos a. I'alid .. 

(;jvi. 

• Órgão< Pcrici.i, autônomo, ,,*, . dcnomi""çl~ 
"Policia Tócnic. C!<>U Cientifica" • • 
Ó,g!o. reridai. 'U1Ô/lQ"IO' ,oi> """ .. 

dcnominaÇÕ<' 

Perite", .ulônomos .ubordinaJoo a' Pulido> 

Civis 

F'~\lra 2 : 1>CI. lha a d,r"",,,,,,a~ão entre a "",lei, ofic .. l no. "soado. b ... "le,r<>;<: 
2.\ . Scgu""" 5llbQrdinaçA<>; 2,2, Segundo JOElO",;na~~o. 

A figura 2.1 mostra que os organismos da pericia oficial subordinados as policias se 

encontram aglutinados em quatro blocos isolados no espaço geográfico bmsilcim. 

estabclocid05 nas regiõcs do extremo norte, IlIcio-nbrte c sudeste, além do Distrito 

Federal, (c6<:ligo de cor laranja), '''paflldo, da maioria assinaladas em amarelo que 

representam os institut<m de perícia que hoje se encontranl sobre a coordenação das 

Secre tarias de Segurança Pública nos Es tados, são constitucionalizados os órgiios de 

pcricia oficial dos estados do AI', MT, RS c se, os demais ali pcnnanccem por leis ou 
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docrelOS esp«ifiros, especificas. Seja por clfcmlllo Q!; artigos] e 43 do decrelO n q 

42.847/98 da Assembléia Legislativa do ESI:"Jo de sal) Pnulo (SÃO PAULO. 1998). 

A $up<',inl<1..tcr>Ci. <b Polida TttnÍ<o-CicntW",. <lo q...: u.!.> • Lo' 
Coml'lcrnmlar .... 756. de 27 00 j~l"" do 1994. órS10 di..,l&rIIOnlc 
,obordinado ao S«rcdrio ... Sogwança Nbli<'>. r",. ~orn ... <ItIrUIwa 
.... p'i>acional dcfinicta "'" ......... .x... dcncIo. 
~~ .... m . r", .. l COfTCl!"'iOria (;trai dt l'oIóci. cI< q ... ItaLa" I)ocf<1O'" 

6.918. de 28 de outubro de 1'.I7S. ao .ti,'idade. de _npaotha"L<rIl<> " 
r..<ali~to di rcaubridadc dos S<Mços pr< .. adM p<'1. S~p<'rinl<fld,;nci. 
do Poliei. Tttnico-CicnliflCa. bem """'" .. f<.linçlo de . indiclnci .. " 
1"0< • ...,. admin;,'ra';>"" ",(<<cnt .. ao. s<:rvido~ ;nl.gra"l~ da, 
earreir •• pOliciai. ~i,i. ~"" .Iu.'" ". S"",,';ntcndõncia 

A figura 2.2 suge/\:. ao ollu .• O código <k cor amarelo. o emprego das dcnomi'laçOcs de 

policia lécnica ou de polida científica por CSSC$ órglos de pcricia com aUtonomia 

ampliada, quase seUl11«: langcm;iam es tados 001]\ 11 perícia subordinada • policia, 

fa1.endo única cxccçlo O estado do Amapá. Na t o. vcrdc, quase que fOmlllhlO um ei~o 

inimemJpto, Norte-Sul, l\quclc~ institucionalmcmc autônomos e sem a denominação 

polícia. 

NIo t de mais eselaretC. que todas as Instituiçõcs de I'eneia Olicial com autonomia 

ampliada estão de alguma forma relaciolladas 1Is Scçretarias de Segurança I'ilblica d05 

estados c, estas politicamente a Secretaria NIKional de Segurança Pública (SeMSp), a 

qual se encont ra regida por diretnr.cs d() Ministt rio da Justiça (MJ), enquanto nqtlclas 

com au tonomia restrita, apresentam o fil tro "polícia civi l ou fedem l". antes IIc tcr accsro 

seja a Secretaria de Segurança Pública UI) caso lias polícias cIvis. ou Minist~no da 

Justiça, nO caso da polícia froem!. 

, 
2.2.2 Pericia ofid al no imll lto fedeml 

A Perícia Criminal 110 ;lmbito Fedeml eslá allministmtivamcntc subordinada li Policia. 

Desta forma Ianto os Peritos Criminais Fedcrais d( 1)PF, eomo Peritos Criminais tia 

Policia Civi l 110 Distrito I'ederal, 510 igualmente Pol iciais. Porém. em ní veis de 

relacionamentos di stintos seja com relação ao MJ, seja para com a SCllasp. 

o Distrito Federal constitui cm lIlHa rcfcrtncia . um canal dc comunicação de 

interpelaçõcs administrativas, políticas c 511larioi~ de órgào5 govcrnamentais federai s e 
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cSladlmis, Com as policias c as perlcias olio poderiam .~cr diferemes. A Pul icio Federal c 

a Polícia Civil do Distrito Fcdcral1~m origem com!lln. a p.:utir de um único disposilivo 

legal c. por oonscqOblcia seus ó' glos de Jl'l'ricias oliciais. oomo ~mos em seguida . 

A pericia crinlinalno âmbito federal. n despei to <.te cxcrtrcio de suas 31ividadcs no País 

serem an teriures, teve como primeiro marco !cgal " do Decreto 11· 22.332/ 1933 

(BRASIL, 1933), que organi~~ na cra Vargas a policia civil do Dislrilo ~'cdcrnl, no Rio 

de Janeiro a época, c cria o Gabiocte de Pesquisas Cientificas, para realizar exames Bão 

suprioos pelo [nstiMo de McdiciM Legal c do Institulo de ldenlifkaçlo c Estatí stica. 

Vargas em 1944, por mólo de decreto-Id, modifica a denominação da ['olicia Civil do 

Distrito Flxlcral para Departamento 11cdcral de Segurança Pl,blica ( DFSP), a fim de 

estender as atividades desta policia por todo o Pa is. 

A sede do DFSr acompanha a tmnsfCrCncia do Dis tri lo Federal do Rio de Janeiro ll<lra 

Bra~ília ocorrida nos anos 60. carregando a estrura de po licia técn ica. L~. de vido "O 

efetivo insu fi eeme o DFSP absor..·e o efetivo da Guarda Especial de Brasí lia (OEB). 

A t ei n~ 4.483, de 16 de novembro de 1964 (BRASil., 19(4). assinada pelo Marechal 

Castelo I3ranco. Presidente da Repi,blica, reorgani 7.8 o ont ;go DFSP e" I'olici~ Civil de 

Ilrasllia (PCDF), e 10ma explicito 110 .. nigo 2, quc o Inst ituto Nacional de Crimillalistica 

(INC), 'lO âmbito Federal e no artigo 16. O Ucpanamcmo de policia Tocuica (OI'T), são 

seus órgilos de perícia crimina l e define: suas áreas de atuaçAo. 

No ano de 1965, o Decreto n· 56.5 10 ( ARASlt, 1965) rCllulamcma o DFSP como órgão 

di retamente subordinado ao MiniSlro (]a J us tiça e NCIl6cios Interiores e que viria mais 

tarde se r re1>01Ile3'oo como IkparUlln("f)to de Polic ia Federal - DPF. Esse il llimo 

dispositivo IeSo,1 igualmente regulamentou a ['('Titia Criminal Frol."flll. nos quadros do 

então DFSI'. n:desenhando a cOll1pet~nci .. e estrutura ,lo INC, como di sposto em seu 

capflu lv IX e nos anigo.~ 229 ao 25 1. 

Atualmente o INC 10 cnoontfll representado em tOOM as eapit~ is bmsill!Ífll$ atrnv~$ dos 

Selores Técnioo·Çicnt ilicos (SETECs), dO$ Nitcleos Técnico-Cientificos (NUTECs), 

em locali(]a(]c!l e~lralégicas c das Unidades TOCllico·Cicntlfíc3S (UTECs) em vinle c 
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quat ro outras cidades interioranas, que iiOO as CS11\Il UrilS de suporlc .s atividades dos 

Peritos Crim;n~ is federais (PCf s). 

A I'cricia Criminal na I'olíçia Federal agrega cerca d~ 1100 prolhsionais Pluando em 17 

árcas de fomlaçlo sllpcrior, inclu indo:, medicina c a odolllologia. O quad ro 2 ilostra as 

graduações at ualnHln lc requeridas para o i ngrc~so. 

Os l'crilOS Crimi !!.~is Federais de fomm divcrlla de seus I'a<"'l nos estados. ale o 

momento nlo ~lraram descontentame nto COI1l a cstmtura polid al da qua l ra~cm 

pane. Silva (2009) expl ica que isto se dá em dceo~ncia da baixa intcrfcrCJ1(: ia do DPF 

nlS at ividatlc:o pcrio.:iais c, que lal posicionamento p<MIeri ser mantido, pois a lei Fl-dcrn l 

nO 12.030, 3s.scgura a autonomia t&nica, c ient ífICa e fu ncional, onde qllCr que I pcricia 

oficial de nalU/'e'li criminal esteja instai lida. a men"" da enlrada em vigor de novo 

rc~mcnlO legal, isto, de fora p;. ra o.Ientro. 
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2.2.3 Assot!açôes r('p r~ntalivu da pt rftia oOd al 

A I'crlcia oficia l 010 d ispõe de sindica to ti l'" a repr<:Scn te com legitimidade c de modo 

exc lusivo, é ca legoria minoritaria quando se CC lllparn seus quadros, cum o efelivo 10lal 

de delegados. agen tes. escrivi'les c pap ilO$copiSlas de polícia . sua rcprcscnlaçlo ~c dA 

por nleio de aSS(>ÇiaçÕl'~ de divulgação. 

A AssociaçAo Brasileira de C riminaHst ica (AllC). A~sociaçào Brasil iCll$C dos Peritos 

Crimina is (ABPC) c a Associação Nacion al dos " critos Criminais Fedemis (AI'CF). slo 

aquelas nta is alUlmlcs c que congJ\'gII n. maior número de membros assoo;iados. A 

prirno;im representa os peri tos ..,ficiais estaduais, as duas ulLi mas a pen eia o ficial de w sc 

federal, porem oma circunscrita ao Dimilo Federal c, mura de âmbito nilCiotla l, esta 

subordinada ' fl'OHcia federal c aquela a policia ,,;yi l. A AlWC (: filiad~ a I\ I3C. 

enquanto a A PCF, não. 

Nes tc contexto eomplexo, no qua l ~rcnças e ~a l ores indi~idua i s dos peritos o fi ei~is s~o 

po§t~ em tes le frente ao modelo das diferentes formas de buroçracia que os subordina c 

das o rientaçõcs proveniente d3s d iferentes associações periciais, por Ve"J.C' connilllntes, 

fa1.cm com que qlM':Stõcs tais comO) aquelas apresentadas corno pn:>blem3 do presente 

cstudo gallhem rclevâocia no projeto de seu futuro. 

Como saber se tais associaç6cs inlC1'pTCUm corrctamemc a função liOCial do trabalhQ 

pericia l'l E, assim divulguem de m.1neira contc)< t u ali~ad3 o resu lt ado de seus trnbu lhos? 

Flem assim, resgllardcm scus filiados elll s ituações de ;mercsses conDitanlCS? 

2.3 T " n, 6" cont f mporâneas da Crimlna ll$tlu Brasi le ira 

o descnvolvin>Cllto da Criminalistica no Brasil trunsCorrcu em sua maior cxtenslo em 

periodos de cxooção desde o Estado Novo de Vargas ( 19J7-1945) a té O final do regime 

mi litar de Governo (1964- 1985), tendo COIIIO marco de uma nova fase a promulgação da 

Const ituição de ]988, ocom:ndo pequenos interstieios, entre uma ctapa hi stó rica e 

olltm. seus efeitos foram scntid()~ pelos peritos criminais como de constrição c 

invo lllçdo, segundo Cunha ( ] 987). 
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As t"nsões atuais são decorrentes da compctitiv idade de categorias internas ao am biCnlC 

policial, algumas tentam refrear a emergência da p<:ricia ofic ial, na garantia de !;Cu 

status C ,CCursos orçamentário" sentidos como exclusivos, ao mesmo tempo que se 

ressentem da perda de poder c tentam ampliar a subordi nação da perícia. out ras tentam 

inscrç!io no cargo de perito de manei ra admin istrativa Ou legal. 

Profi~sionajs e ;nstilUições externas tem a perícia ofic ial COmO alvo de um bendI lni/rk 

C questiona", " exclusividade das pcrici~s oficia is, no âmbito da anâ1isc da prova 

material. 

2.3. 1 Tensões Internas li Per[cia Oficial-Autonomia da Pericla em qua l esllaço? 

li Lei 12.03012009 oonrcr<l a autonomia do perito oficia! no exercício de sua função, 

sem ava nçar sobre a questão do lugar em que tal fUJ1/,1io é cxcrci<.lJ. es tariam os peritos 

colelivamente capa~c~ a <.Iefíni r seu /6ells institucional"! 

Os constituintes foram sábios ao dc i ~ar que os peritos O façam? Cabem aos peritos 

tornar explici to sua collfígurnçilo orgauizacional almejada? No Judieiârio (art. 92, CF. 

1988)? No Ministério Público (art. 127. CF. 1995)? Na Dcfen~"ria Pública (art. 134, 

CF. 1988)"! Pennaneeer na Segurança Pub lica (art. 144, CF. 1988)'! Como Policia? Ou, 

buscar uln espaço diterenciado? 

A autonomia dada pela lei 12.030 foi individualilad~ ao profissional no exerc icio da 

ativ idade du perit" "ficial. que nos dizeres de Silva (2009). pOOe ser compreendida '. 
como O direi to garantido de agir segundo decisões atinentes a seu livre-arbítrio mediado 

nJ ética. moral c seu conhecimento íntelectual, limitado unicamente 110 cumprimento du 

seu papel socia l. 

Cabem ai , v<irias questões a esclarecer: Q ual o papel socia l do perito oficial? Qual o 

papel social do órgão que suberdina a perícia oficial"! Como o perito oficia l pode 

exercer seu papcl social quando se cncontra subordina<lo a órgão do qual de(JCndente de 

recursos? E, se esses papéis sociais forem conl1ita"tcs? 
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Scgllr~nça Nblica ou Poder Judiciário? Ou, ainda a transf()nn~ção em uma llgcncia 

governamental 

A saída da I'erícia oficial hospedada nas policias podcrJ leva, a graves prejuízos aos 

direitos individuais c coletivos adquiridoS por esses peritos, como a pc,da do porte de 

anna, de suas insígnias c distintivos, da apose ntadoria especial c principalmente" perda 

do status de carreira típica de listado e iMcrida na constituição. como assegurd a CF de 

1988, no capul do artigo 144 (Emenda Constitucional N" 19, de 1998), o qual define 

quais são os órgHos de segurança pública, 

IIrl. 144. 1\ soiUJ:a1lça poiblka, devo. do E't.do. direito C 
responmbiljdad< do !<><los. é ,""e,dd. para • prc><rv.çl~ da ordom 
polblica C da in<olun,idodo da, 1"'''0,"" c d<> p'lrinl<inio • 
• travé. tio. seguint"' órg:l,.., 
I · ""lfei. fodCrllI: 
11 - polki'l'O<lo,;<I,;' f<de",!: 
111· polícia ferrovij.ri. federal: 
IV· polkil$ <ivi $: 
V _ polid"lnilita'~$ C ~Orpol dr bomh<:iro, militare,. 

Porém, é imponantc salientar que du"s figuras podcm competir com os perilos 

criminais, no âmbito da Segurança Pública, uma ,1c1JS é <.> peritu ad hoc, prevista 110 

Código de Processo Penal, no parágralo primeiro do artigo 159, que é um profissional 

designado pelo Delegado de Polida em locais Cm que nllo existam I'critos OfIciais, 

figura preservada pela Lei 12,030/2009, J outra, se refere à criação do Perito Policial, 

menóonado no documento da Senasp de 2005, intitulado "Moocmi7.ação da PolíciJ 

Civil Brasileira" 

NCSlc caudal de conjeturas em que são mOtivos de di~us~ão interna: a autonomia do , 
perito sem autouomia inSlitucional ; a autonomia do perito com 3ulOnomia institucional , 

ainda sob tutela de outro órgão. Mas, qual'! A autonomia do perito com autonomia 

institucional em órgão próprio e independente, Mas, como'! 

2.3.2 Pressões .;x 'erna~ " l'erfri" Ofiri,,1 

Essas pressõcs são decorrentes de movimentações eSlntlurais da sociedade e ocorrcm no 

nível nacional e internacional. No âmbito nacional decorre da mual ilaçllo na legislação 
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brasi leira com o obje tivo de impor a celeridade 'H) trâmite do processo penal, no outro 

caso s:10 decorrentes seja de pressões relacionadas a garantia dos direitos humanos ou, 

resultado de fenôme nos sociais decorremos da mídia, que forçam a rrorientaç:lo lanto da 

fonna de pesar c de atuar como no desenho de uma C'lrutura de organização que 

p<:nn ita de manei ra suMe ntada o alcance dc~scs novos dcsatíos. 

2.3.2. 1 A Lei 11 _690108 c o impacto na Peneia Crimina l. 

Os Peritos Criminais Brasi lei ros, por questõcs históricas. foram os primeiros a se darem 

COl1 la de Um provável questiona mento quanto (I vicio de origem da prova Criminalistica 

aO longo do processo de persccuç~o crimi lIal. 

Dai aos Peritos Criminais, segundo Cunha (1987), desenvo lverem doutrina própria, de 

transmissào ora l, de sorte que tal instituto, mesmo inserido nos órgãos pcliciais 

garantisse o valor probatório do corpo ele ddito (prova material). 

Esta blindagem mantida pclm peritos até oS dias de hoje, corno dito ante riormente, O 

laudo I'ericial Criminal é a úniea peça de valor probante que liltmpassa as esferas 

administrativas, inquisitoriais (I'olicial c Ministério l'úbJico) "té atingir o seu propósito 

fi nal que li levar o conhecimento tocnico-dentifieo produzido pelos Peritos Criminais ao 

J ui~, parece ter sido desmantelada. 

Os kgisla<lores por meio <la lei I J .690/08 (BRASIL 2008) c. na tentativa de antecipar 

o contraditório introduziram a figura do assistcme locnico das partes nos procedimentos , 
criminais, como um ponto de co nTrole pós-emissão do Laudo c anterior it fase judicial, 

para promover a controvoirs ia técnico-científica ent re o assistente do inc riminado C () 

perito crimina l. 

Em consequcncia tcnninaram por vincu lar a verdade científica ao acusatório, 

co locandn-a sob suspeição, dando comn certa, o comprometimento da Pericia Criminal, 

com as partes, neste caso a po licia c sell controlador o Ministério Pi,bl ico. 
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[)CSla forma, inseri" li Perlcia Criminal no triângulo C-L-lo mencionado por Cunha 

( 1987. p. 25127), /I "Causa", como" motivo das açôcs; "Jui:.co" como R Rutoridade de 

decido c " litigantes· como IIS partes em d isputa, dcfC$l c acusaçAo. assim 11 inclusio da 

Perícia Criminal como uma das partes l"Ill litígio." "Estado" versus ''Cidadão- rompc 

com definitivamente com" principio da nClltml id:.tl" da ciência, desenvolvido 

originalmente em ~lll odcfc!.a, uma barrcirn de proteção ao ambiente de produç1o 

cicnlHico-lccnológico, irncrgimlo de vez a Perícia Criminal no contexto social, (Xllilico 

c econômico (DAGNINO, sld). 

o legislativo desta fOrllUl, pode ter dado inicio li dissolução de uma doutrina que 

possibilitou a isençlQ d., prova material, em um dos pcriodos mais críticos da IliSlória 

Bl'llsi lcira, que foi aquele d~ vigência do n:gimc militar c, em COnStXlllCncia o 

nivelamento d~ toda l'crlcio Ofidal de Nature~a Criminal. as coisas comutls, [}Crtinentcs 

ao mundo dos litigantes. scm o interesse na verdade reaB I
, banalizando I provI de um 

crime ooorrido no imbito do processo penal . como mer~ desavença ent re panes sem 

maiores conseqüências., se nlo as admin istrativas. 001110 na ...sfem da Justiça Civil. 

Neste momento é vnlio$O di stinguir a Verdade Criminalistita da Verdade T~en ;ca

Ciel11llica, a primeira tem origem na segunda, Mas, é exclusiva da Perlda Ofidal, 

erigida em fone Doutrina CriminaUslica , a oulm é própria da perícia das panes. dos 

qu~-n:lan1es, regida pelo código de ética dos profissionais por d as contratadas, dos quais 

não se e~ige a responsabi lidade para com a verdade relIl. Suas \'erdades $l\o aquelas 

pertinentes, ao mundo Oos lit igantes , 

• A ,,,,rdad< 1' .. 1 ~ o mo';,o da Iluaç.kl do Pcrioo Criminal. nI')trocu~ da ccMu cictuir.n ,d.'ind,o do 

"-"'me da. ""idências """ Fa"",-crin ... q ... deiuln ,,,, .. Iaios. pro"ando O qut <lo nll" lconl''CUI. filo 

~ a n .... """fisdo ou o Ikp<lo pela paI1e ofmdidl. {''unbo (19111. p. 46) "'porU eoI<Il'f",ru.... 

como. firme lI<Iedo do • ..,lr;lo' verdade, sem r<:<m do Hro "AdJoanio ""'IlIis firww .11",,,,",,,6111> "'" 

~mmdl fo'mí"ide", o • c,id~llCoa "" Ihi<b f)(J local de crim< é o .. u fund.""'"I,,- • qUII robu"""", • 

"cN.lJc pro.,.d •. 
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2.3.2.2- A indclenninaçào situaeional 

o Plano Nacional de Segurança Publ ica ( r NSP) foi criado em 2000 110 âmbito do 

MiniSlcrio da Justiça para articular os poderes r:;tCClllivo, lcgislati\'o, Judiciário c 

Ministério Público, junto com as OUlr.lS esferas de açAo governamental c, 

priocipalmcntc incluir o Ic~c iro selor. lendo como objetivo a implantaçlo (j() Sistema 

Único de Segurança Pública - susr. 

o SUSP foi lançado por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública .. SI3NAST' 

(BRASIL, 2007). E. em seu Capitulo 5, a.,.-escnta 11m novo marco Icgal l)llra o selor de 

segurança publica no Brasil , rclalÍvas a mudanças constitucionais rclativu b poli ci~i s, 

no item 6, consta a pro]losta: 

Órgiol ~ri<;.i. ,1110"",_: médicQ$ "ai""l. p<,jtOl criminai. e demo;, 
c ...... ir •• tócnioo-don'ifi c .. olo fOf~O 1""(" d ... "ti,. policiol. p ...... nolo 
• «>nl!j,uir <:<><JIO funcional próprio. 

Porém, dois anos antes, a SENASP, apresentou se não id~ias COIllraditórias, sua própria 

vi~ão dc IlCricia qllC fez constar do T( latório intitulado Modemizaç~o da Policia Civil 

Drui1eira, no qual propOc um projeto de autonomia as novas categorias policia is 

fonnll ladas, dentre es tas, o perito criminal ~ excluído 011, aparece rctlOmeado como 

perilo Ilo lic ial. com novas atriblliç~ ass im definidas: 

o 1'~,iI" Policial ... 1&0,,,,, .... ",~lIiplu espcciali7.aç«1 "",",,'Cis no 
domInio &, "-1"'. e""OC' ""'Io,i.il do, f'lM ;',..o"i&oOO .. ~ o 
in!«loe"'or ali,,, que vi,'c ,li""""lCnlc os impUl.', problomo, c 
pc"p«li .... melodo\ó~ica' de .... da o", in\'Ostiptivo, comungand<J 
coIidian>m<ru<: oom I <qui"" 0"""$1;"" ;'''' ... <ksa(1OI pKlC"''' na 
p3Ilicul;>rid.wk de u» clJO. Ele pode ...... ... :op:rW nu dlulM 
hisicas d3 policia d~ inv . .. igoçlG. ......... um g<'IlOr.lis~ umbilicalmon.c 
. "i,,"lado OOm I sua. ~<Ic mIIlri>," lnSllruto de P~rk;~s p"lieiai •. No,t. 
C3$O, •• ca .. cl"";" i ... d. ~stlo d .. organi.oç&s pOlicioi, <ivi. ,'lo 
.... bel«<:. um nu.o de pennmrntc ""icullÇ'" ~n1r" I t'Mtriz - 4"" é de 
lIta upaddadc ~ c as .... i~ policiai, d< pOro .... dlula< da 
.~jo opentional CTiminaU .. i.,., Q1k de' .. m OCT miai nu""."'" <~p><itadu 
as rt'PO'1Id de menor .. i~""ia tcçnolóll"'l, 

o exposto está oollsol idado na figura 3, cJttl'1'lfd:l deste mcsmo documcnto, lia qual Oi 

Institutos Uc Crimina listica são substÍ1uidos ou absot-vidos nos Institutos Policiais, 
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- ---\--Dep.Jrtameolos de PolIcia' tnslitutos Policiais ...... 
EnuTtGKO --'T- ""'" & .... ElAnco / \ 
..... nvo ;1-------'\ 

_L-_______ \j ~,;,~ .... 
H&ura 3 EslfU1ura or&:mi_.aciOn.l1 das polioias csl3duais proposta 11<1 1'1a,,0 de MO<kmizoç.io do, polidas 
civi, Fonte, s.ona,p (2005. p. 36) 

o plano ana lisa a possibilidade de lima negativa em ajustamento ao modelo propoS10 

para a perícia oficial. c sugere no caso de ~cparuçilo (Scnasp, 2005, p. 15) que esta 

ultima, "se rccebilla pclu ordcnamcnlo brasileiro, (leva abrigar.S(: em orgal1izaÇ<~o nlio

policial, como ocorre com o Instituto Geral de Perícias. do Rio Gmndc do Sul". 

o documento em questão dcmonslrn a IlCrccpç.'lo [lÇla administração das po licias civis, a 

época, quanto 11 poss ível clllJllcipaçilo da perícia o{jcial dos órgãos policiais c deixa 

claro que neste casO), criam seu próprio órgão técnico de pcrkia. E relevante cons ignar 
' . que assina o documen to como chefe da Senasp, a época, uni ddcgado de polícia federal. 

que viria 11 ser o Diretor Ge ral daquela Instituição no período entre 2007 e 2010. 

Misse (s.d.) em estudo encomendado pda SENASP1"cporta que mesmo após o fim do 

período autoritário nas quai~ os métodos investigat ivos usavam procedimentos 

invasivos c, legi timados no regimc de clI:ccção, lais prálicas ainda s~o corrcntes, porém 

de fonna ilegal e nào oficia l, principalmentc cm re lação à confissão sob ameaça ou 

tQrtura . 
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Soares (2000) mCllcionado por Misse (s.d_) fala sobre o "movimento pcndular da 

Segurança Pl,blica", nas llllldallÇ<1s cícl icas que ocorrCl'll1H ou eslão ai, vez que ora. são 

utilizadas mcdida~ repressivas a dClcnninados grupos classificados cOmO à margem da 

ordem, os qua is são em outras vezes tratados e<.>m mCtlidu. paternalistas. 

No final de 2005, roi apresentado pela Comissão PcrnlaOC!l1C de Combate à Tonurn c;l 

VioWncia Institucional li minuta do Pbno de Açõcs lntcgrarlas para Prevenção c 

Cont role da Tortura no Brasil (BRASIL, 2005, p.26), que propõe: 

Ampliar • ~pa< ida<l. lé<niro-d.mWça dos Institut<>$ M<'dico-L<:&"i, 
(IML) oU de Crimin.listi". < dotá-lo, do a"'Q",,",i. orçam""",i., 
administm.i ..... c <>Peracion.1 em ,daçlo à, ""Hei .. : 

A cmancipaç~o dos órgãos de períe;" oficial foi iguahncntc recomendada nos 

docume nlOS finais do Encontro Naciona l <lc Dir~ito, Humanos (ENDI~) de 2007, e da I ' 

Conferencia Nacional de Segurança Pública (Conseg) de 2009. cujos resultados são 

dceorrentc~ das po liticas internacionais de Direitos J lumanos c da vontade popular. 

o primeiro documento em seu item 19 explicita a necessária autonomia das instituiçõcs 

de perícia em felação às entidades de policias. O s~gul1<lo <locunlCnlO traz idêntico 

argumento (AGENCIA AI'CF, 2010) ao p ropor: 

' . 

Promovcr" ""I""o",i. c a modemi .. ,!" d", órgãO".; pcrici.i. crimin.is, 

p<>r meio de orçamento próprio. como fo""a de iocr.,,,,,,nt., ,ua 

c.trul~lo. a$Segurando a prodLIÇAo lse"1a c qual ifíc;illr da plOva 

material . belO co"'o ° principio da ampla def"", c do o{Hlt",ditório C" 

""pcito ao< direit,,' hum"""'. 

O D(:crclo n" 7.037(BRASIL, 20(9), regulamenta o instrumento proposto pelo terceiro 

Programa NacionHI de Direitos Humanos (PNDII3). coordenado pela Secretaria 

Espocial dos Direitos Humanos da Presidtnc;a da Republica O assinado pOr 31 

min is térios (AGENCIA APel', 2010). 

Este <lOGumcnto incorpora resoluçõcs da lI" Conferência Nacional de Dire itos Humanos 

(2008) e propostas aprovada, naS diversas conferencias nacionai s temáticas promovidas 

desde 2003, em que propõe aos órgãos periciais federais e r~'COmcnda aos e;;t;ollol> e ao 
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Distrito I'cdçral. a CQlocaçJo em prática da diretriz 13 constante de seu objetivo 

estratégico 111 das seguintes açõcs programáticas (URAS1L 2009. p. 3131315). 

[ ... 1 Propor rcgul,,,' ont.\'â" d. peno;, ofioial; P"'pOr proj<tO d~ lei para 
proporcionar aUlonomia .d,nin i",rnliva o [u!\C;Ol1o) dos órgã<>s perioi.is 
redo,"i., com ,e"",,,,,ndaçôo, aos ", .. do, c .0 l>i,tri'Q Fed.>r.l • 
eI.boro,"" de 10i$ que g • .,"'ta'" <IolaçAo orç.lI\efll8ri. especifica • 
autonomia .dminiSlrn' iva fin,nccira " fWlCionol ao, órgãos j>CI'id.i" .. 
" . • in'lituiçlo do programa, do educação ""n,inUllda para ", perito. 
of,ci.i! ... littrç.dA no. Di"';10' Hum.no, e no. procOOim.,"'", od<>tado, 
pelos org.ni'nl<>S intornacionais_ 

Em suas Cnlrclinhas lorna claro o aceite das proposições apresentadas pela ONU ao 

governo brasi leiro ao mesmo tempo em que indicam o perfil requerido ao Perito 

pertinenle a Um mundo global i7..ado: Peritos inde[lCnd cll tcs '1uc deverão ser pessoas de 

elevada autoridade moral C possuidores de reconhecida competência no domínio dos 

direitos humanos. 

Nesta direçào, ,;:10 matérias poslas fi reflexão: Os editais de eo neu r~os púhlicos para a 

carreira perieial silo cla ros e JX'rtinelltes') A ,cI<>Çào de pcritos "ai ao encontro deste 

perfil? Os curso~ de rorrnaçilo profissional do. peritos erilninais, nas academias de 

policia persegucm a fonnaçlo deste profiss ional vv\tado pam O mundo alual? 

Indic.11 ivos de Tumo aparecem no ano de 2010, após julgamento da Ação Direta de 

Incollstitucionalidade (A lJI) 2827 no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que 

considerou improceden te a constilueionalizaç;'lo do Instituto Geral de Perícias do I{S c 

de SC, órgãos aU!.ê.n011l0s da Perícia Olicial , por tais órgãos es tarem inclusos entre os 

demais órgãos polic iais do Sistema de Segurança Pública (NOTiCIAS STF. 16 de 

se tembro de 2010). O mCSmO valendo pam as pcricias nos estados de Alagoas e Mato 

Grosso. 

Segundo os relatores a inconstitucionalidade, decorre por violar v artigo 144 da 

Constituição Federa l. O Mínistro Gilmar Mendes, rdator da ADI, assim se pronunciou: 

A inolullo do InllilulO 1\(1 foi d", Ó~'" 10. ",,,,,i. compele" ..,gur.n,. 
rnibl;ca filo .., comp"ibiti" rom '" p,=i'o, da Con$!itui,ão da 
Rcpublka [ .. . ] 
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."Nad. imreM que "o referido in,titulo conli,,"" a .';Slir " " 
desempenhar 'u", fun"õo. no Miado do Rio Grande do Sul , lal como 
(\Cvidamente rcgulamont.do pclo logislad o<. 
É dl/o que cO\<>eado (."ç inSlituto] no rol do, <11,e, de segu,""". 
public., 00, lemo, um ,ipo de ç<>n.amin.çlO ill$lilocionol. porque 
",",,,,mo. • tralar e,$C'$ órg!t>S com 1000. '" ,efl.~", quç ;I)I>nl.m • 
"midade "'-1:uranç.n public. 

o que foi mlificado JX'las palavra, do mi nistro Dias Toffoli, nessa mesma matéria: 

"~ui " quo o.tamoo , d<dOfU ;nconlti,,,,,i,,nol é • perída C!I<luanto 
c<HlCcilO d. «gu ... "". pública. O Io<al onde .ss. inStituto vai fi,,", é 
["" tória) do "atur"'A admin ;"rati" •. 

Ocorre que a JlOlíci~ Il occssita tanto da supbncnlação de seus quadros operacionais c 

assiSlçncia \()Cnica-c icn(1fica em suas ações face as novas modalidHdô do crime C 

especialização dos criminosos. 

Na po licia federal desde 2003 é rotine iro o deslanche das mais variadas operaçõcs 

pliciais (Ver quadro 3), " que tomou necessário o emprego dos perilos ofic iais nc,las 

missõcs, desde que silo igualmenle policia is_ 

• 
"ti""'" d,' I', "''''' 

Inll "d,· Ol"·,"\.1,, """dur.,I'"hlk", I l'nhd.n,hd<·T.,h 11",.tI,l, 1'""" 

li · 
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2.3.2.3 A mídia c <) efeito CSl 

Programas de telev isão relacionados 8 aplicação da lei cslão em moda. O NOS, 

Withuut a Tr!lcc, Viagntlslico: ,'bS8$sinalo c 6oncs. CS I (Crime. Scem'. 

Im>e,<tigalitmj, l.aw & Order C Cold Case, são alguns deles c, dentre estes assume 

destaque o seriado CSI, l~ nçado em 2(){)() c apontado p<'Jr um estudo envolvendo a 

audiência de canais de TV rca litado em 20 países nO ano de 2006, como o programa 

policial mais visto no mundo. dai a ser lido como origem de um fenômeno social , 

reconhecido cOmO Efei to CSI. 

o seriado pode ler aproximado a períc ia criminal do idc:\rio da [>Opulação, como o 

operador técnico - cientifico que atua na resolução imediata de problemas criminais 

diretamente no Local de Crime, se [lOr um lado lmnxc visibilidade a (}Slcs profissionais 

antes desconhecidos do público e mesmo da imprensa, trouxe também a valorização do 

local de erime e abriu o interesse de carreiras policiais típicas e a disputa tanto pelo 

cenário de atuação, quanto re la atuação. 

A policia busca ser ciência c cria cx"me~ próprios. Profissionais de fora desse ambiente 

C mesmo empresas privadas buscam maneiras de inscrção. Es tas são novas faces do 

clCito CSI. 

Delegados de polícia buscam sua atuação através do Exame de Rccogniçiio 

Visuográfica (DESGUALOO, 2(06). isto é registro fotográfico C CIU vidco por cqllipe 

policial. o que é feito pdos Perilos Criminai. no Laudo de Exame de Loca,. 

Papiloscopistas policiais prctcndem ampliar sua atuação através dos Laudos de Exame 
'. PapilMcópico e dos Exames Proposográticos, uma espécic de "rctrato falado" a partir 

de imagens c.1pturadas de câmeras de vigi lância inSlaladas nO local de ocorrência de um 

fato·crimc, O que é iguahncnte fc ilo pclos peritos através dc técnicas computacionais de 

r~'{:onhee i mcnlo facial. 

A va lidação dessas provas policiais estaria fundamentada na "ciéncia policial", cujo 

conccito é algo el11 constmção. No Brasil, os Policiais Federais adaptam idéia, d<l 

e,colas d<l pcn!..1m<,ntu policial como a por1uguesa c a hispànica para legitimar slIas 

ncce~sid"de~ de :;upor1c 1.,Órico as prova~ illvcstigalivas. 
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llmsilia scdiou entre os <lias 6 c 9/01120 I 0, ti I Seminário lntcrnaciona 1 Sob!"\: Ciências 

Policiais c Política Criminal. este inserido na programação do 11 Congresso I3rasi1ciro 

de CUlTciras Jurídicas de Estado, quando se tlOll o lançamento do vo lume um da Revista 

Brasi leira de Cicncia Pol ic ial. 

o CQntcil<Jo deste exemplar esclarece que o [lroccS$Q de desenvolvimento desta nova 

ciência está ainda em estágio embrionário. Assim como é tam bém possível verificar que 

em vários dos traba lhos ali publicados, ocorrem confusm:s lcrl1li l101ógica~ entre 

Criminallstica c Investigação Criminal, Criminologia C Criminalislica, Ci&ncia Policia l 

c Policiologia. 

Pere ira (20 10, [l, I O), mostra-sc ciente di,so aO retralar O cSlmJo da ane: 

l.Ie .... forma. d'vcmQ$ <lI .. r ienl<$ d< que .• o falar om oion"; .. polidai, 
em""", mai, • p"'pugr'''' a CQl)St""IQ de u'" sabor Cm fundamentO$ 
mai, ris"''''''''' G"" propriamente a constatar a e~i'têr1cj. de Um saber 
co"""lid .. IQ em t."""," cientlfrcu', 

Va lenle (2010, p. 18) apresenla as linhas gerais da cshUlUra desse possível novo i>abcr, 

~'{)mo que erigida sobre um tripé de formação da identidade da polícia. na produção da 

segurança pública c uma doutrina que siga uma fi losofia. arraigada á lutela dos Direitos 

Humanos. 

Uma polfcia como acti "ülllde o funcj"""liJadc do serviço do <<Ou,''''''''' C 
do «r>Ó$» c nune. 00 ""'iço do «CU» .. . ESI. a1 itude d. policia do a 
sub",orc' a uma cicn,ificidodc Universitária _ que dá a doutrina, que lho 
estilllul. • fr losofia. que Ih< i"cute a i~<olo~i . < que lhe . fere o 
identidade _ .r""torã o pr""''''' do que JUlie" lI.bem,,,,, fIOS filia0 • 

", .oi,ifro'l'ão ~o $C' hum."" (inol LOl iw do< próprios ele""'ntos pol ici.i,). 

Ainda nes le mérito de di~pula pelo local de Crime, com a aprovação em 29/06/10 do 

Projelo de Lei Complemenlar 60/10 elaborado pe lD Governo de Millas Gerais c que 

rcestrutura as carreiras da policia civ il, o qual em seu artigo 5, retira a exclusiv idade de 

ação do perito criminal no local de crime para atribuir-lhe sua "primaz ia" 
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!lrt. S· A •• 'ribuiç ..... ~'" ç&raw de ptl>vim<nto "<1;"0 que inlegro", as 
<~fl'clf" ""I;';ia.;. oi,'i. do ."<""i,i .. prop,i.! t tipka. do Estado, ltm 
Mime," os"""i.l c e.,.AtOl lÓ<nio;o.ju ,idic.,.ciCnlifico "",;'1Odo da 
oplica>t<> d<>< c<Hlh",imcnl", <Lu ci ';""i.. hum..... "", i. ;, c 
I'IIlunolf"icu. 

f 4' - A ...,teu de '''SIlpos <'nI1«,q de crime 00"1"''''. C<)m pri~ ao 
"<I'~O Ctj,ni.w. OSS<S ....... I mbim> PR'.......açIo por P"'1c ,*!uclcs que 
",,,,,,,ira cl>tpn:,n ao locll. o q ... 1. depois de libmodo. sujei ... .., • 
1.0411", dos Im-utipo.k>ru de I'oIlI: i. ~ .. obt<nÇao de _!'OS c"''''''" '''' 
que possam subsidia, • i""""'lIoÇ:Io crim,nal. 

Ademais, a AOI 43S4nOO9, impet rada pda Confederação Drasil eira de Trabalhadores 

Policiais Civis (Cobrapol) junto 110 STF requer de fonna liminar, a suspcmJo da 

vigência da Lei n· 12.03Ol2009, pois: 

... 1'I',trinto ". CM~ do pC1'il<l$ "ncia;' potio;;i.i , .i.i, •• ~w uis dei., 
(poritos crim;"";., médicoS legiSlO' " peritOS IJdonwlcgi.w). 
-"pu'gooo" d. períci. "fiel,l •• rgo. ""cul""" c com ,cl. ,""'.' un'iço • 
.,...,ta<Jo. i populllçlQ bt»i!cl,.,. ~'CTJ\j>lO 00. c.'goo de papllOSC<lpi,1a 
e "" pcoil<> bioquinlÍ«l·10,icoloai'lI.. arnb<rs policiai .. ""f'O""',-oi. por 
m,Ih.>fC1' de laudo< periciai , ofioi.i. que ,in! fi"":Io ..... nl.n.so a 
~ li< iro:;onliveis c.imi-. 

OUlras iOSll1uiçõcs 00 Jl'Il'<kr exceuli~o in ~adcm li área de exclusividade da I>crieia 

Criminal. I'oliciais Itodovi ~ rios Federais. atuanJ em pt.'ricias dc lrãnsilo; ~ rceém criada 

Força Nacional de Scgurunça I'ública coopla I'en tos Criminais das Policias Civ is. O 

E~érciHl Brasi leiro fonna $Cus Perilos Criminais; O corpo de Bombeiros MililDr anl (!S 

dcslinaoo a prcvcnç~o e oombah: ao fogo elaboram Laudos em Locais de lnehdio: 

Anal ista~ do IBAMA atuam de igual fom13 nas eausas ambientais . 

• 
Por eonla tamlXm do efe ito CSI, norcsccrn 110 Brasil os cursos de pós· grndUilÇ1l0 e111 

"nivcrsidadcs pa rlicll larc~ do espccia\11.açOcs em Períc ia Criminal 

(hltp:/Iv.'Ww_Mucaedu-brasi l.comlespcciali7.acao-cm-pcric ia-criminal-pos-graduacao-

2788.Jnml), Perícias • Forenses 

(hup:llwww.crbm3.org.brf!pg- l&sub=6&lipo"' l&oOO" 63), Ciência FQfcnscs 

(hup://www.unifoTcnscs.com.br/curwsloontcudo.php.!cOOi- 54). na mooalitladc 

prcscncülI , on line (http://www.porla lcducacao.com.br/medicinalcursos/J04lcurso-dc-

pcriciRs-criminais) "" mcsmo diSlância {ht 11' :/Iwww.cducacdu-

bras i I. comi cs pcci a I i ~aca o-cm -c i cn eia _for c n ~e-pru.-grad uac ao-36 70. h tIO I ,. 
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Outros cursos oferecidos similares são oferecidos para não graduados 

(hllp:!/loja.inteligenciaciviLcom.br/curso-dc-pcrito.hlml), que podem adquirir um Kit 

VIP. com apostila de 155 Ils. 3111o-;nSll'\uivas. diploma, carteira oficial, insígnias c 

QUlraS surpresas. 

E~tes especialistas. sob uma boa ótica, ~cnl.u por C<)rlCurso público, OS novos Peritos 

Oliciais, ou por nomeação direla ou indircta, l'eritos do Juízo, Peritos Ali-hoc ou. 

A"isk..,tcs Técnicos das panes que poderão inclusive atuar nas áreas cível c trabalhista. 

2.4 Os Caminhus da Administraçliol'ú"Uca e a GestãG da Perícia Oficial 

A burocracia Wcbcriana fa7. parte do núclen estratégico das grandes organizações. 

sejam elas públicas ou orientadas aO mercado. Paula (2005, p. 4), conceitua c~sas 

organizaçõcs como oricmadas a dominação r"ciona l -l~gal e carueterizmJas pelo 

fonnalismo, impessoalidade c administmção pro!lssional c, procede desta fom13 para 

as~cgurar a obedieneia de seus assalariados por meiu deste núeleo centralizador de 

autoridade r:l OH de decisão. 

Au longo do desenvo lvinlCnto das organi~,ações, este sis tema vem se mantendo 

resistente as novas propostas de seu aperfeiçoamento, as quais ~o usualmente e de 

fomm transitória empregadas em paralelo, para ao final , apenas alguns de seus 

elementos serem incorporados. Assim é que se apresentam tft. importames fases da 

administmç.ào pública brasileira, nlio podcndo se assegurar qual o seu nivel de absorção 
'. 

c fixação na estrutura par1ielllar de cada órgão público. 

2.4.1/1. Institucionali7-<1ção 

o modelo institucional introduzido no pais, nos ano~ cinqüenta d" sé~ul(] XX, é 

rapidamente assimilado no Serviço Púb lico c, reofiema as estruturas administrativas 

normativas ao propor prováveis ganhos decorrentes de uma nova c<:onomia c da ciência 

política, c assim tais configurações c seus institutos passam a ser definidos. confonne 
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Paula (2005, p. 140). como "regras fonnais OH cons trangimentos infonrl3i~ <\IIC moldam 

a interação humana ... :', 

A cormuc nco· institucional, rcal inha a abordagem in51ilucional aos conceitos da tcona 

da racional idade limitada, que c.",,,idcrn o cOlnpO.lam~nlo l lumano resultante da pritiça 

mimética dç processos con~ idcrados correios c acei tos c, não de resultados de sinlcse 

utilita rista. 

Scut1 (1987) apresenta qlllUro I'\OV(lS faces dcsta ve"mle de institucionaliur. c ncs511 

imcrprclação. a nco-inslilllcional izaçlóo resta rcdur.ida as propostas constantes das 

alin.eas seguintes. 

• Instiluc ionali1.ar sisni fica inseri r valores c n~o !\pcnas atender requisitos u!cnicos 

de ta reras; 

• Institucional iur é um processo social, no qua l, os panicipanlC5 chegam a uma 

definição vivcnciada do p,oçcsso constmtivo: Como as CQisas são elou como as 

coisas dc\'cm ser feitas; 

• Instit ueiona lilar Ó ill corpora r prescriçõcs racionais e imrcssoais de fontes 

el"<-'<líveis eXlemas pal'1l incrementar 8 1cgitimaç,llo organi7..aeional, abrir novos 

canais para aquisiçlo de n:x:urws, ampliando sua çapaeidade de !õObrovivêneia 

iustitueioTlllI; 

'. 
• Institueio n3Ii/_~r 6 rormar crenças sociais e pr:ltka organi7.3da que passem a ser 

rep licadas sem qucSIÍOll3mentos posterio"-'s. 

Estes modelos administ ratllW s.ão ainda típicos das Instituiçõcs de I'crieia Oficial , 

emborn. sina is da inlrothoção da administmçio publica gerencia l sejam notados. 



" 
2.4.2 A A<Jminislraçilo Gcrcll ci,, ] Pública, 

Paula (2005) relata que a entrada deste modelo na gestão pública brasilcir.a , foi 

J)rellunç;ada "" mandato do Presidente Collor (1990/1992). por ocasião do 

compromisso do Governo Br~si lciro às rccomcooaçO<:s do Conscnso de Washinglon c, 

progrcss;van>enlc inSeridas na adminiSlrnçào pí,blica dura nte o governo do Pres iden!c 

Fernando llcnriquc (1 994-2002). por meio do PI~no Dire tor da Refom' R do Aparc lhQ 

de Estado. PDRAE, formulado por Brcs~cr·l'crcirn , Ex.Min;'lro da Adminiwaç!o C 

Itcfom'3 de Estado, fu ndamcnladll nas cxpcri~ncias onglll3r1as da InglatCfTll c 

transferidas aos Estados Unidos da América. 

o desenvolvimento de tais inovações '''' admin istmçllo pública inglesa ~ eSludado com 

,ninilciil$ por Osbom (2006), que mostra como o modelo prév io da década de 70 evoluiu 

ao inbo dos anos 80, para a denominada administração publica (PA - Publiv 

Administraliou), c o !>cu amadurecimento no princ ípio do séçulo 20 para R nova gC$tilo 

pública (NPM - New I'ublic Mm'ag<,meul) c na emergente Novissima Govcmança 

Pública (NPG - N~' l'llblic GOO'Vmlnce). 

As criticas quanto a apl icaçlo da administraçilo gcn:nei"l, decorrem dos efei tos da 

inflls~o do m"na!:c",cnl cultural das cmpresu ~rivadas no setor público c, da pe rcepção 

do des locamenlo das presSÕC$ de contro le ant Cli voltada aos processos em di rcçl o aos 

resu ltados (pAULA. 200S). 

A eultura 00 M",,~mclll, (\ crit icada pela autora, por 5CtI$ pressupostos comparti lhados 
'. por ~ mprcsas privadas nno areilas a administraç!o pública (Paula 200S. p.S7), cOmO: 

1\ crença numa _ kdado de mon:ado livre: • visão do individuo '""0'" 
"",o-cmpr~; O cullo I .xcdf""i. romo fomu de "",",f.-iç<»monto 
_ill e «>leli",: O cullo • limbol ... c figura •• mblo..u. icu, ro'OO 
pal"'ta$ de cr •• 1O (i .. , ... açlo. ~"o. ""cdê""i.). ~,...,n1 .. "'-""Iio": A 
crença em ~ "",miei . .. ~"" pennil<m lKionaliw ai .ri_idade. 
Ofprri>ados trul"'is. 

IJrcsscr·Pcre ira (2009), iocnti fica seus críticos como" ... profissionais da i rea 

econômica adeptos da teoria da eseolha rac iorml ul6m dos defensores da aoordagern 

sociológica legal. de \Vcbcr e Bamard rclaeionlld"s 11 lt'Oria das organi~.lIçôc~" e 
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sirltcti7.a o que há de COtnultl enlre as criticas: "O controle de l'Cl;ul!ados como cstraltgia 

de rcsponsabilização ". 

o aUlor destaca que a 110va gcs1.io pública $C afasta da administra,lo clllssica, por 

empregar a lógica do f' rincipal-agenlc, ao propor incentivos ecoRÓmicos, ccmrul izar as 

PlividOOc:s c inclu ir a compt:liç;io. O quadro 4, apresenta a sua vi~o de gcsllo da coisa 

p(J.blica em sua Ir~s princ ipais vertentes segundo ronna de controle c mOli\'ação. 

Qu!dm 4: Abordagom da &<:$"'0 rú~l i "" oesund<> Urcsur_Ptr"; .. , 

Em novo ipSI.:ltllC Brcs$Cr-Pcn:iro (2002), afí nna que 110 S/!<:u lo XXI a dcmocrneia nlo 

seria IlOOlibc",[ nem social -dcmocllÍtica, mas $OCia l-libernl e propôc um modelo 

autonômico único aos gestores de es truturas publ icas 

AO di~<r i..." min"" alo:pçJo ~ • de que. ó medida q\lt • de""",...,ia 
.~., " Estado .... " .... " l\Jo _ - oompro ..... õoo 0(NI1 • j .... õç:o 
_iaJ ou I oqüidadc, e q..:, pell pri""' ... "'~ ... hi .. 6rio, " F.stado .... " 
prc«upado em prnW KI\'iços do mano; ... eficiente. [ .... ji "'" 
xonwc<ndo ~m palsn Bllil odiantaoSol ~ no Dn$ll: I adrn;,,~~io 

poibIi"" burocrilic ... 1á paswoJo ~almtnl<' para" ."'P> do JUlIo 
p(Jbli •• ; 05 ,e<~nl .. p(Jblioc .... pora .. ..,m maio .rOCiocnlu, 10000000m'l' nll i, 
a"dloon"",; essa moi", . o((}fIm"i. Ir'" <<>mO <QmlK'nuçSQ 011;"" 
""po ..... bili'''çao> poll!i<a; 05 . 11<>$ k'rvido= do ~o""m" dei .. ", oJe ser 
"ilIOI como . impl<S,,","'c h\cni~ ,c>ponsabili7.lvei, p<. .... 'Ue pull!i""" 
elei!O' c oon,.pm.5Or conlidorados ""mo ho,,",ns e m"lh~,,,, pollti"", 
",.ponsa!Ii!izó,-.,is di1'<1.lm<1llO!I.'r2fllO • S<lCic.dade. 

o PDRAr,; na Icilura de Costa (20 10) dislinguc uts nl\'eis de ação do cstndo; Um n[vcl 

cenlral responsável pela rom1Ul ação, supcrvis.!lo c implementação das polilkas publicas 

de gove rno, dele ra zem ,,~rtc a cúpula <lo Governo, dos três poderes c do Min islt rio 

I'(,b lico; oulro, ocupado na execuç ão> d essas polilicu c de alividadc$ exc lusivas de 
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Esta<lo como, regulação, fiscalização. segurança c prcvidcncia básica. Por fim. 

atividades não exclusivas. nos quais bens públicos podem ser f"m,x;idos por 

organizaçõcs estatais ou da sociedade civil- associaçõcs sem lins lucrativos e empresas 

privadas. Veja" quadro 5, amalizado por racheco (2010) 

Qwodr<> ~, S<lOf<$ do EnoJo. forma. de propriedade e de odmini",.,lO 

• 

Abaixo do núcleo cstratégico c nas alividadcs exclusivas de Estado foram desenhada'! 

pclo PDRAE, fonnulaçõcs admini,lrativa, cspocificas COl1l0 as agencias cxcculi,'as c 

reguladoras. 

As Ilrill1ciras são as responsáveis rela in1(llcmcntaç!io de polltica. públicas, por mcio da 

prestação de serviços C cxocução de alividadcs de nawrcz..1 estalai; as outras 

compreendem empresas públicas com alividadc~ de regulamentação c regulação dos , 
:;crviços públicos prestados pelo setor privado (PAULA, 2005) , 

Uma autarqoia em sua forma básica de instituição, Dccreto-Lei 200/67 (BRASIL, 

1967), é um cme com personalidade jurídica de direito púhlico da administração 

indireta, cstmtnmda com autonomia gerencial c financcira, em objetivos finalíslicos que 

lhes são caractcrísticos, para agilizar a administração direta, Porém não são autonomias 

em si. Nao podem criar regras jurídicas de auto-organização, ncm tcrcm capacidade 

política. Sua função é aprimorar a ges tão 
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Cusla (2010), ;ntcrpT<:la a rcfornlJ de 1998 (Dccrcto n·, 2.487/98 c na Lei n", 9.649/98) 

como uma tcntaliva de ajus!c das autarquias c fundações que entenderam a Lei 200/67, 

como lima maneira de fugir do controle dos meios c desobrigarem-se do que 

consideravam entravcs legais a flexibilidade operacionaL 

ConCOlTem à quali ficação de agências c, por tanto a inclu!àn no quadro de alividadc~ 

exclusivas de Estado, as fundações pÍll>licas c autarquias que ao ministério superior 

(órgão de tutela) apresentem seu planejamento estratégico. seu plano de 

desenvolv imento institucional c. 'l"C po r fim. consignem com ele, lll11 contrato de gestão 

firmando objetivos c metas (COSTA, 201 O). 

Desta forma, para serem reconhecidas como agências executivas. c. assim retomarem a 

um maior controle da administração direta, as autarquias dcvem repaetuar seu 

planejamento. metas e resultados com o Ministério ou órgão publico que o criou ou, 

passará a tcr responsabilidade de supervisioná-Ia, de fomla a ampliar sua capacidade de 

ação. Costa (2010), chama atenção pam um impo/tame detalhe: 

QU.""onável . t'!llbém é • di"illÇ<lo entre .ti"idadcs ... Ius;"" c nlo 
exclu,ivos ... o exdo,j,·o de hoje pode não se. o de amanhã c vi."'"v .... , 
,\t!vid.d"" n!o ".du. h .. , no p"""do $ão hoje ... ",nci,i. 

Em pa raldo as organi~ações públicas. a legislação prcvê quc enlidadcs particulares 

podem ser publi~zãvcis em e<:>nsonãneia a Lei n • 9.637/98 e, desta fonna, as 

associações civis sem fins lucm ti vos direcionadas aos serviços sociais e cientificos 

(O.S) podem se r reconhccidas como org"ni~,.açÕCs socia is dc inTcresse pub lico (OSCIP) 

com npones financeiros do governo (r'AULA. 2005). Porém, sem possibilidade do 

~cesso a categoria de função exclusiva dc Estado 

• 
A pluralidade deslas instituiçõe, que variam cm um conlinuo entre órgão governamen tal 

puro e a empresa privada. passando por empresas públicas eom apones <lo mercado c 

empresas privavas r"'3nciadas com recursos públicos, levam a um hibridismo de 
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configurações quanto a forma de propriedade, fome de recursO!! c modo de controle 

social que foram disClllillils por D~ Cosl~ d aI. (20 10). O quadro 6 apresenta a 

nomenclatura c as tipologias dessas organizaçõcs. 

rubi;"" P(,blic. 1'0Ii'''Iu;3 

l'óbHa Privw I'oli.rquil 

f:..terprist! '""'" Pública l'oIirrqu,. 

l'ri ... da Plh ..... l'o1i .. qui. 

J>Ublica Pública Mon:. oJo 

Publica Pri,''''' M~rca,1o 

~ 

Pri,"Ida I'Ubl icl Mcrudo 

A empresa pri\'sd" (pri\'fl/ /I <'lIIcrprise), (1l1lma linha do quadro constante do trabalho 

original, foi excluída ac ima. por apresentar tipolngia adversa à formJ de trabalho da 

pericia oficial, como lam~m devem ser os dcnmis tipos wntru lados pc lo tllCn:lloo que 

funciona segundo trocas ttOoomicas c assim mais afeitos a ICOri3 da ag~lICia c da 

d cpclldêllcia de ll.'CUI$I)$. 

'. 
o modo de controle social via poliarquia ocorre de fonna govcmamcnl"I , fllluhllllcl1wda 

em uma hierarquia politicamente constru ída e com urna estrutura <lo poder plunlHslica 

(DA COSTA ET AL., 2010), é a desejâvcl no modelo de gestão da peneia oficia l 

bnlsilcinl nos moldes ullIais. 



A cscolha pelo sistema au tárquico cstá relacionada a capacidadc presumida de auto 

gestão e varios institutos delc fizeram opção, mCSmO consideFdndo os efeitos rest ritivos 

da refonna de 19'18, Insti tuto Nacionul dc Melrologia , Qualidade c Tecnologia 

( Inmelro), o Instituto Brasileiro do Meio Ambienlc c dos Recursos Naturais Renováveis 

(lbama). o InStituto Chico Mendcs ( ICMBio). são cxemplos. 

o InmClro é uma aUlarquia federal. dOlada de personalidade jurídica de direi lo públieo, 

aUlonomia admiuislraliva C financeira e eslá vinculada ao Ministério do 

Dc'~'T1vol\'imento, Indústria e Comércio Exterior, atuando corno secretaria cxeculiva do 

Conselho Nacional de Metrologia, Norma l i~ação e Qualidade Industrial (Conmetro), 

colegiado intcrminislerial, que é o órgão normativo do Sistema de Gcslão Nacional de 

Me tro logia, Normal i7,ação e Qualidade InduSlrial (Sinmetro), criados pela Lei 5_966, de 

li de dezembro de 1973. 

o dcerel0 31.540 de 21/0111998, confere ao Inmetro o status de scr a prime ira autarquia 

fede ral qualificada como Agência Execu t iva, confomlc conlrato de gcstão publicado nO 

Diário Olicial da União (DOU) Cln oUlubro daquele mesmo anO (lNMETRO, 2001). 

° In,t ituto Chico Mcndcs ( ICMBio) c <.I InstitulO Brasile iro dQ Meio Ambiente c dos 

RC<)urs05 N~lurais Renováveis (Ibama), ~i10 igualmente autarquias federais criada, pela 

Lci 11.51612007 c vinculadas ao Ministério de Mcio Ambiento, a prilneira cuida do 

ambiente nalural, das florestas, da biodivcrsidade c do patrimônio geuét iw , enquanto a 

outra fica compromissada no licenciamento 3mbiental. C na nomlat;zaçllo relal iva aos 

rccursos natumi, que ficaram fora da eompclência do ICMBio (BRANDÃO, 2011). 

' . ° decreto 37.540 de 27/07/ 1998, confere ao Inmetro o s1aln5 de scr a primeira autarquia 

federa l qualificada. como Agência Executiva, confonne con tra to de gestão publicado no 

Diário Oficial da União (DOU) em outubro daquele mcsmo ano (lNMETRO, 2001) . 
• 

estas agências detém por le i o poder de polícia, obviamente quc tal poder de polic ia não 

é o mesmo da polícia judiciária. O podcr dc policia nas aularquias que as detem estã 

re lacionado ao direito administrativo, e tem por significado segundo Luz, mencionado 

por Buhrring (2005), aquele de nommt;"ar e regular O comportamento coletivQ, neSte 

ca,o ~cg\lndo o artigo 78 do Código Tributário Nacional (t ei li· 5. 112/66), por meio da 



48 

limilação 011 discip linmllcnto de ali~idadcs privadas decorrentes de conceslllo ou 

aUlori~ação do poder público ( BRASIL. 1966). 

J:\ o poder de policia judiciária ~ distinto c S(: traIa d~ adoçãll de mcdida~ coercitivas 

legitimas C(mlra "'1\",10 00, aqueles responshcis pela IUrbação do oonvll'io SlXial , a 

apumçllo da materialidade c autoria dos delitos, regido pelo código de processo penal. 

Expcritncias adminislnllÍvas gc rcncial istas s~o igualmente corrcntes em divcn .. 1s parles 

do mundo c, nom sempre eXileS!! a exemplo do ocorrido CQm o Forensic Scleltces 

Sc,., .. ice 1!tI. (FSS) no Reino Unido. 

o 1'5S, eslava rclacion.'tdo I polícias locais da I ng~'lc rra c Gales c pn:slava serviços 

rorenses c de locais de cri me manlidQ sob a ronllB de U111 [rndc funds (G.S.E.), isto é 

financ iado pdo tesouro da coroa inglesa c foi rcfcrfnda nestes serv iços desde sua 

rllmlação nos 31105 30 do 5«1,110 passado. 

Em 1991 foi absorvida pelo govemo inglês ç IrallsfonnMa cm agencia ex«ulóva do 

S«relary of Sliue for lIomc (Ministtriu do Inlerior) e, no ano de 1005, sofreu nuva 

cslnlluraç;\(lagora como uma Gov'cu, " lU rj'~PQI1{I q/llck", lU ("/"",J:eS j" lhe IOrl.'nsk 

.<cicncc markcl "li" com/ICIIl more eflec/i"el)' wilh Or/,U b,uilleJJ /11 lhe fle/d' 

(11 Ii p' I/www_f u",n ~ ic. lluV .11 kJlUI n 1/ co IlIpJ n yf). 

Em, «mscqucncia a5Sume fi responsabi lidade poi"" 60% das an~ l iscs fQIl.~lliCS da Policia 

Inglesa e de Gales, algo em tomo de 120,(100 exame, por ano, para acompanhar mais 

mpidamen!c as nl.ooanças no mercado de Ci~nc ias Forenses c, compel ir eom maior 

efi ciência com uulras ClIlp/C!.aS do ramo, e desta (onna 3ss1llnill nova missão, v i ~ilo e 

v8 lor~s como inst itui ção segundo o si!c, h I1p:lfwww.ro rc ns1c.llov.llkJI.lml/conlpany . 

• 
",., ~"Ss mi .. iorI io, To "'lal. anel rcinroroc.,.... kadina pOIilion as lho 
principal provid.. ... or 1Orcft$iç ..:ÔftICe lo lho UK crimiN! J .... icc ')'SIC,n 
(UkCJSI, Ind uoe ItU. pIIIl' ...... 10 becomo lho 10><11,,& provitb 
_", ... ido, lJooRby onhllnci"l""'g I...., ",",t"holdt-r , .. III!!". 

Tbo r ss .i.ion wlll ehallons< Ihe,...y rCK<n$io otrvic« "'" ddivcn:<l ond 
"' 00 deli ...... lhem,'oo io: Ro.I,lln,c SCH: ntific rolulion .. supponinS Slr .. 
emun'unilic'. 
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l bc f'S$ Y"l uc< ."" objccli\'ily, ,os)l(ll";ycnc",, rdiabililY, in"o"'lio" .nd 
collobo",li"n. 

No ano seguiulc. o pa rlamc" h) o colocou QO dispor de parcerias públicas priv.das c, por 

fim, o jornal The (iuardian em $U3 cdiçAo de 03 de agosto de 20 11 

(hllp:llwww.gua.dian,oo.uk/ukl2011 fauglO3/fon:nsic·seicnee-S\:lVicc-elosure-polie.;;), 

noliciou o cn~'{:rramcnIO das atividades cicnlllicas do FSS, juslificada por AlIllrcw 

While, Chefe executivo d~ I'ollcia de Ilcft forushirc, II ll seguinte fonua: 

Unr ......... tely. lhe p<o<:etI: ...... t.lUl·m<ly .... hcd and j, ''''1 I'l0l ponibll: 
lO e:om:i", IIH: ....... 1 """ dil igcn« boro", s;g"ing m.:.. conlI'8CU. 

Uma experiência gcrcllcialisla com lI,"a organização forcll!;c mantida com fundos do 

[csuuro que. absorvida como uma autarquia executiva não leve sucesso nos moldes 

Oescjados c li seguir Iransfonnada em uma C!l latal de SCl"' iços, colocada li disposiçlo de 

parcei ros p'1l1kularcs e. por rim com alividadcs cllecm .das. 

Perspec tivas subjacentes !lOS modelos administnu i,·os vi~cntcs foram anali ~ac\os [lOr 

Comforth (20tH), SJo ol:ls: Teoria da Agên~ly • Agem:)' Tlleory • Proprietários c 

lIerentcs apresentam interesses distintos; Teoria da llaITeria; S/e"""dslH"p /IIw')' 

J'roprietários c gen:ntes compartilham in leresses; Il imendo democr' ticll Delllocra/Ic 

fWl'sp«/i.-e • Membros do conselho c t) pÍlblioo intcn:ssado apr<:scnlam interesses 

distintos; Teoria du I.artes I nteres:sadn - S/o/ceholder ,IIeot"'J, • Os grupos de interesse 

apresentam intcrcs1es distintos; Teoria da dependênda de R«ursos - Re,<ollrce 

dr·pl'lIIfenc)' Iheo')': RDr- Grupos de interesse c a org3 ni7.açâo aprc~l1t"m interesses 

diferentes; Teoria da lIegemo"i~ Geren.-i.1 - M11II''8e,illl heg~m"m)' thcQry - em que 

proprietários c gerentes apresentam interesses disti nt~ 

Duas delas silo as principais componentes da admin iSlrllÇio pÍlblica brnsi lcin, a teoria 

da dcpcnd~ncia de recursos no rllO<klo burocrático c, a ,ooria da agEncia, ou uma 

com!;)inaç.!lo de amba~, no modelo gcn:ncial ai} menos [l<111l" administração direta. 
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o que mostra um caminho em duas vias para a liberdade de al\mçJo <.lo organizaçõcs 

inicialmente vinculadas, ambas relacionadas ao poder e maior autonomia. Corntorlh 

(2003) mencionando o trabalho de Pfclfer c SalJllcik, apresenta um referencial quo 

parte do centro de govcmança para além dos limites da empresa. Por outro lado, 

Mundabi C Pederscn (2007) apresentam li olhar c as perspectivas desta mC~l1la 

govcnmnça q\lando observa suas extensôcs internas c dcsccntraliudas. 

Na primeira direção olhando de dentro pam fora do cmpreçndimcnlO, a organil.ação 

depende de recursos c de infonnaçiks udvilldas de fora de SuaS frollleirns para sua 

sobrcvivcncia c assim a tarefa da administração é de prover tais recursos, isto signific," 

manter boas relações com o mundo externo à empresa para cooptar oportunidades c 

inrum\a~õcs estratégicas para respostas rápidas as mudanças no ambieme extm

corporativo. 

No contexto interno. o poder está. enraiwdo nos interesses, na barganha entre o órgão 

principal, a ",atriT" e seus agentes descentralizados. porém interioriwdus no âmago do 

controle, jlOsto que estes últimos tenham maiores conhecimentos a cerea de seu 

mieroambiente que o primeiro c, com",!u ontemonte podem ser classificados pela matriz 

segundo sua capacidade em resolver SC\l~ 1,,6prios problemas. 

Mundabi e Pcderscn (2009) indicam que a evoluçao de uma "filiar', runciona como uma 

rcbção dcsccnITalizada. externa, porém, próxima à rronteira da empresa c, assim deve 

desenvolver a própria captação de recursos, sua, competências locais, 31ltocontrole e, 

conquista de ~ua responsabilidade através da lomalla de decisões estratégicas. , 
Neste exato ponto o controle pela matriz deve ser suavizado, deixando de lado o duro 

controle hierárquico, para o de monitoramento e concessão de autonomia limitada c, ao 

final conç~-dcndo autonomia completa e encorajanJb o organismo independente a se 

integrar nu rc<..Ic organizacional, assim como apresentado na figura 4. 

limbora as intClpretaçõcs dOMes estudiosos possam parecer distintas na relação entre 

uma agência cenlTaI c suas irradiações internas c externas ao frolll de domínio, a 

prOjlOsta parece ser única, desenvolver unidades dc~ccntrali?,adas para agregar valor aos 
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rcsul1ados e finalmente cobrar uma deci são: Aprovisionar TL'<:UNOS à unidade central 

como unidade externa, ou assumir as suas e~pensa~ os riscos da economia de mercado, 

é o que parece Icr acontecido com O FSS inglês. 

Pa ..... I"(um.diá rio. (.uavuaçtn ~o <ontrolo): 
b. l ; A do",o nl ro lin da d .... ,'o!v* .omp<ltn<i • • ~e difíeil "4uiSiçU prlo 6r g •• 
• • nlral; 

Pode< b.2: O organl"tIO •• ",,,,1 busta UH,. no," 'o,ma d. <on1'ol, ofore •• ndo .quUII>Fio 
por 1"«nl; ,·O' 8 . d alh 'ida"o; 

J -I --li 

b.3: Um. ".lonoml ... 10,1., •• ofo"", ld.; 

,'-
, , 

" 
" 

--- - . 

-' D " '. 

" 

/I"""'~ 
" 

" , 

" 

Hierárquico 
SlH:lal Ou merc.do 

r ...... Inici a;. (Con trole r lgido): 
A I. A d"'''lral i,ad. d .... ...,I>'C forma. 
odoquod •• " e " .. I<nlaçh, como n u,o d. <ai» 
c fin on,oiro. 
Al. ,\Ind ... ,Im, a d ..... lrali""d. p"rma n "'~ 

.ubml ... a" "~"nl,mo .cnlral, prn,. I«cndo 
•• "rutur' d. <imo pa r. bal,o per.nle • 
ctnlr.1izodor •. A aU lonoml . f inripl.nl •• a 
In.ogr"tlO f defidtn": 

Fonle, ,\d3j>1a<lo'" MundJbi" 1'00=<" (200\l) 

, 

Teoria da Agência 

Aul()m,omia R~slri la 
, 

. ' 0" do <o" lm l .. pOli ""lr.liLador. 

, ra,so. fi no i. ( Conlrol. 
mono .. lo dr ••• olha) 
C io A d ... <n ..... n' .• d. 
inl rlns.<o < nU mal. 
urg.ni •• çlo: 

al<n uado "I~ " 

adqu iro n ln. 
n".nll' d. 

el. A , ,,latiu lnod icioul . • nl .. " organ i,m" 
<enlral •• d.",.n lnoli,,ad. nio mo i ••• i>l", 
C3. Momenlo de In l<gr.t~" /I rede ou, w owr 
• ind' pendi'nd •. 

Os Peritos Oficiais brasileiros realizam trabalhos l&:nicos. ciemiflcos c de gcslilo, 

iniciando o aprcndi7.ado na arCa de adminislração, visando demrc outros objetivos 

aperfeiçoar O seu desenho institucional e definir os recursos nt:Cessários para melhor 

de$envolvimcmo de seu papel social para evilar surprcs.as de pl'fCUrs.o. 
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2.4.3 A Govcmança Orga l1i lacjon~! 

A Govcmança orgallil'.acional ou relacional emergi: tanlo !lO ccnârio da 3dminislraçJo 

de empresas oomo na administração pública para suprir obsol~ocja$ c anomal ias 

d~OITcnlU dos modelos de administraçoio an teriores. 

No âmbito de Governo ela é dcnominad:i de GOl'cmança Dcmocrálica [lOr tentar 

rosolvCf a crise do governo provedor C gestor de rocnrsos 31m,-és da gestão de 

inlcrdCflCndêocias. asS\,mindo como principal objet ivo obter a colaboração da sociedade 

civil para responder aos desafios soo;:jais de forma a crIVoln', os cidadãos na resol ução 

de seus próprios problCI1lU pclo fortalecimento c coordenação das principais redes 

SOC i3i~. 

FonlCll Filho (2009) esclarece que na inicialiva privada. o gcstor de turo, ou Ciliej 

~XeCIII;\'(' officer (CEO) 6 o agente que implemento a decisão dos patronos da 

organi:aoção (Govcmança), cmprog;lndo as mclhore$ técnicas c arranjos est ruturais, 

tomo pode ser visualizado na ligura 5. 

, 
I 
I 
I 
I 

I __ 

~'$W~ ~ : Eswtur:a do Go>~"",r>ç. ~ do ('oc:<IJo 
~""t.: I'''''te_ filbo (2009) 

- - -- -- , 
I 

ESTRUTURA 
DE 

GEST.J.O 
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Inicialmente li tcnnino logia empregada pode parec:cr mais adequada as organi7,açõcs 

privadas. Porém, as organil.açõcs púb licas estao hoje cstn'lumdas em nbscrvlÍncia 3 lal 

C<juivalência, tamanha a Irn nsfcré ncia de concc!tos da admin iSlra~Jo privada pOfll a 

p{lbl iCll . a diferença resta apenas n3 nomenclatura c, no arranjo interno. Porém, em 

qualquer caso, o dC$C'nho da cslrulurn organ i7.aciOMI (X'nnane<:c sob li in nu~cia de 

mudallÇas econômi(1ls dou políticas. 

A govcrnança societária foi mat~ria de estudo por lan Kooiman (1999), que u desc reve 

como ,,'" modelo que possibil i13 a partici l>açko co laboraliva de entes públicos c 

privados, seja na soluçA0 de problemas sociais, seja na criaç.lo de oportunidades 

societárias em atendimento li instituições dentro 11M ' Iua i! essas atividades ocorram. 

m inor Oslroll, na an.!li sc conce itual da transmis$lo de conhccimerl!o, F32 infcn;nc ias a 

p~rtir (bs palavras de 1i1lickson ( 1987), quc para compnx:nder a ação de controladore§ 

mú lt iplos (govcmamellt"is, ou não como OSCIPS c ~gc ntes informais) c, conclu i que se 

fn ne<:cssano o desenvolvimento de uma toorio geral de cont role social integrando 

subtcorias da nature-a humana, Ir.lnsaÇÕC$ de mercado, das interaçócs socia is, das 

org3ni7AtÇÕes e do govemo. pressupondo que politicas simplistas que nlo compreendam 

v~llorcs locais e globais são inevita"clmentc limi tadas (OSTRON. 2002) e. 3ssim 

propõe: 

A ooll>ÇAo pode os,., no tr."""onlo sério d. oc<:c .. irle<k <k rc~hlÇiO de 
lai, problema:< «Impl~ .. OI e poH~n1rico .. colocando·"" n. lIgonda do. 
anali.w polilicos , ""mo tambo!m do, cida.:!.\D< e of",i. i •• quem <Ie, ..,..,cm. P .... tanll>, \) probl(ttllO monta , rtf<»m~I .. &o dai inlliruiçOe, 
rooNldonls pan idenlirocat 31u_ pt>\<tICÕlti$" o>aJ<nI "'" t.ab;tid'du 
""ta <) ...,.;no .... (UlutOO ~idadJos de um ri ....... dtmoai",:., """mo. 
"""",Ic>.idode da ~ida oo ... ~rino. e de seu podn i""".I,"" c, 
... pjando-os om s .... ~ oocicdadcs c poIi,ica< ~!I. com (0.0 no 

", q"" os cicL>dIos podom f.""r m<lhot q""'" CKgaIl,,~ e """ "8enl .. , 

Neste panorama como se poderia cstabelece r um modelo de ndmin iSlrllçi10 ainda pi, bli~a 

que s.: conlemple as expectat ivas dos Pcritos Ofidais As e~igçneias do cenário nacional 

c as prcs1lÔCS internacionais? Seria possivd inserir Ofganismos não governamentais no 

i mbito de uma Pericia O ficial tle base local'! A Pcrícia O ficial poderia contratar, nomear 

e (ontrol~r auxil iares de forn de seus quadrO!!, como 1>Clegados de I'olicia. Magislmdos 

C a5 partcs em litígio j:i o faz~m? Não se pode responder a lais consideraç~, sem an tes 
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rcvisan1IQS aspOC10! morui~ c ético!> da práKis PericiaL É o que vai ser tratado no 

próximo itc ln 

2.5 Ih Ética 00 Ser, Ih Kesponubiliu~lo. Oa a lllenamla e Da ui. 

2.5.1 Da é.ieu do ser 

A ética tel1\ que ser um principio imcriori7,ado c na tural ao indivíduo, :i cOn1l1l1i.t:.dc 

relacional, ã organizaç1lo laOOm l, à p<.>pula~~o. nos p:,iscs c ao orbe. de modo a ser 

percebida, vivcnciada c compmtilhada na sua C'SS<!nci. ~m uma rede mundial, 

inlcrprclada no ser c alcançada no w lcl ivo c atcmporaL liMe deveria ser $CU propOsilO 

de oosca. 

o dever. ou a percepção da obrigação de rOl.." isto ou aquilo, diante do impncto dos 

rc~u ll,,<los do agi r c dus r,nexos da decis1lo 10ma<.la. já é passado quando se concrcli7.a 

c, CnCQlUrn-SC sob tensão da moral interna, já cxpcrimcutada por si, c do juizo ou moral 

externa, isto é, interpretaçOCS de significado que 011110, ou OUlros farão. 

o $Cnso moral do bem agir, assim oomo O jui1.O de vaior atribuído, do variáveis 

internas ao individuo ti tlKK"T11IlIi, cmanadas, pe los $cus pa res, pela ~"Qmunidadc e pela 

or~allização, CO lHO c~cmp l u, c nes te conjuntu, variáve l dc si tuação a situação ç de 

tempos n tcmpos, rclativi~3ndo o sentido do que é o bom, e o do que é o bem. Fato 

singular e compl icador, é que, no d ia a d ia, quem atua também ajuD-.a li ação dc outros, c

os critérios empregados cnl...., ""lo c aquele ato, nlo são na maioria das VC".lCS 

equivalcnt~, assim a moral é reduzida às prâlicas oonsuelUdin1rias dos nichos enl que , 
ela é considcrada real. 

VasqUC7. (2006) distingue na; IC contexto a prntic:, moml.vivida, da lro,in moral· 

(!Cnsada, a primeira se CllOOnlra relacionada li ética nOTrll3t ivD. 3$ recomendaç6c:s de 

lidar cnl", si. A oul ra, vai além, expli<:3 li antcrior c tcm caráter científico, postO que 

aprcscma objetivo de invcstigação; abordagem sist~m ica c metodológica e nIoCiona l, 

dado qec encontra alicerce em suas o rige ns, fundamentos c evolução 'l"~ podem $Cr 

investigadas de maneira racio,, ~1 c obj eti va. SegulUlu u autor: 
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o problonu do que fOle, em c.da . itu,çào """"rCl. é um problema 
p ... \;oo-"..,..,,1 C nk> t"Óric<X1icQ. ,\0 conl,;rio defini,,, que ~ bom ~o Ó 

um probl<m. mo-"'I cuja loluçAo c.ib. ao i1l<livldoo em cada CO"" 
p.rtic"lar. m." um probtonu !l<<al de ... i ter tM,;"", de comp<otênci. do 
inv.";!l"dor d .. moral, QU 5Cj ~. do ti;"". 

Se, O ocm C O bom podem ser coisas, cm;'io na prática da moral vivida. elas podem não 

ser o bem C O bom, em dado con texto. Uma gra nde questão que se há de cnrrcn1M pode 

consistir ",m. oomo encontrar um ponto d o meio em que o bem C O bom 1""""11 scr O 

bem c" bom? 

Quem poderia aq uila tar a qualidade na resolução de problemas prático-morais c teórico

ct icos? Existe um meio temlO de fomm real neste contexto ético? A verdade cicnlifica 

proveniente das delicias médicas. exalas c nat urai s. &<'\0 rea lmente aS n~'(;cssãrias pelas 

ciências sociai s, part icularmente na iÍre a do di reilQ? 

Outra questão que poderia ser apresentada para consideração seria: Como fazcr com 

que o hem C O bom, meSmO 0"0 o sendo em dado contexto, possam assi'll se r 

interpretados'! Scria'lI tais considerações êticas? 

Na visil.o da ética como ciência tenta-se compreender o sentido da ve rdade, em um 

eo"texto am plo e comp3r3-la conl om ponto de vista p3rticular, na compree nsão como 

idealizada pclos Peritos Criminais em sua práxis, no deslinde de problemas rel ac ionados 

e co-relatos aO crime no seu uni verso de conhecimento, aquele das Le is da naturc~..a, 

2,5,2 Das Coisas )'ráticas, 

Coisas práticas no. levam a objetividade c dela nOS fala Morren tcs (1937, p. I27) sobre a 

teo ria aberta, representada em Aristóteles c São Tomãs em oposição à teoria fcehada . 

pcrsonifieada em Descartes c Kant. A primeira não oferece resisténcia aos mooos dc 

saher exigidos pc la es trutora do objeto como lhe é dado a pcreeher, atenta a verdade 

suge rida pclos sen tidos, quando adapta m o pcns.1mento ao ser (estrutura). Quanto às 

tcorias fechadas o autor, assim, resu me: 
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Pelo contrArio. a$ (,lo$Ofi .. fechadas «8uo",,, c.minho di.m<'rnlmon'c 
O»<>SIO. Começam 1'<10 cu OOIlIWS«n'c; """liSAm, d<poi •• ""''' ... d"",,1 
de conhe<tr: fixam eslruMo, próprios do I>""",,,..,nlo C logo depoi, 
tI.n.fo",,,,",, objclQ c'j; .... o,l!lIluros do 'ujeilo c redul.m "ocr q.., t .. 
';mples lerln" do cu que conh=. 

E assim acontece, as organizaçÕ<:. fazem sua própria "moral" , seus códigos de 'ética' 

impostos inlra·çorporaç~o, que poderiam ser ali qucstionados, tomando por base a visão 

de seu negócio ou de forma externa através da crilica e rcsponsabilização socia l, 

mediante análise de seu compromel imento com os resu ltados prOp<>Slos. Porém, 

nen hum dCS1CS espaços çonccntra força necessária para o alcance do equilíbrio com o 

poder. 

Nesta lacuna, as organizaçõcs <.Ic~~n\'o l vcm seus próprios códigos de "ética", aqueles 

que lhes convem. Segundo Morente (1930, p.237) eS!çs slio sempre heterônomos c, 

apresen tam t"'l tiro de ação para que o homem nele se adéque, i810 por que: 

Porquc Icri em cônsi"",açoo "" "oIUC<lO';nei.~ Gil< 0= tiro de a~o vai 
>."a""ur_lhc. Todo {li",. como o hcdoni, mo. "" cndemoni,mo. ou como 
.. ltkas de m.nda"",nto>. do "."igo •. do .,m •• C rcoompcns ••.. . Porque. 
nesse caw. O fuoJ.mento dCl<rm;nantC da von""" é $C1Itp'C • 
con,idc"Tll,oo que <> ."jcito há dc f.,cr daquilo que "ai ocOlllocor-lbe se 
cumpr. ou nl". 

Thyri -Cherques (2008, p.181) assegura que as empresas são entes amora is, a corporação 

é uma pessoa artificial . jurídica, cm busca de seu interesse <xonômieo, ao seu negócio, 

implicilo ou explicito na missão. O alo m()ral é at inente apenas as pessoas, visto qlle são 

elas as rc.~ponsabili7.ivcis. Empresas conslroem sua própria moral segundo seu negocio, 

assim se afastam da ética transferi ndo a rcspnnsabili7.ação ao funcionário. 

'. 
Oulras c<.>lTCn tcs mais atuais destacam 8 possibilidade de existir uma ética in compemy 

Segundo Lo~ano (1 999) mcncionado por I'ena (2003), a Bmi"es$ Elhio, uma nova 

subtcoria da teoria da responsab ilidade soc ial cmp=arial, scria uma delas. A Bmin€S3 

Ell!ics estaria conso lidada cm lrês eixos, unidos 110 tOpO como um tripé. 

Um •• rica da "Mpontabilidadt .,cnUl " con''''1ütnd" da. ,ua. oçOO; 
"m. ,;u", ~fimw';.·~ do pri.dpio da huma.idAd(, ",cnU .. dignidade do 
<cr hum .. "" "=rlh«ido com" in lerlo<Utor valido; e ullla hj~a !Jt"radaro 
de mQTol cCli\wlciollal. atenta '0 de""m'Oh"imenlO de ,uj eil"" na 
",ali,açlo de ""tonninaJos bens. media rllo prática, COUlp&rlilhad.s. 



" 
Obs~rvc que <) mesmo autor Olencionado por Pena (2003) reconhece que na ausência de 

apenas um destes Ir&'; eixos a lL'oria falha, pois 

A ~1iJu.k K ",duz 10 ''con>oq...,nciol'''rno" q"" igno ... ~to os 
.",6_ c r.oati_ q ... o fàum ;.,.cligi"'L con"O ... onç60 dos ... jcl"", 
q ... aluam.; a Iw~ se mIu.r. • l lirmoçio de prindrioo: .bs1 .... .... 
• ...., ... 1''';. 00 """'."0, ;"~irC1"'~ b «>nSOqilÔnCia. c ignoranl"" dos 
... ;.i."" c:on<rcIO:I; M ~ ctM .... «;.,.".is se mh.«m • u"'" N:lmtidodo 
eullunot rtthoda <"Tn .. ,,"" .... impmnt!.'d a C,ílic., ... m toNidc!w . .... 
rctpOnsabilidadc .. 

Este reçol1C "moral" pode al6 comcmplnr em pafle, a c~pcctati va de alguns dos 

.Tlllkl'lw /def'S da empresa, porem nunca daqueles que rcctiK,rn os impactos negativos 

delas originadas. Desta forma, no máximo, lal imcnçllo cnlpresa, ;.I , ICfia que ser 

entendida CQmo um dos elementos figurativos do mlx de mar~eli"g da imagem 

organiucional, em RnAlogia a dcfCS3 do meio ambiente ou açõcs rclacion:.das ao sçu 

entorno, c assim mais pcnincmcs ao ph,mejamClIlo estratégico como açâo preventiva 

quanto a ameaças externas do que propriamente UUla ética empresaria l con~cqlle ntc . 

A final , um empreendimento socialmente respondvcl pl\:ci!ia scr éüco'! 

De volta ao sef 11uIl\SrlO C, portanto o 'mico sujeito à responsabilização. Niquct (2002. 

p. 25(53), os rcc:onhccc como seres fini los do rPlllo C co· ltabitanle5 do mundo scnsivd. 

naqllelc que prevalece às condiçõcs regidas pelos rC!ll.'lm~~lOs e do mundo da ral~o, 

1111111110 da col1formidade à lei mora l, ambas excludentes eada uma de si. Mas. 

complememares IH' oonjunto, clarificand o que é poT conta desta dimcnsh dupla , que 

OCOrTC a união de todas as condições OC«'Ssárias para as aç1lcs auto«tcnnintldas e 

auto-Iegisladas no cumprimento de $Cu devCI aulo·n.'Sponsável diante de uma proposta 

11<.: aç~o incondiciQflal. 

E. 3!isim. para fuê· lo no ~cnlido prát ico e como 5ercs de razão finita, não podem agir de 

fonna diferente, $Cn;'lo I'Ob o ideal da liberdade (NrQUIiT, p. 36), o que significa atingir 

~ultados universais. alTavés do desenvolvimento dI) uma fonna pum de at ividade 

própria. daquilo que lhe chcga à consciência TIio pelos sent idos. mas imaliatamente. 

Niquel extra. de Kanl, "Iúmcras fónnula!>, em quc algumas delas seguem transcritas. por 

ordem de imeresse nesla arglllllcmação. 
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A primeira diz I"CSpe ito aos dois mundM que o ser tem que vivenciar (N IQUET, p. 57): 

Um $C>" rac ional tem q"" con.idor".$C a si me,,'X>. enq u,nto 
intoligônda Ü",uamo. nU> p<lQ f'\(J de '''''' fO~3$ inferi"rN), ~o ""m" 
pert<<tCcndo .0 muado .. ",ivol. ",ai COm" perlçl\<;ondo '0 mundo 
intotigi",l: tom "'" oOIl""guintc. doi< ponto>s de ' -;'ta dm quais pode 
oonsidornr-SOl • si ,,,",mo e ",",,,"beco' lei. du USO das suas fQ!<;". e 
(>Ortanto de """ ""ôcs: " p,in..,iro, cnqwnto pene",,"" •• "9 m"ooo 
,on,iwl.!i<>b lei. n'lu ... i , (l>clCTOOOmi8): u seSundo. ""mo pert."",,", •• o 
mundo inldigh'cl. oob Ioi. qU<', indq><ndonte. da na,u,a ... noo são 
empirioM, ma, fund.mentados ",mento na TO'.!O. 

A segunda sobre a liberdade na confonnidadc a au to-rcsponSJbilizaçJu, comprttndida 

na limitação do Rcr individuo na relação entre estes mundos (N IQUET. p. 41) 

__ " idéia de libcn:ladc faz de mim um membro do mundo intcligl.el, pelo 
qual, O< ou fo,,,,, só i"o, todo, a, minhas ' ,00, , eri.m ",mpre conforme • 
• au,o""m;. da ,,,n,ado, ma< como "" me,mo tompo mo , 'cio como 
,neolb,o do mundo o<n.ivel, <, .. , min!». - côo. doyom o<r conformo •• 
eM. auK>uomi •. 

Em outro e tereeiro eXlralo, menciona o deve r moral ~çgundo K~nt (NIQUET, p. 45) 

o dever morot é. pol •• urn próprio qlK'f"' n='O\rio COIOO ,nembm de UIn 
mundo in'ol;gívd. e SÓ é pensado por do cOmo ""'cr na mediJa Cm que 
de $O ""Mide ... mombro do mundo ,0n,;"e1. 

E, assim, como seria possível que como um c o mesmo ser, eSlejam submetidos tanto as 

lei.~ da nalureza eomo as da liberdade e tcr que se compreender como la!? Níqucl (2002, 

p. 45), diz que !,m c o mesmo suj eito tem que ser parte única, portadora tanto do ser 

sensivc!, como do ser intel igcnte, Cm si , como unidade autônoma, conscq ll cntementc 

capaz do cxercleio de seu livre-arbítrio. 

'. 
2.5.3 Das Verdades 

Morentes (1937, p. 2391240) mencionando Descartes considera que só podemos elT1lr 

quando afirnlamos qu~ aquilo que pensamos existe: c isso so refere sobre algo quo se 

no~ afigura como realidade, es te algo se abraça se infere e é inferido pelo pensamento. 

Porém, de validade questionável se o "cu" não aval iJr, a bem di7.~r, retlclir se ta! 

pcnsa lnenlO é pensanlonlo de lal rcal idatle, se 3~sim nlio for ,-",Im:\. incorrendu em CrrO. 

Um erro é a falta eom a verdade. 
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A verdade se subjetiva é cl.mtrolãvcl , o que não é ,bulo a verdade objetiva, desde que se 

ass im o fosse, nao li seria. 

Algumas vcrdadcs slIo IllOS1roldas no quadro 07, OIl lras em pancs di feren tes deste 

capitulo. 

Cunha tl987, p. 115/ 11 6), diz qlle as duas primeiras são de nat ureza abilOl ul a, 

independentes de variabilidades, como a s iluaç~o goográfiça C ao tempo cronológico. 

mesmo se levando em cOf1sidcraçikl a cvoluçllo tecnológica, enquanto a (!lIima t 

considerada uma verdade relat iva que acompanha li cvoluçilo. ou invo]ução social em 

tempo, nlOlk>, lugar C circunSlàl1oCia, mais afela li 'rea do di ,ei l.., c afins, terri tórios nos 

quais a colisão de interesses é pcmmncnle. 

2.5.4 Do AIO Moral c da Respom.abilização 

o Alo mora l rcsu lla de um IIfocaSO de tonllda de decis!o. uma escolha individua l, 

dentre tantas outras possll'cis, porém, aql>Cla que deveoi ser entendida no oonlcXlO , 
pessoa l, dc gnlpo c organ i~aciona l , COnKI a nmis adequada, aquela que provavelmente 

seria a cS\:olha de todo!, Mas seri a este ato. é tico? Quando cnbcria a rCSJlon ~nb ili 7.4çào 

de seu ~ u\()r? 

Visquc-" (2006. p.IIQ) responde ao questionamento fundamentado em premissas 

Aristotélicas, indicando que a rcsponsabil ização é o.Ievidn em dois casos: a) Nos quais o 

autor aprese nte eanllc. consc iente. levando em conta as circunst:lllcias e as 

cOll scq!lcncias do ato; b) Que a causa de seus atos es tejam nele mcsmo. em UUlB condula 

livre. Assim. del imitando o espaço de rcsponsabil i;:u.çllo mora l emre a igno rftncia e a 
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mera coação pessoa! , C0111[lrC()ndida como J vOIltade isenta de influências ex tern as, 

como aquelas originá rias de pressões de gru[lO c d3~ instituiçôcs, 

])cnlro d= território, a rc5JlOn~bil ização pode $Cf l'Studada entre 05 limites teóricos 

do dctcnnin ismo e da liberdade absoluta. O dctcnninismo absoluto, admi te que tudo ê 

cau$lldo. o comportamento h .. nmoo é guiado pela nccC$sidade. dai a impossibilidade oc 

concret izar sua liberdade c, portanto de sua rcslm/ls.1b iliza!Yâo mOfa!. Por oolrO lado a 

co rrente libcrtarist., defende a libcrdflde da ~o nl adc e de decisllo que foge a 

dClcnninação causal, dai a cxigéncia da dctcnninação pI."Ssoa l em decid ir C op;:rar corno 

se quer (VÁSQUEZ, p. 12), isso acam:la , no assumir lotai compromisso di nn lcdos 

atos prat icados c bem assim, a rcspoosabilil..11çio JKlas suas conscqOências. 

Estes opostos sugerem uma c$Cala de rcspo'I!;lIbi li/llç1!O móvel, entre a plena coação 

CltterM detcrminística c a ação intcma l i ~:rturista, CIH que talvez seu eur~or <lc sl i z~nte 

pudes$C Se r interpret~do como a autonom ia, vcr figura 6. 

Ft l U'. 6: "h'c! de . ulooon'" fromo a 'onoJo onlru Q doloftnioi~IIJO (O lilxrtlrismo. 

o grau de autonomia que um sujeito em um3 fullÇAo ou instituição, ou mesmo ent re 

uma filial c sua mat ri:t. dct6n, seria urn ind icaOOr de sctJ nivcl de rcspnnsabi li7.aç.;lO, 

1ll3turid:tde ou simplesmente controle, cssa última altcmat;va ocorren.do elll um viés 

diferente de observaçAo, da vontade para a neccssidade, muitas W·.lCS cOlljug.1da a 

vontade do controlador. 1\ aç~o int erna deve ser entendida como a rn~t\lrid,ldc alcançada 

pela pessoa, pelo grupo. O que poderia também ser. conceituado como o luto<:ontrolc, 

liberto da ignoríincin c da ilTllCiorw lidadc, ;nlema ou externa. 

A tensão e.llre a liberdade da vontade no contfllste I lógica da nccessidatlc, encontra-sc 

imuncntc nos conflitus que de ora em ora despontam na ~nciedadc, nas organiuçocs c 

se pron tamente comprcclldidos e >olut;ionados llela administração, pelos pollt icos. 
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segundo o conllceimcnlo relacional dos grllpos em que se encontram envolvidos, 

mc(\iante o reconhecimento de seu d<:scnvolvirnc lllo, maturidade. at ribu illdo a 

au tonomia nocessliria 3 cada individuo ou grupo para o pleno exercício de sua fun~'ilo 

loboral c/ou social. Porem, quem seria este? O commlador? O grupo? O ind ividuo? 

Neste enfoque: O governo? A policia'! O perito çrilnina l? 1I sociedade? 

Tlt iry·Chcrques (2008), fa la sobre a rcsponsabi lidado ética que é de camter prevclllivo C 

a cont ras ta com a respon ~ab ilidadc j urídica, civi l ou pena l por se dar a p"$/C'riori da 

nção ou omissão. cm ra~ilo de seu resultado. Duas OUlras categorias !ião aprcscnmdas. a 

rcspon!>8bilidadc moral privada, aquela que devemos ter para oon05(:O c a social, 

oomprcçllllida como a responsabilidade que d" .... ·CU1OS t~T para com os Olllros. Segundo o 

autor !lia há li mite para nossa responsabi lidade o que ocorre e a n~o !eSponsabilização 

cm dClcnninadas condiçõcs. 

o «,mprom;"o "tioo é uno" «,~'f\lÇ~o d. "',.lo, nu .. N~\f\lÇlo """ 
considero O egoi."'" pane dIO naWrei> humana. A é1lc. u""",,,m. "'" 
di,,"",, viu, que . condu .. mo .. l .... nte kg,t; u\a é do rIQUO inlol'\)$$C>, <k> 
;"'ff<"" du pes."'. dotadas <k .. UO. q ... é do """'" in'....,...,;, tt<'ist& 
t\IpC'lI' <I <&oi ...... , 

AristÓlclcs e111crnle que O homem bom apresenta em II()IIS, a pane SUfl'l'rior (1" al nw. a 

",z.~o que deseja a ~upcração do corpo ~Ir~vés du vinlKks intclectuais c morais, uma, 

prove niente do estudo c, n outra que advêm do processo adaptativo. O elhOJ 

eorresponde aos elementos intnnsCCQS à ação humana , 00' ou má, 3 Prúxis deveria ser a 

at itude oomportamen'al do sujeito fundame111ada na yinudc para que por meio destes 

, 'alores, de emprego e fonnulaç!o pcm.aoeme, se !omassem hábito. 

A verdade seria a ","erdnde do conhecimento. a ycnlade 1'l:: lacionada na conformidade da 

intcligéncia com o que é, em mz1lo de sua análi se livre c cscla rocida , A vcrdJdc é! A 

ventade é o sent ido da plena cyidência. é o cstado de ccncza, ponanto, ap<l rtado do 

cs,ado da dú vida (poder ser), do estado opinativo (achar que é) c completamente isento 

da ignoriincia e CfIl). 

Em tennos atuais. eom:$pondcria à educação de outrem, no excrcicio do hábilo mora l 

i "dividual c, portanto, provocativo de ser correspondido por ações mim>!licn dent ro do 

grupo, da empresa, na tenlativa de criar um elhos or,,~ni~aeiona l C uma práxis coletiva . 
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2.5.6 Da pratica de Kant : para 'I Perícia.., li SlJCicdadc 

AS proposições práticas, aqui devem ser compreendidas segundo Kanl (2002. 1'.3 1), 

I'mlicas OOI idianas '100 incluem a dclcmlinaçlo da vontade, as qua is poderio vir se r 

ana li$ltdas oomo mbimu pes~is, dc:sdc que Sltbj~1 i "8li, e por tanlO de alcance resuito, 

vál ida apenas para um SÓ, ou poocos 0.0 Ou, oom a vislo da liberdade da vontade, Leis 

objet ivas validarlas pdn ,'otllado de tooo ser racional. O que parece p~ra muitos a 

di st inção Cnlrc o ""creleio da vQmado em proveito próprio c, o exercicio da vOlltndc na 

abnegação individual nu beneficio coletivo . 

Isto nos parece quase lima Santidade rel igiosa, portm em Kant esta santidade mornl é 

a1can~vc1 rw; Ta7.ÕCS tio esplrito. Kanl . fala da saolÍdadc, como uma vontade 131113nha 

q\'C qualquer outra, seja capaz de fa7.cr com que la1 mbi'na IleSsoal fosse de cl\Co nt ro 

CQ"l UIll3 le i moral, em havendo o respe ilO a Lei incond iciormda, aqnch' j n,ln e 

aSSlllllida em nome de uma obrigação, se c porque incorre em uma ncccssi!ação própria, 

daquela que se nlo pode C$lIuivar, daquela derivada da simples razllo e objelividadl: 

(KANT, 2002, p. 3 1) 

A "ul\1<'oOmi.o da ,,,,,,t;>de é" i1nk" pol""ipiQ da. Id. morai. O tios do,'.r •• 
oonf(>ml« " elo, b<1~ ""mo looa hc!<mn<>mi. do "b!1rio nto runca 
ubrij!<I<;lo algu"Ja, Ma .. onl"" c"nlf.tri. ocu principio o da """" l i~iUk d. 
"1)I11~d •. 11 Ld m,,,,,1 Ido • • pr< lS* sento . autonOmia d. , .. lo pu"', ;,10 
é, <la libonlAdo que nlo i01li'ui ""nhurna <tbri~lo n ..... 1Ic~,l)II(lmi. 
individual, • disposiçio ,orada p"' p,' coof<mnidat!o 110 sua ..,10. Id. 

A Lei mornl deve detcnn iner 11 ,"ontade, não por oontll da lei, nisto que uma açilo legal 

pode fllgir a moral . Caso nlo seja possivel assumi r 3 Santidade, segundo Kant, 

podcrcnllls ao menos assumir 11m estado d e fé da pnUica pllra. dclcm,hwllle (/1) no~~o 

jur~o, para em verdade. subjet ivamente, cnqllanlo carência, mas também ao mesmo 

tempo autonomia e pela ,"ontade como o unieo principio das leis morais c dos deveres 

confolIDCs a d a, bem COnlO toda moralidllde, cnqualllO prática, na promoç;)o do que (; 

objetivamenle noccsdrio, 110 fundamento de I,Inla n .. "\~ im:l na promoção daquilo que (; 

objetivo, de um~ mbim. do assellli,oonto comum, longe da individualidade. Ainda 

.scglll1do Kant (2002, p.233): 
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H, ... r~ !>in .. <>nknad&, m.$ ç~nlo <kltrnlinoçlo ~"'" (\o 110$$0 juiro, 
c~lfvcl com" ",op6oil<> mor~1 (onl.~) t .• I"m dillo. COt'lC()I'da",~ 
com I ""ri""ia leóric. d. Indo ... " ad"Úl;' "'IUCc1a c,ill~neil e ~I. 
como fundom""'" do ",undo d. ,~,_!~ Surgiu cl. ""' '' 10 da dilpoliclo 
mo,ol; portanlo ela a. ' .. ,es pode vacilar cnlre "' f"'õK>" be", 
;ote.,çiooadal, mal$ jlmail clir na t!e<cttr.ça. 

Tamanha fé wrresponde i função soc ial do pcrilO . .. CllOOlllro da verdade rea l ' leia 

çio!nc ia, livre de qualquer inter feri .. eia, para franquear ao magiSlmUo, a opOl1unidade do 

fa~cr a Justiça pela dencia, resumindo Cln Kanl segundo Lima (1987. p. 67). dÜI !'jliclrl 

11111 der Pjlichl ""me,,. O tlcvcr-scr por força do próprio dever-ser: 

A~c ... ",.,,1. de "",,,f~c ~m I mbi .... q ... hI poJm qutfer O<ja 
u,,.. Ie, UIIi~1... "JO de tal ma ... i .... 'I'" considcta """""" • 
""""'ni<bd<. WlIo na .... pcfaW. 00 .... na p<SfOI de 'I".Iq ..... "",m, 
toI"" um lim.;. ....... como "" .. ,mples meio. 

2.5.7 Da Peneia Oficiul 

Como apn:scmado no ilem 2.2 dc~tc capítulo. o dcsell~o l vimell!o da Cr iminulistica no 

Unlsi l $C dCtl de fonna difercnciada aos dcmai ~ Pal5CS. Cunha (1 987, p. I L 7), relllta que 

por mZÕC5 históricas. I' Pl'fitu Criminal, .. ) Brasil tcm seu próprio Inst itulo dc COfJl'O de 

Delito c não se subjugo1 assim a Pol icia. enquanto nos de mais países. alternativas 

distintas foram implementadas de acordo com o sistema de Just iça Criminal adotado. 

cm \11\5 os dentistas foram conduzidos a catq~oria de testemunhas téc ni cas. CI1l (IUlroS 

fomm criadas as cham3das ]lolrcias técnicas. os dois modelos foram testados no Brasi l 

sem resultados estrut umis d\lradooros. 

Dc~Ul5 experiências. sobrevivem ainda. un idades de pericia deoominadas polida técnica , 
ou po licia téenieo-eicnLífi ca, corrcspondendo mais a um maneiri smo voc~b\l13 r na 

proteção de garantias socia is c traba lh is tas vi nculadas sob a rubrica de ~ratificação de 

traba lho pol icial , o qual pode correspond er mais de 50 % do percebimento mon~lário 

mcnsal. Soluçôes prováveis ainda carecem de estudo aprofundado, modelagem c 

implantaç10 nos moldes da Ooutrina da Criminallstica Brasi lei ra. 

A verdade buscada pelo Perito Criminal oi a verdade real, os fatQS c 8tOS tal como 

ocorrcram c. cujo al cl'nec mui tas vezes é limitAdo pelo conhec imento prévio c 

experiência do Peri to Crimina l, das atual i7.açõcs oferccidu c dos recursos que lhe são 
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oportunizados. Dai a falar-se na verdade processual, que é aquda que UhT3pas.~ou a fase 

policial. a denúncia pelo ministério público C é aprcscnlada di ante O juito do rnagisuado 

junto ao Laudo Pericial Criminal , portador da verdade cicmitica. 

Ao longo de slIa história, a Criminalislica Brasileira intcmalir.ou inúmeras classes de 

profissionais provenicnlC' de áreas das ciências médicas, da nah'fC7,a c das ciência!! 

exalas a contribuir na área das ciências sociais, sede privilegiada do D;",;IO, lugar el11 

que O~ conflitos cnlre as tipologias da verdade se lOmam evidentes na tensão criada 

entre leis universais c predisposiçõcs casuais a resolver assuntos rdativos a moml 

humana c a conscq!icncia de seus aIoS. 

2.5 .8 Autonomia e pfrlcia Criminal 

A Lei 12_03012009 originária do projeto do Lei 3.653/97 denniu como Peritos Oficiais 

de Natureza Criminal, os Peritos Criminais, os Médicos Legistas e Odontologistas c lhes 

ratificoll 11 autonomia fimcional, técnica e cientifica, em qua lquer órgão que estejam 

vinculados, Ou seja, uma autouomia limitada ao individuo no exercicio funciona l com 

possibilidades de trabalho C pesquisa atinentes "fl<'na, 11 tal cmpenho definidos pelo 

controlador. 

Não há cntendi'ncnto pacificado sohrc 3utonomia(s), o conceito é complexo e variável 

cunforme o olha r de quem o interp reta. A autonomia privada (hcteronomia) é 

subjetividade egoísta de iodividuos ou. de agregado de iodivíduos competindo por seus 

interesses panicu l~res (BENTO, 2003, p. 11 ), a qual não devc ser conf"mlida com a 

autonomia pessoal, que reflete a superação da tcoria da escolha racional, fundamentada 

no cálculo utilitarista c, em mera racionalidade intrunICntal·cognitiva (BENTO, 2003, 

p.97). 

Nesta mesma obra, o autor cita Huberma s c reclama 11 at<."nção para o que ele chama de 

crisc de racionalidades, quc o ccrcncialismo podc induzir na administração publica, e 

que pode se dar ao menos em duas instancias Ocnto (2003, p.14JII44). A primeira na 

relação entm avaliação de procedimentos e rt."Sultados, mais próxima da ã....,a té<;nica

ciell1ffiea. 
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o problema todo ~m em q ... on,\>&$ u (on'o. da IIdminimaçlO pUblica 
• Iç&i,i~ i><'O proo;eJitll(nlO f. ktitimaçlo 1'<'01 ,elultadol $lo 
q'tUç , .mpre c ~nfli"'"l... [ ... ll)(, pontO <k ~iSt. d. . ndoi_ 
.J,nini'>lMi"a. "" fins. ""~ '" alc.n<;a<lu. é que vlo delOn,,; . ... o. "",io. 
a "rem u,il;7.ado$.: jA do p(l<Ilo d~ vi,ta da lega lidade. {) procodimcnto 
6<"" se, 00"""""". indot><ndcft'o""' .... c de . ... funcionJli,lade. 

A segunda paTC<:C ir ao crn:onl ..... a govCl1lllrloÇ/l $Odetária , aplicada no domínio da 

adl.,inisuação pública de rorma general izada. 

Alom di.", .• ,,"mini'traçAo $e ,'i pr<>g""O$ivamcn'<: <>bri$AA a P lisfucr 
OI iTII.res.se5. 0\1, JlCIo me"'" oJc "Mer o apoio 1"'''' • impl. ""'II!)çlo do 
poll'k .. públk .. dos i"'fIO' .fetados por d • . "qui .. oh"".,,, I:Iml>tm 
duu ne«»ldWI, • de 0\>"' ..... , os tlJnd>mcnlot jurldicoo {) • do obter {) 
apoio 11<: ..... "ditnt«", OU pupoo 60 ,..-r.r.!ncóa. " kllo"lidadc coonil.J 
"I""' co", a "'""""~ de panioipaçJo popular. 

E:!SCs falos Cln conjuntO podem levar ao 3parcçimcnto de problemas típicos de agencia, 

ou n involução da pcric!a oficial. Agura nElo ma is sob a forma de controle político c. sim 

de coolratos com mela i difiC(:i~ de serem alcal1~ad~ s, 1~l1do em comum a rC$triçlo de 

Ittursos c crises de Icgilimidadc pela mudança do vi~ publico pelo econômico. 

Unm concci luação m" is simples sobre 311lonomill c mais acessível à comprCi:nsilo no 

Jcntido administralivo, foi dada por Mooc$IO (2002) 

Em ter""",, ort<><l<>x<><. a U\O<IOml. exp"''"' c.podda<k de edlt.r dl .. ilO 
próprio ..... r OU """",!>o:<:~r li """,w <lo "'" própria ...;J,o, p",,.,,..ti'·, 
=I ... i, .. de CIllidWcs ............. do poder pUlitico. Ne~ "oti60._ 
e!lÚdO<lH li< capoor:idade =Iush"mcn'e .dmini."""..... nIo oJo 
.ut6notnas. Mas • up","*o "'"""""'" lambém é ~pda tIO """tido 
de ..,104dminiSImÇJ,o, de .m,. de lIu3Çio iMop.....&:-nI<, de p«"rroptivo 
odmioi"'ali, .. de ..,1 ... ·,.. nn ~lri"'" loollocia. qoc<tll<:i ... i",imidade de 
""Ia .midade Cru ",I",to • OI/li .. de igual ou diferente nat"",,,,. 
"u'''''''mi .. oeo.t< ","tido. é conc~ito q .... <>nhc<. grau. de ",.li.,ao;io ... 

Silva (2009). ao es luda r a am plitudc da autonomia pericia l menciona os ~cguinlCS nívc is 

nuIOllõm;cos, da base para o 101'0: A autonomift t~ica , a cientifica , a fu ncional c a 

adminislraliya. 

No seu entendimento, as .. és primeiras formas aUlol1oÔmieas fom m atribu ldas tnnto 11 

;nstih,iç~o pericial quantQ ao pcrilO, poréOl, com difcn::mcs significados, à inSl ituição 



67 

compcte identificar e prover c 30 perito selecionar a melhor fonna de conduzir seus 

trnbalho" sem ingncncia externa, ao menos nas seguintes mO<Jali(jadcs: 

_Autonomia técnica - a in~liluiç:ão proporciona um leque de instrumentos c 

mCtodos C, nonlla1i~.a UI1I padrão de esco lha mínima pam gamnl;r a c~atidâo dos 

rcsuhmJos; 

_AutooOlnia cientlfica - O perito tem a possibilidade <.te escolher dClllrc as 

modalidades clcncada~ pdo órgão pericial, uma modalidade de pesquisa de 

interesse comum; 

• Autonomia funcional- à instituição é assegurada a dcli",ila~ilo de suas nomlas 

de condula c, ao perito o livre direito de tomada de decisões, limitados pelo 

regmmcnto legal, aos preceitos éticos. morais c intelectuais. 

A autonomia administrativa, mesmo não tratada nesta Lei, rCll'cscmaria para ele, a 

possibilidade do órgão pericial "ter disponivcl crédito para a realização de suas 

atividades [ ... ] adquirir bens e contratar serviços [. r (SILVA, 2009). 

Alguns destes conceitos foram igualmente lratado~ e ampliados por ESpindula (2009). 

Em sua compreensão quanto aUlonomia funcional do perito, esta significaria que o 

perito não deveria ter qualquer intcrfertncia no seu trabalho c, em seu detalhamento, 

quanto à autonomia administrativa, o autu r, H distingue em dois aspectos particulares: 

_A primeira, ao propor no plano administrativo que o gestor do órg10 pericial 

seja ne<:essariamente um in\egTante da carreira; 

_A segunda, voltada ao aspecto orçament:\rio/finaneeiro de f 011113 a garantir que , 
estes órgãos el"borem o orçamento, que garantam c exc<:utern o~ recursos 

nL"Cessários para o desempenho do trabalho pericial. 

Esta Lei igualmente, não se rcfere à definição de uril espaço próprio para o exercicio 

independente das atividades da perícia oficial , tampouco sugere a possibilidade de uma 

autonomia administrativa. orçamentária, financeira c de outras docorrentes c, abre 

espaços pam o surgimento de oportunista~ a requeR" a condição de p>:ritos oficiais de 

naturcza diversa. ou ampliando o elenco daquela já definidas como de natur0711 

criminal. A dcfíniçilo de um espaço próprio parece que foi deixado cm aberto para nào 
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ofender o "Pacto Federativo" substancializado na autonomia dos entes fcdcra()os, 

artigos 1° c ISo da Constituição Federal (BRASIL, 1988) . 

• Art. I', 11 Repúblic. Froc.atõ, .. do 13,.,il. f""""da pelo unj~., 

indinolú"cI doi EltMô$ o Munioipio;. dQ Distri,o Fcd<I3I. oonOli!u;· .. 
em Estodo do"""""tkQ de din:ilO c 10m como f"nd.memo>:( ... ) 
• Art. 18.11 org""i""çllo polili(x,..<l,niniS\rativ. d. Repúbli,a fodc",(j,," 
do B"" il """""oende a União. o. E\ud.,.. " Di'lril" fedo",1 ., os 
Munidpios. loOOS .u,ônorno,. no, tefln", de,'" C(}Il,lituiçlo: ( .. .) 

o mais sig.nificativo no contexto da mencionada Lei , roi segundo Silva (2009), O veto 

ao artigo quarto do projeto inicial. que ind iretamente nilo reconhece a Perícia oficial 

como atividade exclusiva de Estado c, perpetua o poder de controle da verdade criminal 

pelos governos e nãn pe lo Estado. 

o Governo assim, se ajusta ante 3 imp<»sibilidade de distribui r a verdade da pericia em 

lodos os cantos do Pais, devido ao efetivo redozido ou mau distriburdo dos peritos 

oficiai~, em permaneeer com a possibilidade técnica de nomear um perito ad /toe, ao 

tempo que afasla do PerilO Oficial a certeza de sua csstneia como função exclusiva de 

Estado, caso se organi~c fora de um órgão policial. 

A salda da Perieia oneial hospedada quer seja na polic ia federal, ou na policia eivil do 

Distri to F~-dera l , ou dos Estados, lerá consequências graves aos direitos individuais c 

coletivos des tes peritos, como a perda do porte de arma, de suas insígn ias e distintivos, 

da aposentadoria espec ial e principalmcnte a perda do status de carre im inserida na 

con.lituição, COmO a.segum a CF de 1988. no caput do artigo 144 (Emenda 

Cons tilueional N".J 9, de 1998). o qual define quais s1l0 os órgãos de segumnça pública. 

Compreende-se então, a increia dos peritos oficiai, lotado.~ em órgãos sob legislação 

fc<lem l específica e a tentativa de recriar e constitucionalizar a velha Polícia Técnico-

cientifica, pelos peritos e,tHduais . como mera asseguradora dos direitQS pessoais 

adquirillos através da manutenção da terminologia "'Policia". Assim essa seria uma 

polícia rora da polícia. Mas, ainda vincu lada aos órgãos de segurança pública ou defesa 

social. 
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Neste capítulo, ao Icr rccontado a história da Criminalistica foram apresentados alguns 

dilemas que vivencimn os peritos oficiais criminais brasi leiros c repassado alguns dos 

principais conceitos da administração pí,bli~a C de empresas, da brasileira, inclusive, 

sem deixar de abarcar a complcxi<la<lc dos problemas éticos c morais que, pcmlciam o 

cotidiano do perito oficial brasileiro. 

Resta clllcndcr como os Peritos )X:rccbcm a autonomia c, o alcance da Lei 12.03012009, 

pois a autonomia é um conceito abstrato c que se malcrialin. em múltiplas dimensões, 

as quais certamente nJo são excludentes. 

No próximo capitulo será apresentada a definição do instrumento de pesquisa, a 

metodologia empregada no trabalho c ~lI a~ limitaçôcs, como se deu sua aplicação na 

amostra c como foi reali/.",I" O tratameJlto dos dados considerados na rC1.01ução do 

problema de pesquisa. 

'. 



Neste eap1tulo é apresentado o método de pesquisa aplicado no levantamento da visão 

de futuro da I'ericia Olicial mediada na percepção au tonômiea dos peritos c o que 

entendem que seja seu papel soc ial, que foi embasada em levamamento bibliográfico c 

na rca li7..ação de entrevis tas presenciais_ Adicionalmente, esclarece como a amostra foi 

est~bdccid~ e indica as ferramentas selecionadas nO tratamento c analise das informaçõcs 

cspomanc..meme ofcrecidas nas entrev;stas_ 

), I Ti llO de Pesquisa 

A pesqui~a desenvo lvida seguiu a abordagCtll qualilativa ç segundo Vergara (2009) foi 

exploratório, quanto aos fins, por pesquisar o ideário dos I'eritos Oficiais de Naturc7.a 

Criminal; descritiva na tradução do apreendido c explicativa po~to que buseou 

esclarecer a(5) perccpção(ôcs) dO(5) divcr$o(s) grupo{s) sobre o eoneclto de aulonomia 

advindo(s) de ~cu excrcicio, de suas cxperiências em seu mundo do trabalho, 

Já quaolU aos meios, o trabalho foi bibliográfico c de campo (VERGARA, 2009). No 

primeiro aspecto, para fundamentaçào teórica c metodológica c, no outro de campo, 

porque ocorreu COlct.l de dados diretamente com peritos oficiais. 

3,2 Uni\"Crso c Amostra de " esquls9 de Campo 

o universo da pesquisa é constituído pelos Pcritos Oficiais de Nature~a Criminal no 

excrcicio do trabalho, nOS diversos órgãos p·crici~is brasileiros, lig.ldos ou n~o à , 
Inslimição Policial. ' 

Como apresentado nos capítulos anteriores os p<:rilos oficiais encontram-se disperws 

em várias organi7,açôes espalhadas nas capitais e interiores do país. Este.~ especia listas 

possuem di fcrentcs fonnaçõcs c perfis de ,atuação, são peritos criminais, peritos trn5dicos 

legistas c peritos odontolegistas. 

Desta forma, se tomou impreseindivel deI imitar este universo para o alcance do objetivo 

do trabalho c algumas categorias tiveram que ser cxeluídas quando da definição da 
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amostra, o que é pcrnli , s;vc! nO CUlp~gO de métodos qua litativos na solução do 

problema aprescntado. 

Dc!imilou+sC como uni verso do estudo, para ir ao encontro da percepção quanto à visão 

de fu1uro da pericia mediada na j>ClX'C[X;lo da au tonomia, uma parccla desses 

profis.ionais, Os Peri tos Criminais. 

A amostra foi composta por dois grupos de entrevistados: unI grupo principal fonnado 

31 peritos criminais, um segundo grupo ou grupo complementar, con.tilufdo de quatro 

gestores periciais c quatro lideres de representação da Perícia Criminal no âmbito 

nacional, em UI11 total de tri nla c nove en t revistados. A tabela I apresenta 3 distribu ição 

dos peritos entrevistados por g rupo c tempo de trabalho na ali vidade pericial. 

Tabela 

A tabela I mostra que CerCa de 213 do~ entrevistados do grupo principal tem tempo 

inrerior a 10 anOS de trabalho pericial, enquanto a quase tota lidade dos componentes dos 

grupos de gestores e lideres tem telupos de at ividade pericial SlIp<:riores_ Dentre todos, 

apenas cinco são ~ulhcrcs c pertinen tes ao grupo principal. 

A seleção 110 grupo principal de entrevistados se deu por acess ibil idade c tipicidade, as 

quais correspondem à se leção de elementos s~gundo facilidade de acesso e 

representatividade da populaçã(l-alvo (VERGARA, 2009). 

Este grupo consistiu de 31 dos 33 alunos da primeira turma do Curso de Pós-graduação 

em Administração Pública COI11 Ênfase em Criminal istiC3, oferecido pela Escola 
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Brasileira de Administração Publica c de Empresas da Fundação Getulio Vargas 

(fGVfEBAPE), em convênio com a Scnasp c DrF. 

A tabela 2 apresenta c sumariza a disuibu içllo destes peritos entrevistados por cw"Jo de 

lotação c tipo de instituição. 

Este primeiro grupo constou assim de J I profissionais de diferentes unidades oficiais 

da Perícia Crimina1. dispersas nas capitais rlos estados, Distr;to Federal c unidades no 

interior do ""is, ligadas ou niio ;\ polícia. Um dos dis.cenles na qualidade gestor nacional 

foi realocado em outro grupo de entrevistados. 

o grupo em referência foi considerado acessível por ~c tratar de grupo 110 qual o 

pesquisador esteve ins.crídu na condição de discente c, representativo, por sua fonnação 

seletiva cxtcOla c, portanto Aleatória. 
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A tabela J apresenta a categori7.ação dcstcs peritos por ativKladc dcrlarada 

Enquanto a tabela 4 ilustra a sua dispersão por fai~'1 etária. 

To""', 4: Di .. ribuiçlo dM 1"cri10$ Crimi .. i< cnt.-cvi-m no p1lIIO princi""t por fai ... Wia ( ..... b.uc: 

Quanto ltOS gn.pos de gestores c li<lL-tanças naciona is, os peritos climinais, alvo das 

entrevistas. já hllV;a sido ~'Imfigurado de forma 8l11o-comprccnsiva, ~'Slas pessoas 

C~lavam ocupando tai s cargos por considerações admin i~ lral;vas ou, por escolha dos 

IIssociados que os elegeram, todos foram ~ol idá rios à entrevista. 

No grupo de gc$lorcs Oll ""'1'rcscnlanles "acionais do Sistema tIc Criminalisliea 

brasileiro. na scquência fora m entrevistados o Coordenador de Perícias Técnicas do 

Scnasp, perito criminal do Dis trito Federal Edson Wagner. o Diretor Técnico·Cicn1f fico 

c o Diretor do Instituto Nacional de C riminalislica da PF, peritos criminais federais 
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Paulo Robcno Fagundcs c Cltnio Guimarães Uclluco, c, () Diretor do los1ÍlUlo de 

Criminalí,tica da I'CDF Celso Ncncvc. 

Com relação ao grupo do lideranças eleitas menciona-se que o perilo criminal 

Humbcno Pontes, presidente à época da Associação Brasileira de Criminalislica, não 

pode ser entrevistado por dificuldades de acesso desle pesquisador. No entanto, o DT. 

Alberi Espindula. ex-presidente c presidente honorário desta associação assumiu esta 

rcsp'm,abili<ladc. Os demais entrevistados foram os lideres eleitos para aquele mandato 

c a época das entrevistas. Na Associação Nacional dos Peritos Criminais Fedemis, O 

perito criminal federa l Otávio Brandão c na Associação Brasilicnsc dos Peritos 

Criminais, o perito criminal Gustavo Dahao. O perito criminal federal Renato Barbosa 

foi inserido neste grupo. 

É eonveniente. neSle momento, rerorça~ que c,te tr~balho foi ~e.11ú.ado segundo as 

comunicações, vivências c infomlaçõcs colhidas nas entrevistas pessoais. E, assim 

revestiu-se da intluencia proporeionada pelas falas dos entrevistados. Portamo. nilo se 

há de esperar, que esta pesquisa esteja revestida de qualquer tentativa de quamifieação. 

Mas. Uu somente, na análise das idéias mani festas pelos entrevistados. 

A adesão dos participantes ao cstudo se deu de forma voluntária c, mediante convite 

verbal feito individualmente pelo proponente c, pusterionncntc lhe, SCT'Jo cntrcgw cm 

mídia digital cópia do arquivo de áudio e do texto transcrito de sua entrevista, para 

validação de sua contribuição, cada um dele, recebeu um código de identificação que 

foi associado a sua f..11a (EDI. de 01 até 39, Enl. entrevistado). 

'. 

3.3 C:oleta dos Dados no Campo 

Os dados forUlO coletados por meio de pesquisa b,'bliogrMica e de entrevistas, CumO 

descrito nas alíneas seguintes: 

• ,\ pesquisa bibliográfica em livros, periód icos, tcsc_~ c dissertaçôcs , conjugada a 

infonnaçõcs dispcnívcis em oulras mídias c na Internei, as quais fundamentaram 
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a abordagem subjetiva do problL'Tl13 levantado c, serviu de apoio a illtC'llrctayao 

do material produzido 113 pesquisa de campo; 

• Pesquisa de Campo, que constou da realização de cntrcvi~tas scmi-cstruturadas 

cOm oS componentes do grupo principal c, do glllpo complementar, as quais 

gravadas digitalmente foram postcriomlcnlc r~'<.lulÍ<Jm; a arquivos de texto. 

As entrevistas for~rn individuais, realizadas pdo pcsq!li sador em dalas, homrio, 

c locais variáveis segundo disponibilidade c ajustes prévios com o entrevistado. 

O período de rcali?.ação das entrev istas conccnlrOU-SC de março a setembro de 

2010. 

o conceito de entrevista empregado roi o mesmo apresentado por em· .... alho (1991), 

mencionado por Simôcs c Souza (1997. p. (3). como procL'Sro de busca através da 

"fala", de uma linguagem que seja a "fala originária", "fala" esta que possib ilita a 

media",10 com o outro c a comunicação com O mundo. 

Uma entrevista em busea do senso eomum mediado nos çonceitos individnais advindos 

dc experiências singulares (VERGARA, 20(6). E, apropriando-se das palavras de Gil 

(1987, p. 33), uma oportunidade ao pesquisador que se lança à procura sem querer 

decidir se esse dado é uma realidade ou aparência: haja o que houver, a coisa eSlá ai: a 

percepção dos peritos oficiais é" renômeno (plmioU/n/mon. aquilo que se mostra a panir 

de si mesmo). 

o scnso comum é aqui lo interpretado por Dergcr e Luckmann (1974, p. 29 ) como o que 

os homens "conbeccm" como realidadc em sua vida cot idiana c que constitui o tceido 
"-

dos sigtlifieados sem o qual nenhuma sociedade poderia existir. 

Com base nos resultados deSlaS entrevistas, procurou·se buscar a Visilo de ruturo da 

Perícia Oficial segundo a percepção autonômica (fos Peritos Criminais e ame a lei 

12.030/2009, ocm assim, subsidiariamente, extrair o que percebem como o seu papel de 

atuação social e o alcance tia lci . 

A entrevista realizada foi do tipo semi c~truturadu, is to é, ela pane de uma estrutura 

básica, orientadora no núcleo central e çomum, a ser apresentado a todos os 
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~nl",vislados, para ao fina l passar a ser construída a parl;r da fala do próprio 

entrevistado. 

Foram elaborados dois instnllllCllloS de pesquisa, ver apêndices A c B, o primeiro par~ O 

grupo de 31 alunos c Um segundo parn os demais, ambos fonunlndos u partir do lelHa 

ccolml da pesquisa. A diferença principal é que nO primeiro gnlpo Foi incluso um leSle 

de cI'ocação de pa lavras antes do núcko cenlrol da entrevista semi cSlnl1urada. 

o leste de evocação de 1);Ilavra, foi utilizado no primeiro instrumento de pesquisa, por 

ser de conhecimento destes ~ntrcvislados C para interligar as diferentes fases da 

entrevista no preparo j).1m 3 enlrcv;,I" ~cmi cSlnHurada da fase seguin te a ser trdtada 

pela análise de conteúdo, seguindo urna recomendação de Frossard (2009), 

ESlC ",étooo le"oc.aç,lo do pal""''''1 é muiw importa"," por I"'mlÍ'ir. 
id~"(ifica.;ão de , ignifioados rd.oioo.dos '0 Obj010 da pesquisa quo 
podem "'" perdidos na, ,o,li"", do, contoúdo, • • !em <k p""'bilit., a 
.",Ii"" combinad, do dado! ""ktivol (frcqil';r.ci. dç ",-"".çõe.) com 
OutrO! de ""'UJU3 individual (orMm m<'di. de evo;;a,õesj. 

E, buscar compreender como os I'critos çrimioais intcragcm com o mundo da vida c o 

mundo do trabalho, por meio das palavr.as chave: trabalho, la7.cr, períc ia, autonomia e 

lar, nesta ~cquênc i a. 

Dc.·c ser esc la recido que o instrum~nto de p~.quisa não foi um elemento de servidão ou 

de condução para a realização das entrevistas. Por vezes, perg"nta~ foram suprimidas 

por já terem sido e,pontaneamente antccip;lda; em outros casos, perguntas foram 

acrcscidas para enriquecer as infonnaçõcs dadas . 

'. 
As entrevistas foram individuais c em momcntos próprios çomo acordados com o 

cntrevistado e ocorreram, como mencionado, de março a ~etembm de 2010. O 

instrumento de pesquisa serv iu como eixo oriemador'c Ilrovocador da discussilo, foi fio 

dc Ariadne que oriemou o roteiro do cntrevistador c cnt revistado em uma jornada entre 

o núcleo c a saída conjunta de um problema COmUnl, o centro do labirinto. 
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Todas as cnlrc~iSlas fQmm gnlvaUas em ;ludio digital c, transcritas in tegralmente. A 

tabela 5 ilustra <) tempo IOlal empregado na lr:lIl scriç~" das entrevistas c I) nlunem de 

laudas correspondentes, que serv iram de base de lIad05 ao presente lrnblllho. 

As clllrcvistas a dc$pcilo de serem fundamentadas r1(> objeto de pesquise. rumo 

unlL'Cip.1do no capitulo an terior, ocorrera m invcrsÕC$ no caminho dial6gico, perguntas 

furnm adicionadas. oulms deixadas de lado el11 fUllção do fenômeno dado a pc lccbcr 

pela interpretação do. sujeitos. A hctcmgcncidallc dos entrevistados, por suas áreas de 

formaçlo, ocupações, lotações c tipos de organiuçao c~ t rcmalnC1I1C diferenciados, 

aCll rretou em q~ o fcn6mcnodc saturação 010 fQSSC percebido. 

Cada uma das entrevistas foi singular no respeito ao lipo de entrevista c das 

individualidades dos sujeitos. e dos grupos, IluC passam" ser dc~c r;las: 

Gomo "rioc;[l;I! OI entrçyjs!idos): 

Os sujeilos foram entrevistados dumnt" periodo~ li"res d;o~ clapas lcóricas em Brasilia, 

no horário de almoço. em sala ccdid..'l pela FQVflJF Ou nO pós.aula do período 

"espcrtino, nesta mesma sala ou, em lugares tao divcNO~ como alojamentO$, hotéis 011, 

mesmo em sa la de espera de aeroportos. Os peritos Criminai~ do Insli tuto de 

CrirninalíSl ica da Pol ícia Ci"il do Dist ri to Fcder.ll foram entrevistados cm suas salas de 

trnb3lho, por ocasião do l i Congresso Nacional de Carrei ras Jurídicas de Estado, evento 

ocorrido em Brasl1ia na semana de 06 a 09 de julho de 2010_ O bril'g;"J< ao inicio das 

en trl:vislas amenizou quaisquer probl("mas rclociormOos a identifieaçllo IlC$$oal, 

nalurC7.;1. das pe rgunta! c amllise de resultados. 
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Grupo wmplcmcntar (GcSIQ{ÇS ç Jidcmnças nacionais): 

Os locais C horários das clIlrcvislas foram pautados segundo a agenda dos entrevistados 

c quando coincidentes COm hor.írios livres do cn lrc \'islador na maioria das \'C7.C~ na pó~

aula em seus ambientes de uaba lho ou durante o 11 Congresso de Carreiras Juridicas de 

Estado. O I'CF Renato foi entrevistado nesta categoria c ií época, por c,tar cedido ao 

Min is tério Públ ico Federal, ter uma visão diferenciada do conjunto c, por suas 

cont ribuiçõcs a seguidas gestõcs da APCF. 

3.4 Tratamento de I,)ad(/~ 

Uma vez tran~rilas todas as entrevistas dos grupos de Peritos sclcóonado.>s c, um3 VC~ 

que se bU>C3 a conceituação de um fcnônt cno qualitativo que é a percepção sob algo c, 

não sua quant ifkação, os dados obtidos roram estudados c, tralados segundo a análise 

do evocação de palavras (grupo principal) c análise de conteúdo (todos os grupos), 

3.4.1 A Evocação de palavras 

A motivação do emprego do teste de evocação de palavras neste trabal ho foi de fazer 

uma transição suave e lúdica entre as quest6cs iniciais da entrevista , em que os 

entrevistados falaram com propriedade de seus territórios no mundo do trabalbo, e ao 

meSmo tempo foram confronlados com temas tão diversos como "Lar" e "Lazer", para 

no entremeio se rem exercitados por meio das pala vras "Perieia" C "Autonomia", qlte 

são as palavras indulorns ao bloco seguinte, núcleo do ins trumento C objeto de 

pesquisa. Vergara (200. p 243). assim fala deste testei 

o tcst~ d~ ~voçaç;lo de pala,·ras é um método do coleta de dados 
por I11cio do 4ual O prsqnisador solicita aos sujeitos da ""squi"" 
'I"'. lIlencionem o".llIlcntc ou por OScrilo, um d.le,mil\3<lo númerO 
de palavras relacionadas a uma exprossão indu tora 
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Corno adiantado c explicado. esta técnica foi empregada apenas paro o gmpo princ ipal 

da amostra c na fase da ent revista em que se fez a IWllsiç:'lo das quc,lõcS de "bcrtum 

para o seu núcleo principal, foram sugeridas para reflexão c resposta imediata as idéias 

primeiras, as pala~ rn~ "Trnbalho", "La7,cr", "Pericia", "Autonomia" c "Lar" . Em razão 

<.lo <.>bjclo de pesquisa que é tralauo neste lr'dbalho, foram analisados aqu i as palavra~ 

relacionadas às evocaçõcs "Autonomia" c "Perícia" 

o Ira1arncnlo dadç. é O mesmo apresentado por Ve rgara (2008), a técnica dos quatro 

quadrantes, qnando se dispensam programas computacionais, c que é razoável ao se 

empregar uma entrevista espontânea em que ni nguém é obrigado a oferecer algo que 

não é pos~ivcl de ser dado. Assim, nenhum sujeito deste gmpo a despeito de ser instado 

a oferecer de quatro, cinCO, palavras de retomo ao tema em evocaçào, foi forçado a 

emi tir ma is pa lavras do que poderia nat\lralmente oferecer, Em alguums das palavras 

propostas, alguns foram c10qucntes em OUU3S, nem unto, 

o processo analHieo é em si algo simples, a~ palavras evocadas são tabuladas por 

entrevistado, verificando-se o tota l de ocorrelleias e o nillllero de repetições_ No 

prese nte ea~o, as evocações foram agrupadas em categorias e a estas, foram aplicados os 

cálculos de frcquências médias c da média destas últimas ou, ordem média das 

evocações (OME), e, tas última;; represclltam a ponderação da quant idade das evocaçôcs 

versus sua prontidão de reposta, para Serem anal isadas no diagrama de quatro 

quadrantes, também conhecido por quadro das quatro easas_ 

o diagrama de quatro quadrantes c bastante empregado na interpretação de dados 

resu ltantes da evocação de pa lavras seja em sua construção manual (VERGARA,2oo8), -, 
seja de fomm infonnalilada (GOMES e OLlVEtRA, 2005), de qualquer fOml" ", 

palavras dadas ou categorias fonnal i ~adas silo alocadas em um gráfico bidi 'l1cnsional, 

em que seus eixo vertical c Ilorizonla l representam a freqüência de evoc3<;ão e a ordem 

média de evocação (OME), respectivamente. Essas~ informações estão resumidas na 

figura 7. 
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FOssa técnica segundo Gomes e Ol iveira (2OQ5), combina o ordcm e a frcquéncia em que 

foram evocados. Desta maneira. os lennos ou categorias siluado; no primeiro quadranle 

silo aqueles de mnior frequ",ncia de evoeoçào e me nOr média de OME e, por conlrasle, 

os lennos ou calegorias do terceiro quildrante (inferior direito), silo os mais periféricos, 

nem que isso acarrete em perda de imponância analít ica. I'orém são aqueles menos 

evocados, porem, com maior ordem média de evocação. 

Esles cálcu los lê", meros fi ns qualilaltvos. 'lue é O <.lo ressaltar <.lclll ro do s'gllo 

cvoca<.lo, aqui lo 'luo po<le ser Um3 tcn<.lência pecul iar a um dado público cO lrcvisw<.lo, 

ponderado pelas pcculiaridades individuais em um <.letcnninado conlex lO e, estão 

apresenlado_~ de forma ponnenorinda no capitulo quatro. 

'. 
3.4.2 A Análise <.lo Conleúdo 

o mét<><lo de estodo dos dados cnlh;dn_~ após a lra nseriçãn da~ entrevistas, foi a anál ise 

de conlcudo, que na visão de Vergara (2008, p. IS) ê considcrada oma Iccnica para o 

Iralamento de dados que visa idenli fica r " 'lue e~tá ~cn<.lo dilo a respeilo de delcrmi ni"lo 

lema, Dardin mencionado por Oliveira (200g. p. 570), sinfcü,-" os aspecfOS oonscnsuais dessa 

féenica : 



" 
1\ anãli", de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicaçi\cs, visando obter por procedimentos objetivos e 
siSlc.",:;tiCt>$ de dc:;criçlio tio conteúdo das mensagens. indicadores 
(quantitativos oU não) que p~nnitam a inferência de c<.mhccimenIPs 
relativoo às o,;otldições de produç1lolreccpçilo destas rM ll ,;,,'gens 11 
.'uriedade de conceitos. finalidades da an'lise 

Ou. nas pala"ra~ de llardin, segundo Rocha (2010) 

Ou"CSI-« 'I"" r.mll'>" de conlCnu "ujourd"hui? Un cn .. o\blc 
d ' in'lrunte"ts rn,'!OOdologiqu .. do ri"" cn plu, ram nc'<; cl cn COnsta,,!. 
,mólior3tioM $"oppliqu,nt :\ dês "diocours" (rontcnus "I conlcnanl,) 
e"rem<monl div<nlifi,k 1-" 1OC1<ur ro,amun de ec, tcchnique, ","Itipl .. 
C1 ",ol';plif. - Ou c.leu1 de fréqucnco, roumi=t de. donn~. chitTr"e • 
.. r.",....,';on de """'lute, .., 'radui .. nl O" modele. _ '''' une 
herméncul;qu< <onuÔléc. fondé< ,u, la dÓ<JlI<t;on: r;nfé,,'1I<c, En tanl 
~u'CffOr1 ú";ntcrpr<!tatioo, r.nAlysc de <XI"',n ... baiano<: entre Ik dellX 
(>6100 de I. rigu<Uf d<: robjc<livité ct do la fé<ondité de 13 $ubjC<Iivilé. 
Ellc ab""ut OI cautioml< ch« le ohord", .. celte attirarl<c wrs lo c.ch<. lo 
1'«01.1" non-apP<''''nt. lo polooli.\ d'inÓ<Jil (du oon dil). dél"nu par loot 
mcs~" Entrcpriso pal iemo do "Ms-occultalion" , 0110 r"prmd à <<tle 
.ltitude de ""Q}'~ur" ~ue I',nal)'"o n'"", pis ,.,""C, '" ju"if,. 8(ln 
$O,.oi, honné'o. de rigueur sdcnlifiquo. llnalyscr d"" m.:ssagcs par «110 
do~blc Iceture Ou uroc 1«1'-"" s«<ondc se substituto 11. 10<1"'" "'norma\."' 
du profane. c'e'l .. faire agente <k>ublc. dct«tive, e,pi"" .. , De 1. à 
iowstor poUf lui _o";11\<; l'inSlrunl<nlC ,<:<:hnique, à rador<f <Ommc W'IC 

idolc c,,!,oble de !out« lês IH'Gie., l. enf.i", !e pn;tc"e Ou r.'ibi 
c,,,"ionn.n' dês pn:.><édure' "ainc'. à le lntn,fo"""r cn g.d~et 
in""pugnablo do ,on pi&lo8,"'. 1I n 'p qu"un pi"- .. ~u' 1\ "",nblc pr-<fer.blc 
de li< pá> {rMehir_ 

11 análise de conteMo tem por objeti,'o " docodificaçAo ,j;,. infímnaçôes de uma dada 

comunicação. tanto do seu conteúdo quanto da cxprcss~o desse conteúdo. par" oolocar em 

cvid~ncia indicadores qu~ permi'am inferir sol>re urr'a orrlra realidade que não a meSma da 

mensagem, ainda ieg\Uldo Oli"cira (2008. p,570). 

Em lenno, de aplicação, " 'niili,c de conlcirdo permite o acesso a 
diversos conteúdos, ex plicitos oU não, presenles em um lexlo, 
sejam des expressos na ""i"\"gi. ~ubjaectl1c ao texto analisado; 
implicaç~o do COrrlCxto politico n(}S discursos; explo,"çlo da 
moralidade de dada çpoca; análise das rcpresentaçôcs "",iais sobre 
determinado objeto: incO"'C!""1O coletivo ~'" dclennjoado le",a; 
repenório semiintico ou sintático de dctcnninado gropo "",ial ou 
profissional; anfllise da comunicação cotid iana. seja ela vcrb,,1 ou 
escrila, entre outros, 

As fases deste procedimento scgumlo Vergara (2008. p , 18) moucionando Bardin, são: 

análi~e prévia, aprofundamento da leilurn: trnlamenlo de dados c interpretação. Tais 

fases em scquçncia referem-se a seleção e di.lini,1I0 de procedimentos subsequcntes: A 
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implelHentação do planejado <.1, pc' fim a geraçilo de infcruncias e dos resuhados da 

inWSligaçilo. 

As criticas a tal método se succdcmm quando seu emprego exclusivo inicialmente, à 

orientação positivista que valorizava a objctividmlc c a quantificação. Porém, segundo 

Momcs (1999) este paradigma foi quebrado, n3 medida de sua integração aos processos 

qualitativos de exploração de informaçoos, que se insinuam nos trabalhos de natureza 

dialclica, fenomenológica c clnográfica. [S10 é devido, na concepção desse aulor, a 

própria evolução do método (MORAES, 1999, p. 8): 

... 3 anâlise de conteúdo lem Oi;cilado entre 11 rigor da supoSta 
objetividade dOI! números e " fccUIldidudc sempre ques1ionada da 
subje1ividadc. Entrctamo, ao longo do (""'[lO, têm sido cada vez 
mais valoriz.<liIS OS abordagens qualita1i,'as. utilizando 
cspociahncntc a indu,j(O e a intuiçilo como c.uatégias para atingir 
lúe;< de cou'preensão mais aprofundados dos fenômeno. que se 
propõe a in,·..,t; gar. 

Outro cuidado que mereceu atenção panicular no tratamento dos dados, consistiu na 

di s! in~ão ente o ôntico e ontológico. Conforme apresentado no corpo deste lrabalho, não 

existe uma estnlturn única na perícia ofic;;al, enUo há que ;r além do lrnt3111onto global 

das inronna~õcs para se discerni r entre a propriedade de U111 ente, sua propriedade 

imTÍnscra e diferenciadora. 

A análise de conlcltdo persegUIu a interprelação dada pelos entrevistados quanlo ao 

objeto principal e secundário da pe,quisa IH) que ,e refere à auton<l1nia c" papel social 

dos Peritos Criminais, segundu as categoria~ em grade fechada: 

• A pereepção da Autonomia pelos Peritos. 

• Alcance da Lei 12.030109 

• Papel Social do Perito Criminal 

• Futuro da Pericia 

A ordenação do tratamento de dados dos entes seguiu um processo pós-leitura das 

entrevistas transcritas, mediadas nas percepções sentidas no momento presencial. Nesto 

momento. ludo foi rc~ivido um por vez. 
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Como resultado desta reflexão, o ordenamento flu iu em uma dada ordem do m;x entre o 

aprendizado pessoal c institucional, " primeiro decorrente dos nlvcis de autonomia 

pcswal c. " O1urO decorrente da gcr& ncia da alocação de recursos c da estrutura 

presumida c, como se auto-designaram, realizou-se a interpretação dos dado$ para a 

amostra, como se segue: Policia tCc"ica na policia civ il nos f>Slaclos (RO, MG); Polícia 

técnica na segurança pilblica nos Es tados (SI', DA): Peneia c;cnlÍfica autárquica na 

segllmnça pública no Estado (I'A): Perícia Crimina l na poHcia civ il do Oistrito 

Federal (DF); Perícia Criminal na policia federal (DF, es tados federativos c interior) 

Uma técnica comparável à aná lise de conteúdo é a análise do discu rso. E, desta fonna 

convém distinglli· las. Suas origens tem o rigens e objetivos disti ntos. na visão de Rocha 

c Dcusdará (2005), aS obras fundall1..,s <.ào originárias das eoncepçõcs de Laurcn~c 

Uardin c Oominiqlle Mainguencau, respcctivamente c, <'nquanto a primeira tem por 

objctivo"'alcançar uma pretensa significação profunda, um sentido estável , conferido 

peJo locutor .. ."', a segunda "propõe o entendimento de UIII plano discursivo que articu la 

linguagem c sociedade, clI1remcadas pe lo contexto ideológico". 

3.5 LImitações do Método 

A pc.~quisa execlltada apresentou di ficuldadcs pertinentes às interações enlrc proponente 

c entrevistados, principalmcnte na fase das enl revistas para garami, a fidedignidade das 

infonnaçõcs prestadas..,m acordo eom as idéias do pçnsamcnlo do entrevistados Assim, 

é que na filsc dc ent revistas se procurou: 

' . 
• Quanto ao pro[}Oncntc: o apcrfciço3mcnl0 nas técnicas de entrevis tas, de forma a 

não innucnciar os cntrevistados, 011 ptJf eles ser inllucneiado; 

• Quanto ao entrevistado: cm um briejing antes da entreviSla eliminar dúv idH 

quanl0 ao seu anonimalo, apresentar a validade e rc!cvãncia da prnposta do lr..1balho, 

para evitar desconfiança no propósito do enl rcvistado r, ou; res is!ência quanto à 

intcmpeslividadc lcmporal da cntreviSla c, aindn respostas ambiguas. 

Ta;s incertezas e limitaçõcs foram superadas mediaote uti lização das facilidades quc as 

técn i""s de entrevista scllli ·abcr1a oferecem, seguida da imerprclaçào metodológica 



propoSla e <lo a<lcqua<lo tralamell10 <las ;nfomlaçôcs ofereei<las_ 1510, n~ Icnlaliva de 

superar a "rcalida<le cria<la", como sigo i fi çaçõcs aUlo-inventa<las, eonfonnc apresentudo 

na figura 8. 

Figura 8: Inlcrprtt".ilo da lillgu"g~",,, 
F<:H11C: IIdaptaJ" de Ch.ui (2002, p. 149) 

!\ limilaç.'lo muitas vezes, não está no mÓloxlo. Mas, na visão restrita do pesquisador ao 

sentir o fenômeno c, iniciar suu caminha<la, na tentativa de ampliar ~U8 ~ompr~w,ão 

observando por meio dos de outros sujeitos c captar a cssencia do percebido. 

Este capitulo apresentou como foi estabelecido o un Iverso de pcsqlllsa c como 

ocorreram o pr<xos~o do aquisição c de oscolha melodológica para o Imlamcnto do 

conhecimento dado, bem assim .. suas limitaçõcs. 

Em seguidJ pas<urcmos a análise dos resultados da rc_quisa de campo, IlCnctrando um 

pouco na estnuura dos órg<los de periciais oficiai. c no conceito de autonomia segundo 

percebido pelos pcritos criminais, para verificar ~ua visão <le futuro inSlitucion~1 segundo 
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percepção autonômka, o alcance da lei 12.030 c, o sentido do que para eles representa ser O 

seu papel S<Kial. 

É útil lembrar que os peritos cnmmals estaduais de São Paull>, Pará c Bahia estão 

desvinculados dos qu~dros policiais a encontram·se agora ligados <lirctamcnlc a $ccretaria 

de Scgumnça Pública , SP c BA na administração direta, C O PA como autarquia . 

'. 



4. RESUL TAUOS DAS t: NTREVISTAS 

Uma ve~ definido horizoH1almente o alcance do tema mediado no problema apre$eH1ado 

c, as elapas cumpridas em campo, foi interesse desse capítulo a busca c a inlegração 

vertical dos conhecimentos ofercddos pelos 31 peritos para o alcance do objeto de 

pesquisa c, horim!ltal com aqueles originados dos gestores (04) c lideranças nac ionais 

(04), para verilict\r o seu suporte nO nivel administra tivo e de idéias_ 

4.1 Resultado das Entre~i stas com o Grupo de 3 1 Peritos Crimina is 

Nesse grupo. oomo mencionado. foi ap licado um tcstc de evocação de palavras que 

precedeu a realiz.açilo de cada uma das eH trevistas. 

o núcleo central deste traba lho reflete a busca da visão dc fmuro que os perilos 

criminais têm fundamentada sobre a percepção de aulonomia C da perícia. Dai a opção 

pela evocação da_~ seguintes palavras: ·'autonomia"" e "pelieia··, na con>truç~o c 

interpretação do diagrama de qua tro quad rnntes. 

As evocaçl\cs trabalho, laser, lar n;'lo fOr1lm trabalhadas por apresentarem-se como de 

cOnteúdos secundários em relação ao objeto de!;te trabalho. 

'. 
Os ilCHS que se seguem apresentam o tr8mmcrno de dados bem, como, a análise das 

evocações "autonomia'· c ·'perícia··, c sugerem como a perícia jX>dc vir a ser visla pela 

sociedade, amanhã, a partir de como os perilos .'i.C visualiz,w8m a si mesmos na 

oportunidade das entrevistas. 

4. J.l.l Autonomia 
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Quando se evocou a IMlavra "autonomia", das 1 SS palavras eSJX'Tadas, oCorreu li retomo 

de 11 2 palavras-chavc~ com 52 repetições, as quai s estão apresentadas no quadro 9. 

Quad ro 9: Pai.""" m.:no;onado> p"ra a ev<.><aç~() "/lutoTIQmi." por """"'TO do '''l'''tiçõ.,,, no. "0Ifov;'1'" 
o "úmel\> "n(re parônlese,; "''''''1'0'''''' ao número de oco""",,;as. 

Liberdade Independê",,;' Imp .. dalid"d" /lu<ênoi. de 

(lO) (>, «, 

CTcscimcnto Confusão 

I') (2) (2) 

PI ... j.",<:nl0 Kc,<oobccirn<nl<> 

(2) (2) 

I"torrer';n,,;. 

1" 

1" 
R""p,m~,bi lidade 

1" 

Tknica N""""idadc 

l'l 1" 

In<ertcu 

IJ' 
TI""""" 

(J) 

A aná lise de c.1da palavra evocada 110 con lc~1 0 da cnucvista . conduziu a sete 

categorias, mostradas na tabela S. 

(.'1 (26) 
M.: UIOR1 AS 

Cl (lJ) 
RELEVANClA 

t: XPt:CT,\ Tl VAS Melhori .. ; R",,"TW1i 

, , 

" 
" " 

AnlOg."Jo; 
: I i aosll<>: I"fra 
(rq";"",,,,,,,!,,"); Norm"', 
Qualid3.d<: Sogur.nç.; 



Em seguida, foram calculadas as frcqoências em que cada pala~ra evocada (fator) foi 

citada, sobs tituindo-se na tablllaçJo por sua calegoria de significado, como 

exemplificado no quadro 10. 

Quadro \O: Jlu,"ração do ocsmenlo d. ma"i. de ",.·<><:.,60. com paI"·"'" subSIituídas por calegori a! 

..,gundo sequên< i. oi. f,la "" c"Irevi,taJo (ordem d. "" Iro,·ist" .1""16ria) 

,. ,. ,. 
" 

,. 
" '" "'. '" G 

,~ '" C> Có 

C>. u e. w. 
C> C>. '" U 

C, C> U C> 

n CO. eó " C, CI. C, CA " d . e. • CA CA e3. 

A partir dai foi possível levanlar o número de ocorrências de dada categoria em dada 

posição de resposta, corno aprc.'lC nlmlo ml tabela 6. 

SOCIAL 

CS DlJVI DAS 

C6 EXPECTATIVAS 

Totai, 

E, a ordem de média de c\"oca~:10 (OME) foi delcnnjnad:l da seguinte t,-,mla; 



I f I' ,I,.d" o !) ~ I I r <;,.<1" o li _ I I r ",,51. • JI oi fi" "I.do • 41 + I U' <\luto • ~ 

( r I" . ;I.~lio ~ r 1" . ;I.~lio ~ f 3' dl a~lo ~ r 4' ';I.~lo ~ r 5' < ó1 .~lo) 

Onde, Isigniflca Iroque".,; • . 

A coluna fina l da tabela 7 apresenta a ordem média de evocação de cada um dos fa tores 

ca lculados como se seguc: 

Categoria 1, significados: 118 0 1 ) ~' 8 02)+ '6 o JI :'iJ 0 4) ~ 'O oW2S.- 1.16 

Categoria 2, melhoria.: 1(3 0 1)+17 0 11 +!7 ' J ) '16 o ~I . (J 0W2~.- 2,96 

Categoria 3, rclevância: Im O!l+H 01)+15 o )I !{) o il~ !I 0 illIB._ 1.17 

Categoria 4 . represen tação: lU' 11 .. 1$ o IH LI o 3( ti J o ' I + (l o W I S.- l,Il7 

CategoriaS, dÚvidas: Ui 011+14 o /)+Q oll . I) Oi)'1 1 0 ill/ 14.- 1,4l 

Categoria 6, expectativas: 1(2 0 11 +(1 0!I+tl ol ):tIl041+ ' O 0ill/7.- 1,57 

Categoria 7, estrutu ra: 1(1 ' Il + te • lI " ro • ll:tl q - iH t 9 • llin o 1.0 

Ass im, ao considerar a penas a ordem da evocaç,lo, aS calegorias C7 (eslmlura) , C I 

(significado), C3 (rcleviincia) e C5 (dúvidas), fomm aquelas mais pron tamcn t~ 

evocadas. 

Calculou·sc em seguida. a frequência média da e_ocação total <jue é dada pela divisão 

do número de cv(~açÕ<lS tOI" is pelo número de calcgoria:;(11 2/7=1 6) para consta tar que 

as categorias que obtivcmm frc<jllênc iu de cvocaçilQ superior a média foram Cl 

(significado), C2 (melhorias) e C3 (relevância). As demais ficaram abaixo da média C4 

(15), C5 ( 14), C6 (7) c C7 (2) • 

A media das ordens médias par;! as ev<.><:açÕCs rcsul!a da divisão da soma das ordens 

médias de evocação pelo número t01ll1 de categorias «(2.16 + 2,96 + 2, ]7 + 2,87 + 

2,43 + 2,57 +1) /7 - 16,16 / 7 - 2,3 1), A tabela 7 apresenta o memoria l dos cálculos 

realizados. 
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Tabr l. 7, MemQ,ial de dlC\ll~ de rr<qui'lC' a u>é<li., c de média d .. ordens média, do c'-ocaçIQ para 

SOCIAL 

C5 [)UVJLJAS 

C1 I1STRVTUR,\ 

cal.gorias ~ 16. 16 1 7 

Por fim, restou a distribuição das calegorias no diagrama de quatro ca.~a" çonsiderando 

a média das ordens média 2,31 e a rrcquência média 16, como centro do sistema de 

janelas, ou em um diagrama do tipo (x ,y) , em que x Ó 3 ordem média " y <i" frcquênçia 

média, como mostro a figu ra 9. 

, _____ ,-_____ , r - ---- (2.31. 16) 

II 
'. 

Hgu,a 9: Crnlru do diagra ma de qualfo qll3dran'"" 1"'''' • e,-oca,lo "!\ulOnomi'· 

Fonto; . d.ptado de Fr""",rd (2009) e G"me, e OIivei ... (2005) 

Assim as calcgoria.~ poderiam ser rellresentadas em coordenadas cartesianas por CI 

(2.16, 25), C2 (2.96, 26), C3 (2.17. 23), C4 (2.87,15). C5 (2.43,14), C6 (2.57, 7) , C7 

(I , 2) c r~prc~en ladas no diagmma de qll~tro janelas de acordo com a figura 10. 
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V.lo"" flllI;Oro, 'I"" • 
f ........ """<;. média de 
e,'<>C3'1o w 16. forarn 
.Iocados .. p,",. 

r";;;;~,",c<;;C"",:::-t",;;;;;;;;:;;;;;;,!";;;:",~ ' "I"',io<. I r t i 
Ordem méd i. d. Si~nifkad{) Cl (2.16. 2S) Mdho,i .. C2(2.96.26). 

i. Relcvârt<ioC3(2.11.2J) 

Figura 10: Di.gn"'''' <Ic quatro quad","\c' p ..... a <voc"".\Q ""01000"';'" 

F<Hl'.: .d'ptl<!o de F'Q>!.rd (2009) ., 00"'<$ c OliwiU (200S) 

o quadro 1IprL'Scnla COmO elementos ccnlmis ao lermo cvoca<lo, "autonomia", a 

OOlllprocnsão de seu "significado" conccitl'al pelos pcrilos, palavras como libe rdade c 

imJ<.'pcndência, ambas no sentido profissional foram evocadas repetidas vezes, 

indicalivo de um aprofundamento reflexivo, talvez pcmlcado pelas categorias 

"rdcvància", lambém situada neste quadrante, que Iral. consigo, referências à 

"necessidade (3); desenvolvimento (2): c=eimento (2)" de UIIl tOlal de 23 mençõcs. 

Como elementos periférÍl:OS são encontrados as citaçõcs pertinentes que as categorias 

em elaboração no coletivo da Perícia Criminal, que mexem cOm suas "duvidas" e 

"expedativas", seus medos e esperallças futuras, ao tempo que delllollstra a percepção 

de um tema emergente c, que ainda não faz pa rte do conte~lo pericial, a " representação 

socia!". 

Os c l emento~ intermediários enriquecem a análise. Pois, se de \1111 lado, temos as 

"melhorias" cOm maior frcquência de menção, a categoria "estrutura" faz·lhc o devido 
• 

contraste por sua maior impetuosidade, posto que fom invocada na primeira cilação. 

Assim, as "melhorias", refletem o melhor que a "autonomia". já proporcionou ou haverá 

de proporcionar, o que está incluído nas palavras mais mencionadas, técnica, trabalho, 

planejamento, estruturação. A palavra técnica foi relacionada pelos diferentes 
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'.~"1""". ,':':~:"~.' ".,:~o. ,~",o"" • pai.",. c"<>cada "perida'", no 

li ' 

, 
I 'i 

, 
tn( 

I i' 
Mullil .... f... Melicu l<>sÍ<I3dc, 

,i' 

; , M,i, oho 

Os cálculos que se scguimm foram simila res aos empregados no lmlamenlo das palavras 

c categorias emanados da evocação unterior e que estão ~sumidos na tabela 9 

"'00',9': ).te",,,,i.1 para" cálculo de f'cqUl!nd. médi", c de ,nédia das orue", médias de evocação pora 

C4 REI.EVÂNCIA 

C6 FRAGILIDADES 
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Assim, ~s c~lcgorjas de mJior frcquência de evocação com relação a palavra "perícia" 

formn : Cl, signific.1dos; e2, requisitos; (3, características; C4, rchlVilncia . Enquanto. 

C5, motivaçõcs, C3. características; C I, sign illcados c: C4. re levância aparecem. como 

categorias mais prontamente lembradas. 

Os dados da tabe la 9 foram transpostos na casa de quatro quadros, para o tcmlO evocado 

" Perícia", a segu ir aprcscn\lldo c, analisado. 

fr<quên<.i. d< .v"".~lo 
«Ixo ,-t Ftiç.11 

Vol"",. mo;"",. quo • 
freq~nei . ""'di. d< 

- 19. foram 

"' ,.. 
r'!':':;;;;'::,,;;;;~:-::::-~":;;;;"'~':":'::::!~~l ' UI"'"ur. 

, , 
O rd.m médio d~ CI Significado. O .H. 38) R"'lu i,i'o>C2 (2.89. 28) 

«I,,, O C. racteri .. ic •• (2.5. 22) 

.l",,>do, l.do 
diroito 

cs Moti,,>ÇÕe< (2 .08, 12) CI O u,,,,, (l .5. 2) 

f igUf' 11 : Di.grama de qua"" quadrantes para, evocaçi<J "l'.,k i."' 

FO(l[e: od.plodo de Fm" .. d (2009) c Gom<o c Olivoir. (2005) , 

o quadro que apresenta como elemelltos centrais ao termo evocado "pericia", no 

quadranle '''perior esquerdo, é novamente UI)1 quadro concei lual em os eOll1cúdos das 

categorias "sign ificado" , "caradcrislieas .. são expl icados ,m suas 

complementaridades. Os significados abrigam os prcccitos ctieos c de jusl iça 

sustentados nos 'jJ ilarcs léenico·cicnlificos da prova malerial da redeia Criminal, 

cnquanlo as caraclerísl icas iluslrmn os a lribulos do profis,ional pe rito no seu exercício 

funcional. 

Em oposição. no quadramc inferior direito são encontrados os elemenlos peri féricos, 

que neSle eaw, corrcspondcm Às fra gi lidarlcs c conscquências increntes 011 decorrentes 

do exercicio funcional. os riscos e o Slross, a desp<lÍlo da ba ixa frequência e de sua 

menção lardia, a falia de id~nlidade profi ss ional, não passou desapercebida. 



o~ elementos intennediários são apresentados na parte $llJ"'rior do qUJdro c, â direita. sc 

encontra a categoria "req uis itos"; na inferior, e à esquerda se aprcsclltam as categorias 

"relevância" c "motivações", tn~is prontamente evocadas. 

Os "requisitos" JXlreecm scr o que os cn trcv ista.dos vêem como pressupostos inerentes 

ao J"'rito e relacionam-se mais com va lores pessoais c conduta fre nte ao mundo do 

trabalho. Enquanto a categoria "motivações", praticamente lig~ O primei ro au terce iro 

quadrante, explicando como se move o perito el1tre o conce ito e a prática. 

4.1. t.3 A ,\ utollomia e a Perícia segu ndo a evocação de palavras 

Os quadros apresen tom aspcctos si tuac io nais inter-relacionados, por':'n distintos, no que 

se refere a "autonomia", traiam-se de conceitos e conjecturas d~ si tU<lçãO presente em 

relação ao futuro, já o quadro pert inente â evocação "pcrícia", a pertinência encontrada 

são aqueles que se re lacionam ao factual da atuação do peritos criminal. coisas de scu 

mundo do trabalho quc sc comunicam a "3utonoI1113" na categoria dos "significado,", 

pertinentes Ctn Jmmm os casos ao núeleo centra l diag.nostieado em nmbos os quadros, o 

quadro 12 Sllmari~a as inf..,nnações das ligu ru lO e II 

(dirót •• • b. i,,,,) 

• om que • 

Na evocação "autonomia"." categoria "relevância" foi alocada ainda no núclco centra l. 

enquanto em "pedeia" di vide espaço com moti va~õcs no quadran te de elementos 

intennediários de menor citação c mCnos prontamente lembrados. Esse des locamento é 

fácil de ser compreendido ao "cnficar-se que no primeiro caso ela se refere a uma visão 
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de futuro c, no segundo traIa de contextos presentes c, quo de certa fnnna foram 

preteridos por alusôcs as caraclcrlslicas c requisitos como entendem os Peritos criminais 

entrevistados com referência ao tema "perícia", o social pcrdcu foco para o 

instrumental . 

A categoria "estrutu ra" nao foi reportada na cyocaçilo "perida". Nesta a palavra 

autonomia é mencionada apenas em duas ocasiõcs c no sentido de um requisito 

instn llllcntal; As categorias C5, C6 e C7, pa,()Cc1l1 ~c opor Ou conversarem 

dialeticamente enlre si naS duas evocações "autonomia" x "perícia", vejamos na 

ordem" "dúvidss"x"molivaçOOS"; "expcctativas" x " fragilidades" : "estru tura"" ··onlros" . 

Aqui, "outros" sJo conscquencias do Imbalho peric ial . 

Em tcmJO' simplc~ c, como ro.~uhado da análise çomparativa pcreebe·sc que, a parti r do 

erutamento das idéias evocada" o conceito de autonomia ofercrc o suporle as 

expectativas de uma perícia do futuro c. toma aparente que peritos em órgãos de polícia 

nacional, pensam além da au tonomia concooida ao perito pela lei. como todos os peritos 

criminais em outras cstruturas, policiais ou não. 

Vejamos o item seguinte que aprcsenta uma dimcnsiio ampl iada da compreensão do 

objL1o de pesquisa. mediado pela anál ise de conteúdo, o que os Peritos criminais 

transmitem de sua pcrecpç~o a perguntas não tão diretas c. por isso. mais abrangentes. 

embora dcmro dos limites apresentados nos instrumentos de pesquisa c, agora 

inicialmente analisados em separado por grupos dos entes componentes da amostra: 

Policia Civil dos Estados c do Distrito Federal (RO. MG, DF); Policia Federal (DF, AP. 

PA, BA, SE, Pt , ~.1\lG, Ri. SP, MT, RS). Policia T~nica(SP, BA), Autarquia (PA). 
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4,1.2 Arlálisc de conteúdo 

A aná lise de conteúdo por entes periciais do grupo principal está apresentada a seguir c 

foi executada segundo as categorias fcchmJas: 

• A percepção da Autonomia pelos Pentos. 

• Alcance da Lei 12.030/09 

• Papel Social do Perito crimim,l 

• Futuro da Pericia 

Convém fCssaltar que a leitura das entrevistas lran!iCritas c seguida da anál ise, TCvelaram 

ex tensa heterogeneidade de pcm,amcnto dos integran tes rla classe Ilcricial, nilo apenas 

de<:orrclllcs de suas fonnaçõcs técnicas, mas também, de suas idcnliJa,]Cl; e 

relacionamento com Suas Instituiçõcs Tutelares. 

Entretanto os peritos cnmmals independentemente do órgão que tulde a períc ia, 

apresentam caractcr1stic3S comuns que [lOssibiliUlIn a idcn1ificaçilo de Irés grupos 

ind iv iduali7~1dos segundo comportamento situacionaL Assim, suas rc~postas refletira'" 

tal posicionamento, de aconlo como sc segue: 

Um primeiro grupo fonnado pelos peritos tidos como operacionais e, mais afe itos às 

causas policiais e investigaçõcs (Enl, 19). um segundo grupo mais ligado iI. 

crimina listica C consciente dos efeitos do f"jnr rui ieia sobre u trabalhu pericial (Em, 2S) 

c, um terceiro 81l!,po rormado por peritos não menos tecnicamente eficientes que os 

ml1eriorcs. porém, mais di stanciados tan to dos aSpcçtos operacionais como dos aspcçtos 

científicos. talvez centrados em si mesmo c, portanto imprevisive is C'" suas açõcs (Em, 

27), 

"Eu o<ho qu. de,,"';. ,." reproduzido <otn<> • I<C'",""" Púbtica de SOgll!'''~ do 

H,tado entendo. porque tO"' a Polkia Civi l o Polic io Militar. Polki. T <'<nica Ou pol;ci. científica. 

~t .. dir«;on.d. pOr sor um. que,Uo de n3hlf~>.a pOliciai" ([n'. 19) 

" " ,li dcmrpaç!o que Cu "ojo hojo é porque muitOS de .. .,. q"",jto. ,,~o se ",fo",,,, • 

• 1!!Um interesse C esdar.cin,."to, técllico ~i.n,ir.to. S.Iu ~uosi..,. ~u. deHi'1ll O trabalho do t><'I';to 
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para "m" fllnçào que não <kvcri. ser fei", J>OI' (>Criei., ma' . im pela cquiJ>O de ;n,-0";8açoo" (Enl. 

25), 

'Trabalho '- um. ""i.., que cu fo<;o. no limite. "110 dou uma gOla" mai •.. se eu deixar ... 

Imb.lh"i. mai. quo <> """ ..... riO ... . um. d""nça que infcli"''''nlc nãQ lem CU,." (Enl. 27) 

Qualquer tipificação siluacional de indivíduos reflele um dado momemo pessoal do 

"Eu" naquele instante percebido por ente externo. Mas, ao se oollsiderar a dinâmica 

ocupacional, a medida que os individuos se movimcll1am de um para oulro !ipo, sub

tipo, deslocamentos existem para preencher c~ lC daro, desta fonna O jipo tem c~islê"cia 

real, ,6 mudam os alores a ocupar lcmporelmcn1c tal espaço. 

4.1.2.1 A percepção da Autonomia pelos Peritos 

Em todos os grupos de peritos a percepção quanto à autonomia do perito c da perícia é 

algo ainda em conSlmçào. Porém de fonna geral quanto maior é a caroncia de recurso, 

do órgão pericial, mai, intcn>arncnlC o~ pcrilo~ a buscam e a comprccndem cOmO a 

instituciooali7.ação da Pericia Criminal como organi2ação a parte da policia. 

Os peritos criminais nas policias civis dos cstadog pautam suas fala s na distinção entre 

os objetivos do órgão tutor C da perícia (Ent. 38), rclacionmncnto enlre categoria 

dominante do órgão tUlor e o lulúladu (Eut 06), a ai nda n influencia de prcss.'o por 

resultados. um dos sintomas da introdução sistema gerencial, no clima organizacional 

(EnI.09) c baixa representatividade da perícia no conselho policial (Enl. 06). 

'. 
1\ cúpula "" int~"' ... Ill~i, "", <I)u'I'",r mais ,ü1ura,. ""''1''''' cqui!>"mcntos, 

armas. coi"" q"" v,i a .. , colocada p'" a poticia em g~,.l. P' " le moStrar cOmO .. "do "'''"'U(O,. 

do que comprar um oqui!>"lll"nln que v.i se, colocado "" ~ctioi" (EUL 38). 

"O pe,soal do in'erioT. de con';""" do mo.mo jeito .ul>Ordin.do a doleg.do. O 

delegado. 010 d""prc-,a , chofia do "'Of de pcrld. /; como,", <> ehofo ([" reri'" n10 Tep'e .. nlUSO <> 

Oiretor do Inlti'uto de Crimin.li"ic •. "' (En!. (6) 
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" __ . <> pia"., <le "letaS do $owmo .. .. Foi oontratada u,,,. CII1P"'''. p"'" r<Xlu>ir (} qUldm, 

e.",belo"", ""',." . odmini,tr.çAo noss. ,,&o p''''. nlo nos m.nlÓn, informado O(>brt" que.,ti 

."""t,,,cooo qll.1i, >lo ''" <>bjtli"".:' (En'. 09), 

" ___ O \'010 no C""",IOo. Só que nó. somos um c " tons.lh<> é fotnl.do pOr 20, c",io que 

20 PC""""" " 25, nllo me lembro. Todo, delegado, de policia, por enquanto."" (EnL Q6) 

1Iá enlro esses peritos, "0 caso Illmonas, que descjam a pcmJanéncm da Perícia na 

organiução policia fatores pessoais com aUlo-jus lificnli\'as ineren tes a bcndlcios (Ent. 

07) c oulras diversas (En!. 07), igualmente encontradas nas declaraçocs de peritos 

pertinentes a outras instituiçõcs. 

"/I per1<i. 11.10 estó na. Con"ituiçlo .. S.iu! 'pO>cnlll<Jori. d. PEC. .i... Aqueles quo 

. s,i"",,,m dtOIrO d. polícia_técnic., J>OT e,Urcm dentro. p<g."' '' bcodkio ... A icnle quer sai r COm 

~ ""ncOeios" (r"", 07) 

... . _. Oll'ros ficam em dú,id, por C'"'" do pon. do . nna QU. ~Io fato de . ,tar na polici, 

ser ,~. i s impo".'uc p"'" cl.,. politi""-"""",,. do q"" "--'erccf O nficio da Perk i ... " falam ,nenoo [do 

" Iário] porq .... nlo exi'lo o v;,,<ulo 00 OOSSO COm OS Delegados. que é O caso <Ie '""ós" (Enl, 07) 

Os pe ritos, nos órgãos de Segurança Pública, p,:n;cbc",-sc autônomos tanlo do ponlo dc 

vi,la profiss ional quanlo da Inslituição Pcricia (Enl. 03 c 02). Embora, relatos de perilos 

do imcrior apresentem dificuldades similares aquelas descri1as pelos perilos Ila polícia 

civil ( Fnl. 37). 

H .. , /I. fIO'" . u!Ooom; •. .; 'utOflUlI\i. a<lll\in;oIrnl;' ... ,,,"'o ou di,se. o dirc'"r é um pt'filo 

ofici.l , " "",onomi. ,""nka . • u!Onomi. p"rimoni.l... .. (Eol. 03) 

'. 
"1"iSlO" ""lOnom;. do Depan."'1<nto de polida ,õ<nÍ<a, qu< n6$ podcri'lI)oS falar Cm 

3"loIl\lm; •• dministrali, .. , orç'''l<nlo próprio .. . /I. ""IOOOm;, do pcrilO oi. e,;"o., "". limitaçoo é 

a c .. n nu .. qllO ,'o-cê tom 1"''" dosoo""h'e, Q seu uoI».IOO." (IOnt, 02) 

"o orçamo"tO, ole li •• ocotro d~ •• pilal. o rep .. ", é muilO pouoo, nao é de longo, nl.o 

<!Ioga ""m do pcn" do que . g<ntc pfo<isa para . tonde,., n«o"idado, .. IIl"Ha "e,os tom quc 

illlprimir ° l,udo em casa. po' f,lta de c.slru tUr3 ... " (En'. 37), 
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05 peritos ligados à estrutura da Secretaria de Segurança Pública (Sf' c nA), tem o 

perfeito conhecimento de suas p5eudo aUlOnomias institucionais (EnI. (9) . Porém, <> 

afastamento simbólioo das policias civis C a garantia dos di reitos adquiridos, como a 

utili zação do tcnno "policia" c o porte de anna $u. tcnlam a percepção de autonomia do 

perito c da perícia neste grupo (Eo!. 19 c 37). 

"0 oosso depana",,,mo. apesar dQ diretor i .... I. ro>pender di,dam<nte.o Secretário tIc 

&gur'",ça. tef ,ulonomia .dmini' lraliv. e fi .... ""~; .. , nós lemo, •• ta ,",ol1(>m;., 'p<w dil$o tudo. 

nÓli .. tamos !la ""'lHura d. polici. civH .. , ~ UI"" fIgura mei" di~<m'ida.. are"" de "".nno, 

&ntro d. pOlici. ~i"il , • pOlki~ <i,'i l "lo 10m """hum. ~o.tncia ,",,,hum $Obr.: nós" (Ent 19) 

"' 1·-,], Ah, ontão é nmito complie'do dizer que a ."na tio Pori,,, é a C,""'" 1.1. Eu 

tenho cO"cU q ... v<xc ""á falando de donlro do um L.b<>rolório "u "" um l"'lilolo ". 

Criminal/sli" •. Vá por. uma poricio ""'ma c ,i me dizer o que "ocô v.i f."", cOm a 0..,010." 

(EnI.37) 

No nivel profissional e paro o~ peritos da p<:llícia civil do DF c da policia federal, o 

sentimento pessoal é de autonomia atingida, ao cnnsiderarem a liberdade na eXC<:tlção 

dos exames, fcitura e c<1nclu~ão do laudo de Pericia Criminal (Eul. 16, 27 c 12). 

"aU!onomia, .; o poder de $Cr ind.pendente naquilo quo .u o""~,,o tom WS< no m,," 

CM"''',"''' minha opini! o técnico" (Enl . 16) 

"10m mo",.n10 nenhum ""$S<' ti ono., Cu ,i". <moilu •• 10 qUil i"luer ingor"""'''' ação, 

.II,",",-ão, mll<lanca , coi"" que cu jó v; om oulras ati\'idadc$ que "u i' dcsem'Olvi em outro 

trabalho," (Enl. 27) 

"P",,? me"'" OS DclcgodQ' m'"" •. Elos pedem "rgên"i. OU prioridade, to"s<~ue f.<or Q 

,,"," na fr~nl<? Ou ent\o dizem inform. I"'''''I''. "''''' aqll i • genle nllo , -.i prc< i>at? o. pro""'IO"". 

"Ie •• 6 querem que ,'OC\\ digo a W.., do f 010, p.ta q"" ele (>OSso e",b.sar __ ." (Ent. OI) 

Esses peritos tem melhores cond içõcs de trabalho," um s iSlcma de divisão de tarefas 

(Enl. OI , 04 c 35) ede blindagcm quanto a inlcrfeItncias (Enl. 12), 

" __ . o G'''''''' leOl hoje, hoje o que . genle !om d" cquõp.m<nto, j<i c$!1 Att a contento, 

m<lmo pOrque vo« não pod<: (C, luoJO,"(I, ,,1, OI) 
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N_ projetos auo pindo IOdos.. Ç~bo foz um lrabalho mtI~O bom._ compnomos 

...... ~60 do «Oi ... aI. doM ... "" GDI" (1"" . (01) 

NA mai"";. dM peritos que ''''''' 'liam no lNC .. ta<> .. ,;,(.ilOll. porq"" t~b.1IIu", 

«f'CCifieomenlc na sua área de r()rm.ç~I) .. . c, W.m acoss<>. nIo IIÓ • equip"mon~ •. a narcriai. 

importam". p.ra o ,,.,,ro trabalho. Infclitmontc ""'" todo. os ""Ioga, no fi,,,,il tom" (f.nt. JS) 

"O It\C "ao 10m probl.",., .,j,,<>gaOO nk> I.", """'00, dekgodo. """tO pOI>tO I«UO. 

Nk> ~m a mn ... "d. que podo:rio. ui"i • • • ....,aUI ...... . " (I ~", . 12) 

Os resultadO$ revela m que o desejo por autonomia do órgão pericial é mais (0111' nos 

peritOS vinculados às policias civis dos estados, perdendo força à medida que K avança 

P;IIll aqueles que eslilo IK)S quatlros das Secretarias de Segurança, na Polída Federal nos 

ESladoo c. rnlnimas para os peritos li as CSHulums "mis próxi mas do poder cenlral como 

nos peritos da I'CllF c, na 1'1' no Distrito Federal. 

4. 1.2.2 Alcance da Lei 12.030109 

Inici.lmCf1lC, CQnv<'m esclarecer que boa pa r1!: dos pcrito~ cnminais trabalha 

eminentcmente na área técnil:o-cicnt írica e fazcm pouca distinção no clltendimcnlo 

vivcndado entre as diferentes autonomias atribu ld3$ ao perito (trenic8, cicnlHica I: 

funcional) c aquelas atribuídas a Insti luiçAo r ericia (administmti v3. orçamentária c 

finnnceira) atribuindo equ ivalência enlre essas Ires ÍIllimas. 

As respostas da categoria anterior foram aqui reforçadas. a au lonomia nos lermos d:1 lei 

iSlo é autO!lOlllia ' lrenica, eienlífica c funciona l explí cita ao perito c implfcita 11 pericia. 

forum dadas pela maioria dos peritos como I'ré-exislcntc. 

Pereebeo!e qlle, na visAo de todos os cnl revistados a .lei não ITQllx!: maiore$ iml,l icaçõc:s 

no cOlidiano laboral do perito, scrvKlo para 1cllitimar a siluação cor rente c sustenlar 

juridõc;mw;:nle a autonomia da Peneia O fi ci81 (I:nt. 12. OI e 35). 

'"Ela nio só "",.. lem!>,.., .quilo q"" ji é .",.bdo. <>li sej .. a i""tc 101" que lrab.thar 

N u, aUIOOlo",;a • <oU ,utOllQm;. j.l c~. (>'0';111 no err··(En •. 12) 
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"1'\0 con'rio braoilci,o mudou ",ui,o 1'QUCO_ .. • \1a" de qualquer ",.no"", você 10m.1 uma 

loi que \'Oi d .. " poo""p< inioio! 1"'" nlud anç •• _ Hoje vO« já l<m uma Id. hoje já dâ para "O<'; 

che!:"r em algun. estados,", jll <OlT'l<'ÇOl" pr"por .Igum ,ipl> <k '"'OOom;3' partir <lo uma loi j' 

po,ta .. ," (Enl. OI) 

"Aqui " que muJou roi" do""!c <lI\ cim., jW;'.l1Ienlc, da que,t:!o J. dulo""",i., en'lo. 

cada ,~qu. há lima ;ntc,for<rn:;, na ",,,,<>,10 do Um perito. na IOl!IÇ'" d< "01 peri,o, na ."';'\0 de 

um perito. prá fozor Qulros trabalhos, que 000 o lr.balM perici" ou !lO âmbito 'écn;co.cirn'i!ioo . 

• pó, • promulga,!.o da lei ti""., mais diflcil. 1\10 é? .. (Enl . 35). 

Alguns out ros apontam COIIlO vantagens suas conscquências mais imediatas que ["rum 

a~ seguintes: a defini"ão de quem são os peritos oficiais (Ent. 19), trazer a discussão 

sobre autonomia aos ambientes periciais pouco rççeptivos ao tema (Ent. 35) c, 

tran~ferêneia de responsabilidades ao gestor pericial (Em. 38) . 

• '0,; Pcdl,," cha"l'dos ló<mC()S. auxil ia,,,,, de ",,'ici., s" Jili,m l3rnbém. pcrilOS 

ofici.i •.• ui ji •• pressa <I.","",nlO quom <lo '" pctil'" "fioi. is: o. pori,,,, médicos. os pcrilo, 

odonto c 0' pcri'", crimina;":· (Enl . 19) 

.. /1 forma 'OmO '-<lC. , .. i dar o, ... iOOo""o<Iô,,,,i. d. poríoia podo ser disoulida. .. Então . • 

, itilll,âo é muilO 00. .• g,nto podo IOT p'ojeto< do." tipo. c em que algum ""'mOn'o gente vai uso' 

'o longe:· (Enl . 35) 

.. Embofl! . a pcriei. sej • .,nÕO<>ma e"'l".nto f •• o l",baUto doi., adminí,uativ:>mente 

ct. é .1",10<1 •• DeI"Il.d. Region,I ... . Os p'o<ossos .Jtnio i3l"' livos q"" . . Am'" Cra fei,o ror da. 

... Ag~'" quem abrt $(lu ou: -/l~ora quo ,'<ICê é aulônomo. ,""cê f.ç •.. ~1 "" •• condiçôc< $lo as 

m'''I11''' .. OU até pi",,,,,:· ("oI. 38). 

Outros peritos perceberam 'luo rc~tam a consolidar algumas das autonomias çon,tanles 

da lei (lim. 06 c 38) 

Oó, 

,\ .u",,,,,,n;. funcional nem 1""'" I<'m c, c,"'" 4"" " O problema .. Autonomi. 

r" • .,;""., é oqll<la qll< você. é .. Seria "",i, ",na ,ul""omia ... Qu,.., quo adnrini"",h • ... V<lCê 

oab< O que te"" que f"",", e, YocC ter" pfCm)gal;va do podo, rale, i"o (Sem inlode,en<i. <k oWa 

oatego.i.) ... n~o ,-cio O podcr de gmlo'· (Ilnl. 38) 
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A maioria dos peritos quando ronuu perguntados sobre o que fallava para oomplcmcntar 

a I~i, apTe.cotaram respostas rclacionada$ à aU1<)I1omia mlminislmliva c, orçamentária c 

financeira (Enl. 07, 03 c 27), indicando necessidades comuns em todas lnstituiçÔ\:s 

Periciais, c, n~o propriamente ao peri to que roi o objeto do Diploma Legal. 

" , .. 1\ q"",too fin,n""ira ""''"00, !>O"IUC a questão finaTlCeira ",nsegue roool,,,,. ""no 

(.'<:nica e ciemifica" (Em. 07), 

vocC não Icr condiçõe.< de oomprar um rapei para faz.f 1.000. ~""" n~o ler 

coodições do ,x>mpro, um produto quimiw pa'" fazo, uma perida, \'0« 10m que pedi, pro 

&Iegodo. você ,-.i dcr<ntk, dele ><Im;"; .... ';, .. ""'ntc c tc<nicamco,e. N. bora ~uc voct rede para 

"dolegado." delegado >"ai dizer, cu Ih< faÇ<)" você li= 131 wi .... É bem daro ;"0: a primoim 

,uloo,,",ia é • orçamentária e fm.""ei .... · (En'. IH)_ 

" ___ Uma ,ulonomia .dminimati'-.... \-ocC quiser um. iodcpondCn<i •. 1 .. 0 para mirn é 

iodrp-cndcnci ••• 1 v<>CC tem qoc lcr ve,b", própria.. bern definidas. \-ocê lern quo le, despesa 

programad ... \-OCê lem q"" lcr uma defrniçlo d.ra da ,ua mi,""". Se v"';;: ,-ai .er indep<nocnl<:, 

você tom q"" ler que lor 'u' ."ibui~10 definido. 1'0"1""" n!o. "ocê .'oi ficar rdem. ' ·ai .. , pi01. 

vCJoCt ,-ai <cr uma insliluiC~o ,uboltem • . autônoma c subalterna." (Enl. 27) 

Na percepção dos peritos das policias civis do Distri to Federal e da Policia Pcdcral 

aquelas estruturas menos afetas a falta de rUlIrsos e ill lerfer.:neias do órgão lulor, as 

razôcs ~m se ler uma aulonomia administrativa, orçamentária e financeira c.tariam 

relacionada. a gereneia de pessoal (En!. 35), dcliniçJo das atividades periciais (En!. 25 c 

OI), c. correi~ões inlernas (Em. 20 e OI) 

• quc.l.'!o de ter ""pacidork de decidir e definir. quonl"" profissionoi. ~o , 
""oc"""',i,,,. qu.ndo fa,cr oonourro públioo. conlO lota', oonlO ["Cf. (lOlitioa de remoçlo. em que 

alividadoo panic;par "O ç..., dc continua. doolro da polida, .. Ou >tj •• om ali,idades (lOli<:;'i,. quo 

mio • p<rici._ h<o a gente tom ""flei"""i .. ," (Ent_ 35) 

o que pode nOS ,er valio,o é • qw;liIo J. oulonomi. pró nossa f ... \Çl.o eOlno 

(lOliciai,_ muita, vcr-",. gentc ó .ubmetido •• Iguma, tarefas q .. s.lo de n""'o .. mais policial 

do q"" (>Oficial. """'" (lOnto a gcntc ton1 "'" oonflito sério COl\l o, delegad"" pcla queS!~ da 

,ubordina<;lo. do hierafqui.:· (Ent, 2S) 

"Vrxê le"\ outra. oarrei, ... quc influono;am .dminiSlra1iumentc a pcrlcia. seja na 

c<colho. do """ dirigcnte, ",ja por meio das COTT<gedQ'; .... quando O p«ito .dmini.tI1Ili .... mento 
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nega .Iguma coisa até em fac<: de ,ua ind<-p<ndênci. rund"""l. cle S<lf .... Igum, reprodU. 

adminisIMi-' , .. . a pallo_ quo é • f,na"""iro. "'l'"nlCntârio que também. veda <> perito." (Hm. OI) 

"como é que W)"~ d. oUlol\OIJ\;a c ",antém uma hiorarquia ,ISid., um. ,';o.!<> militar da 

coi,." Enl.lo, a estrutu,a .mó,",,,,,, ..,ri •... É, ,"<>Cc" ""'" pares .... Você nlo pode ler u,,,,, 

<orr<'&o<!<>,i. do 1"""''' qLl< não r.""n () lr.balho que vocC fal., quere,"m a qualquor hora, to 

.me.,ar, de tcr qu< r.,er de dc'clTllin.l(b forma. produ~;r de ma;, ou , de meno •. r .. cr de "mjeito 

ou do outro." (Ent 20) 

nai emergir considcraçõc~ quanto à lima possível re-estruturação. 

Primeiramente um. mudanço de estrutu .. talv~z con,esuida por ....,;0 OIé mo,mo de 

""Ia muda"," na wnstilu;ç.l<>, Realmente "oc.\ di5lingui, a at;,ülade )l<!Ícial da .ti,idaJo polida 

ad rnin;'lt;Ot;" •. Porque. ati,idade porici.1 vai ter "li" \'Ortente proc ..... I. Uma vertente J< 

formação de pro' ... .. . p,nir dai VOO~ podo ler 11m intorcâmbio com. ""Hei. de formo "",i. 

''"'''10ila. sem rroblcmas." (Ent. OI) 

No ;'l1tanlo, boa parte dos peritos criminai~ des>c grupo, assumiram que as colltliçõcs 

atuais elH tennos administrntivos e de recursos silo satisfatórias para 1ins profissionais 

seja por interpretação própria das eondiçõcs ambientais (Em. (6) ou, cntcndcremlratar

se de uma questão inexeqüível (En!. 20) ou dctcnninaçõcs pessoais (En!. 04 e 34). 

Eu nunca "",ti prejuf"o na minha .utonomi. enln> aspas. nln .1 a"in,. de ter. 

independen.i. de tlCre>W ""rquo ",.I"",nl<. cu fi>. nlÇUS c~.O><,. Então. Eu \'Ojo q"" e,lar for. d. 

Policio hxl=l . ",", dentro. 'er au,onom i, .dminiS1Tativ • . Eu _ não vejo que i..., inlerfira. não." 

(Enl. 16) 

" __ " lOu acho 4"" sc não li,.., outooomio admini",ativ •. ,,",>mo que ""j. dontro do 

6rgão, Mas. prindp.h .. cntc no< SETEC$, __ tão ",jeitos a ing~,"noias ""mo .Mão hoje .. . Você nlo 

pOd< para sair de u"'" Sup<,jnlondlncia I~, que pedi, UIH' vi.M •• ",pre.wdo ao IJel.g.oo ~u" se 

acha d<t"",or daquele ICCU"" comum_" (En._ 20) 

"A I<'<nioo é indi.pen"vd Mos. a .dminiwativi a ~.n1e tem que ,nali .. , C01l\ cal",a ... 

pode h,,·cr uma OOtrutura_ . nào lo"tn",ntc fOfa. <omo •• i.,. a dofonSú,i. na pTO<u,adori . ... llIT\3 

d<:fcn""ndo o go'-erno, oulra ""f<nd~nd" o cidadão e. c,,~o n" me.<",. cslrUlura. ]'10 ~o 

O(''''promelo • P,CltaÇl(I do $Crvi\X> e • prantia do conlradilóriO." (Em. 0'1) 
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~ .•• t .... &i ... cad;o SETEC Im<Io que &fi" 5l'tI< ~ 6l13li«;"'01 s. .. que lmlm 

0«...- para iSf<)1 '"O 11,*. ,~ fIIpOr q..c: • peri<ia .... dcparUmrnI<> ;oc;obc .. ~ ....... 

ronocxlo & ... 1 de. mi llllle. por mb. se I gcnlC P<'&I' 1~IOMm>a I gtoll< .'ai g.nr oito. 110"". 1NO ~ 

mdMr? Não oej. Sjncen,,,,,nl~. MO .. i. I:.u al:! ... que Mo.M (F.nI. 34) 

Essa l,ltima argumentação parece se r fncihnclll c rcflltávcl, como a1irrM(]o por um \los 

cl1ln:vi slado~ . 

"'QIo>ndo I perícia ntâ "'''110 da poIloia có.'it C" onlOll1lo<lo< de despesa o! um Delegado 

(;(Tol ctc vai Ulilinr" Olf"""'mo Daq<lilO q ... eI. ao'" int<K$I.aIIlc para • polie;' civil .. F.nql/3"'" 

que .... 'n "(WfIIl\enIO. i",kl'''''''''''o do oi., ... 1"'''''0. do oIe ..... sufocienlo ou. de . .. ... muito. ele 

':ai ter p$tO q"'''''''''' t aulónon>c>. cle ,ai .. , p>lO na pet1cio ind."endc."""""'!C do ~ ........ (F .... l. 

OJ) 

QUOl\10 no orçamento, trata-se de uma questllo nova, vivcndada apenas por poucos 

peritos que lidam diretamente na área de gestão fina nceira nos órgãos autônomos c, 

"nln! eles n~o há concordii ll cia quolllo a influêncill de estratégia tio calla sovemo 

cstadu~1 inst:llado modulada pdo Se<; rctório de S~gumnça na distribuiçilo dos «:cursos 

(En!. 03 c 02) 

"A S«1<Úl" de SctwlJIÇa Público RIo l .. n ",,-... buma ingCffuciI no orçamc MO 

r.nan«iro de ..... hum 6rgio da S<~I l'oibIiea. ~tt$ Lem ..... <>rçamm1<> "1'.., .... 00 cm IIIi " "" 

orçarnenlO ~Ie ~ lib..'Ado pola K<1'dIria de rl .... }amcnIo e orçam .. "" c. o Ii......,.i,,, para pilar 1$ 

deopeau ~ libendo pela S«,,"~ de f ..... nda. f.nIlo a Sem:lari> de s.g..'arlça .. Ia """de ... I 

I"'ne Of'C'"KioNI d. "",In",, públiol ... o ordenado, de dnpcus ~ um perito . .-J" é q ... tu"' • .. 

dod$ÔO$ donuo do órgão ronfonr.e O O<Ça,ncnlO e O f,noncci", <1<1<." ([nt. 03). 

"'No.so. projetos do o"plr1.",enlO de l'oH,i. TÓ<ni<a. Clc$ ,.Jo cClllrnli.,a<lQ!; 11 . ~ ... 

1113;",i. Ira fl~'" do Stt,N. rio de ~~tado, " .1 si", ..... dclin~Õ<. de go, .. "no. [J nCSLe (UO, • 

(OIIOorrtnda é &r.arulo • a, InstituiçOe> elu fl'Op<)r(ionolmcnll' li.!<> dilhe"" .. i • ... O quantia' ;,-o. O 

.fel;'-o C as v ...... "' .. do 8"'''1110. ","O de "-lado. do oada ~ ,,,, .. r .. .,m bastant" no 

<11""'10 ........ ..., d>o; vert.os." (EnI. (2) 

1'110 é fiei l aqu ilatar $C a di$]lula pelo fínarocei ro li m3 is dí tici l e nlre 8S fronlcirllS de um 

mesmo órgão ou, el11 re órgãos diferentcs. Como $C di~ nesse meio, o importante é fazes

mai o r o 0010 orçamentário para que 8S fal i~s d tc-m para lodos. 
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4.1.2.3 Papel social do perito criminal 

Como diagnosticado na análise dos dado_~ de evocação de palavras, M peritos iniciam a 

pensar nos aspectos re lacionados ao composto da razão instnlln~l1lal de sell trabalho 

técnico-científico, do seu papel c de sua responsabilidade social, os quais não estão 

integralizados ao conjunto da rcprcsçnlaçào social inerente. No entanto, suas respostas 

convergem a dcscobcna da verdade, na distribuição de jus tiça (Ent. 38, 01 e 22) c 

resolução de cnnnit()~ socia is (Bnl. 27) . 

.. " importando d. por/do estiO oom I lu"içl. Ela >cmp'" to'-O no,ur" .. prot>atóri ... 

"""",im do se ohegar à vcrdado de um fàlu. é alta,-ts do que" De u11\" p<ri<iL " riM,. prova 

",.tori.I, el. 6 obj<>tiva c ciontifioa. Ent!o, hoje em di. d. é i",,,,,rta"tc 1"'''' 0' Dirdto. Hum.,""", 

Trabalhista oi. também é impo"IUl'e, Cri",in.1. polr i.so que . geme <xi.to .. • , (En1. 38) 

"11 r.'pol" .. bilid.dc _i.1 do perito é aq""la p .... -ccitu.d.a pelo. 1,.I.do. inlm .. cion.il . 

• fun",o não 5Ó de auxili .. ao juiz no 1'"";,,,.nto jooki.I, mo;. também, dc garantir ao) cid.dAo 

que cio "ai t ..... um. prova matcrial ''''''tn. "" contrário do que vinha "cont~cendo onde.., f"i, 

todo polr confissio < pelo fa",oso pau de "-ra"," (E"!. 01) 

"f: ",o<lr .. a vertlade, ind"",nd<'1IIC do. ;nlc",,$CS qoo o. cuAo .Ii cerçando. do •• 

q ... ", docr, mo,Ir ... vordade e evitar. inju,tiça .. , Trabalh3f conlra • implIni,L,de, també", por 

tabelo." (Enl. 22), 

''O di. q ... o rorilo <l1lCIlde, que 3' açôc' por <10 de,cnwl,id .. J><XIe'~ gerar beneflcios 

na 1'<'",11I~ de conflito. que ó a cWnci. d'l cri:«$ ><><ili$. aí sim cu adIO que o uabalho rorid.1 

vai ~,,,h"-' imponânei. c o rccOf1hcci",.nlO que oi" ,cal",.nt. tem ." (Ent. 27) 

Os peritos, pOltin. nào sabem se e,tão alcançando estc papel, ncm o que falta para 

atingi-lo. Para eles nllo há o relomo quanto a e retiv idade dc seus Laudos 00 judiciário c 

ainda, uma maior interação com OUlros órgãos CIH decorr0ncia do in$ularncnto do~ 

órgãos de perícia. 

"Eu n!o <o;.<O",.u Laudo fui útil 1'"-'" condena, Ou absoh·<r ... ° que falta ai é UI ... , 

..,ja alguma geslão pollltica, alguma gestão admini"""i, .. para que- agente tenha o retomo do 

trabalho ",.li>.aJo." (E,~. I S) 
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"Cumprir sc " papc\ <oci,1 _, SÓ ó po""i,-d. se houvor ;ntog<açao da perida com ootras 

i"'litui~õ,,, ,, . EI" li muito ",du;oid, •• ntlo se redu, com isso a efotividade.to I.udo pericial c \'océ 

n10 <"" .. gue n<> fi",1 ver um rel ultado ",,",pleto." (Eln!. 2!)_ 

Alguns peritos propiciaram uma cspédc de inler-relação enlre a importância do que ~c 

faz c da autonomia, atribu indo maior capacidade de sati~f,lÇão que aquela 

proporcionada pela reJlluneração. 

"~h " 1>0. pane do pessoal aqui. ycm por ta ", ... de um bom .. I1rio. M ... >C mantém por 

c.usa da ""pa<idod< de t",bal~r ~. que ,ua, <:<li,;,.,; «nh'm resp.ldo, o que ele proouz tonha 

;n,pona",,;., '" o que 010 prOOul; deixl d< ter impc,,",,'c. ,-(>CO podo pagar dnqCl<nl. mil ",.i, para 

o cara. Mas, .., o quo cle proouzir nao for imp<lrtanlo. de nilo yai f.>cr:' (Enl. 28) 

"Eu a<bo q..., den"" da policio ... N61 IcmO$ Um> boa ,"(>" .. do muito grondc, ,n .. <u 

lenho du,'idas .., csse pape! Cst" ..,rldo ofdivom<ntc cumprido. $e vo<ó atm . u,ili.ndo a promoÇJ.o 

da justiça é f""da,,"'n!.1 qu< ..,"'" !mh. iS<IlÇJo " i.w .i .,Iá in!itnamenle rd""i<H1.,do à 

aUl()fIomi.:· (Enl. 14) 

Refletindo a importância do Imbalho pericial pela sua is~n ção e acrcditaçllo social por 

seu traba lho livre de interferências. 

4 _1_ 2.4 Fuluro da perícia 

o fUluro da perícIa par" a maioria dos enl revislados está relacionado a recursos c a 

!iIItis façllo provellicn!e do Irabalho. o salário é um deles. outro fa10r relevan1e é o 

equilíbrio enlre hicmr\juias imemas. 

'. 
A relação entre o número de pcrilOs satisfcilOS cOm sua eslrulura enCOlllm ai eslreilo 

vinculo, ale ""s perícias ofic iais mais consol idadas discu le-se quanlO a possib ilidade de 

uma rc-eslroluração admi nislraliva. O CfchVO disposto é lão maior e, o propósi to é tão 

mais inlenso o urgente quanto maior é a carência c o nível de insali~fação. 

acompanhando de fonna par c passo o que foi aron!.,do quanto o nivel do autonomia 

percebido. 
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Desta forma para os cnlrcvisla<Jos não há fuluro da pericia dentro da p<.>lícia civil dos 

estados [>CIo contraste de objetivos, controle de recursos c menor nivel de autonomia 

percebido (Eul. 07) . 

..... 1\ '''''''' alll"""",i. da g"",~ for. d. polida oi,;I, com "r,"monto próprio, podendo 

pl.nejor. o,Uulwat 00>& carrei ... de Peritos Cri", i,",l . Muilo~ cstados co"""gu ;",", .lé ""'""'" 

an'e$ de.,. loi __ .,,'onami, orç.mcntário, li,,.., de q .. lq .. , in~utnci. do quom inVC$liga. de qu<m 

"ousa de quen) julga. poro qll<" • iml",d.lid:Jdc do código de p,ooc""" """.1 «ia rc~itadA .. (Enl_ 

", 
Os peritos ligados a csln'lora da segurança pública. sejam aqueles com os quadros 

cC<Jidos pe la policia civil, como os que se encontram no sistema autárquico, as prcs,~õcs 

são menores c, sentem-se em cSlrulurns adequadas, Nestes lennos suas falas se 

comunicam CÚIll aqueles da ainda vincu lados com policia civil, apenas quanto a 

qucstõcs salariais (En\. 03 c 37) c ti" UI1'" p~ríc;a oficial tle base naciollal (Em. 07) . 

••... UIn .. I.rio dig'''' para "'" PO,jO <h; prolissi",,",i. qU3lilicod"" que <om..,,, ""001110. 

com <> seu laudo. po<l<m iOl(lu'i .... oomo",. alguma iniu'liç. como absohw um culp.Jo .. inocentar 

um culpado ou coo<h;na, um inooentc" (Em. 03) 

"Hojo voei um ,.,n periOU do int"";()r q'''' ,,"ha um 10 ....... do quo um perito do Dis"i,o 

Vode .. 1 c r .. o "'C,,,'" tnlb.lho e ""n' um volum< muito maior de c .. u.li'lk •... e ... t .. I"'ritos da 

interior ganham um Icry<> do "1'';0 do DF ganham. r,,,,ndo o nlO'mQ "'001110. cn, condiçõcs 

muito piO"' .. <c dedicando muito ma;,; .... • (Em. 37) 

··jnSli1uci<m.IÍ>.lr. a perícia no âmbito dos perilo, do arasil. qu,lq""r pcri", pcn, ... a 

me,ma <oi ... .!, gento tor um pro«dink'nto úni"". "'.toJol~iu. criar lO"" linguagem comum. ""r 

ioocpctKlontc no lI,asil in'ciro ... 1\ grn'~ 'em qu< pcn",' cnt ori .. ideologias. proadin","to. c 

lingu.scm comu",'" (~"1. 01) 

Porém, essa idéia corrente de uma pencia de b.1SC .!'3cional tios cslatlos é vista como 

inv iável por alguns perilos (Eut. 04). 

"' ... isso é "nI rroblcm. rnr <k><;<"fIlrali",<;ão do Go"omo Foderal. pOrque.., voce 1i,.. 

>'U'OJIQmta do •• stados. lira o dc<cnv .. lvin>entn ""1',,<:IfiC<) do c,da rcgi~". ;"0 ó muito 

imponanlo .. •· (Fo'. 04) 
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Como mencionado an tes. o relUTO da penda dentro ou fora do ambiente da policia, é 

menos importame para os peritos criminais no âmbito do Distrito c da policia Federal, 

seja por maior grau de insl;lucionalizaçào, seja por inccrtc7.a tios pe ritos_ Mas. aqui 

também (}Correm I"'siçõcs opostas. 

''Olha a <OJl\par.~l<> que cU raço é qLIC se,i. até I',,,,ivd tcr un>a "Jlonom;a I&nica. 

fundon. l. cienlifico. f,n,ncei,., admini.tra,iv. den'r(> do DPf. "lo é? ~Ia, ;'S<I exige "Ula 

"'Ud"1Ç<l de coltura, Uln" muda"ça de entendimento, do ",I.?;> de pode •. q"" na minha .v.li.,ao . 
• I~ não ,.,n1<J é possi,'(1 que '.0"1"1'" pcl" meno, em curto pro,", E"tlo diame disso, cu adIO q"" 

li prcciro come,", • c""'lru i" • "<>ovo" ... $0\>", •• ul0Mmia em Qutra dimen,lo, em oulra 

instilUição" (Ml 35) 

"Eu pcrcelJ.i que nós temos uma fraqu",,,, inlrln"",". o pcri,o se "ch. r<>lj';carnenlc 

f,a<o. ~ nÓS nO> m.n1ivcfl)l(J' no". p<'»tura q"" a gente ""m:!;., não $6 do ""nt~ de vis\a 

.. lari,1 qu< é" IV''''''' 'omo, do. peri 'o< e de alé perdoe O I'OUtO po<kr p<>li';çO que nó. 'Cu"" 

dentro do de!>,,"" ""'"IO (Em, 14) 

"Eu ilCoo que "" • gente ""u!:>c, """"" o """'o papd p>r. a $OÇi<:dade •• 2omo vai 

consegui, m3ntc' .. 1,,;0, ,OS(, cuida, dos oolros benor.cios . A gente 'em que I.otar raw- e,," 

lr"",forma~~o, gaohlU. """<IuiS\ar .u • • mo",,",i. de uma ntalleira intdig<n'c" (En'. 32) 

A queslão de tempo para re-c~lruluração é outro ,olllponCl11C de prcocupl,çào desles 

peritos (En t. 04), e que é realmentc é 11m processo demorado, a exemplo das tlcclamções 

prcsl~das por peritos de órgãos dcs~inc"IJdos que só há poucos anos cSlab i l i ~~rJm seus 

processos admillislrali~os (Ent 36 c 03) . 

.. Nós ,>lo podemos ",ir de uma estru'ur' pronta c. fie .. 00 léu. ficar Ire. ou quatro 

ano.. S< m tc h \go para assistir O nosso tipo de lrabo llto. ISIO C tolice. é um posicionamento de 

risco . !l.l um risco de porder muito do que • gentc já conseguiu" (~nt. 04) 

,.4uando foi " .. ,inada a ,,,'onomi .. . em <) d~ fewrcitt>. dOle allO' atá .•. foi 

p,oblelll"ti<<.>, foi como ludo que eomeç. scm Icr Utn proj<to. <rn> 'Cr uma c$' nlluraçào. I,"" foi 

trobolhodo durante 12 '!l(I$. então <"li diria G"". do u" . Ir«"nos pam d. quatro ."", prá ctI, foi 

que mudou "'uito .... "(En' . 36) 

". gentc eVOluiu b .... nIC neste, doz anO' de a"tonomi •. M ... O estado continua SCm 

sa""r "lUi(o I:>c", o 4"0 o Cen,ro de !'<Tida f.z ... Kó, crumo. em outrO go,'c,,,,, c 10<10" lrab~lho 
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'lU" foi fcito IX> gO"Cf"" ",norior lem que C<lmeça:t do lCro. lem quo oomeça. de 00"0 pra fl",sltar " 

~ue foi f.iIO, isso d<m"," .Igum {«npu ... " (linl. 03) 

Um dos peritos rCSllmc a situação daqueles que ImClam o processo de discussão a 

respe ito de uma alternat iva autonômica administrai i\':t da perícia (En!. 29): 

. Porque a lIente é muito técnico. cnt~o. gen'e é muito mN;eu'_. podo até ""inar 

Laudo "", inbo. Enlão, a gente vi,'. em moio de um quadmdinho, "'4uere de olhar em ,'olu e. 

pcn.<ar "", PO"'''' nu" a (",nlc. o f .. " tambóm d. genle u,", bojo com um .. IArio bom. dentro de 

um ór~o qoc é h<m ,-iSIO na "",,;edado. Ma., aoho qu< till[. _in', I"',ar. pcn"'r." que a gente 

"'almenlc qU<:f, pra on<l< agente quer ir, em flln, cS<.a 1<; da >u{<>num; ... <'$li. '1""'lJy <1<" E'tados j. 

Ol!.",m com a perícia d.,,'incubd, da. Pol;"' ••. Thdo ilSO 3 gente 10m que oont<ça, o ,",lisa, e 

l"mar .Igum. 'lil ude "">le ,,",ido, clo ler um" idonlidado. """""'"'" definir um objolivo. urna 

.otmUgi .. om fim. \Ent 29) 

'. 



li' 

4.2. Resultad os das En l~C\';slas COm Oi I)lrll:~ntl.'S e L1d~nlnças NadonHI, 

As c1l1rcvi ~(as foram sempre cordiais, alguns cn!rcvi~lados assumiram um tom didático, 

cxcculÍvo ou polílico ao início, convergindo logo em scguj~a, para um dinlollo IIwis 

aberto como em loda~ as nutras. 

4.2. 1 A pcn.:cpçilo da Aul<momia 

Os dirigentes da Insliluiçio pcrk ial da policia federal e Q eoord<:nador f>a!<l aSSUIlIOS 

pcridais da 5cnasp pCfttbem a autonomia como aquela limitada ao peritO em $CUS 

af:v.et'CS colocando em oulm dimcnslo o aspcdo adrninisl ralivo, embora usumarn que 

h:l entre el~ ~ alguma correlação, cnqunl1lo O di rclOr da IX'ricia do Distrito Fedcr.ll 

ass ume '111 0 s~o inseparáveis. 

"V()C~ de,-. IOf I Utonoml. para fi ',., OJ< e .. "",. n«<.sári<>s. para rupond<r ~""Ia 

quesÍUl\"lo "" para .1e<>Je. """"I. <>bj •• ;.,,, que fo>i .... ici'WO. linüo ele.em 'er I .lIIOnOmi., " .. 

,né10d0 ... ,"li _. Í$>O.r ~ ....... oi .. ;neron1e.o peri1o. De a«»do com O ~ ... pr<,.~ I eiOno:ll. IJ 

IknlCU de Cfimi .... I,"i .... de fu """. c .. , ...... lponla .... mctodoloVo e ~ponck "1 ... 11 

~EllIlo • coodil'âo de ""lOnOmiI, ou .Ié mcjmI) de independO"'; I , q"" de", t<:, o 

proli .. "",.llk pa'kia nio de'", .... conr"ndid. "" J'OO'o de ,;,ta jllridko lega l «Inl o 8"'" de 

l u'ooomi. c de 'I>d<pcMénC:Õ., q"" de,,,, '01" •• '" unidade ~lni<l ... a unidade orj;.Inica cI. t! UIII:I 

"'p,_rll •• iI<> enqWlnlO o lraballlo !'Crie;,1 ó u"," ,'i'idode prnll<':' (E nl. 26) 

""U\.onomi. <! q ... cu 10M' liberdade de r .... ' o ""'" lrabalho da f<rrm> ",oi. """pie ... 

correi. pooolvcL A "UlOOOmia para mim cI~ t! ' 0lIl1 ... ou não ,enho um OfÇamcnlo. .. Eu 1>10 I<nbo 

."'onomia. M .. rno 1I:!Ido orÇa"",nto .. ele r .... do fonlo ruim e I'l1o """""gllÔr ' .... ' fomw em 

financdro. [ noJo. ~ adia0"", nada ""'u pI ..... J.""'nlO.~ (Enio 21) 

• 

Esses peri,os ooloc~11\ el1\ evidência a rclmividadc au,ollômica do pcrilO e da pcrfda 

"1'110 cxi"" "utonomi. rima, ~.~ C$g "i""uI1<lo • um mÍllistro. lU" II«:'~';O", se 

,'O<~ nia li,,,,r, ",.hnenlc, wna '<I''',","l/Ili ,'idaOO na h<m! de bri&"r pelo sou 11<10 V()(~ nlo 

coosog~ ",,,,I\'or ... VocC dontro de uni óril<> iu~ 'UI"no",; . rd.ti,,, podc d iminu i, dCJ'CI1dendo 

Ik q"" '" o! O tcu in!<rl""u!or "" .. Ir" do O\It l\:l lado:' (f.nl. 10)) 



li' 

ü ••• AJI1\;n; i lroth'. significa que . 1000' OS d>lfoi de SETEC, f,,,o.i.m l I1bQ,d inados a 

DITEt. E$$a é •• ut~mi. admini'lr .. iv •. ~U"' di,o" I:" DlTEC, podori. n(lnlo/or OS 1IIOOS 

SIITECs.._ . ~ ~ olMonomia . Enllo, n.io é ... im, porq ... " ara ~ amill" 00 SUpffinlondcnto 

que ~Ie ... i ..... "" ..... ... " (ErI!. 11) 

"._ 'I"Indo \"OC! ........ 1Ja • uni<a<k ~.] okfcri .. na ki d< um O<IlrO ó....,. po< 

exemplo. na I'; d. policia ci_il daq",,1a Uf . "'1",,11 penei. dI n1Io tom .ul"",>mia, porq\lO el. f\)<) 

10m uma loi própril do ia, ",as .,Iá in",,;'1a ti> loi do um (>UlIo ó'po qLl< é prirocip., lnlOnte 

de",rilo" , (Enl. 21 ) 

4.2.2 Ak, .... ce da Lei 12.030109 

Too<:>s indicaram que (I lei "ao lrouxc modifica~$ !lO lraNlho do perito. Os gestores 

dns pericias da polid a civil do Distrito c da Federal ass inalaram que ocorreram cfci los 

negati vos para a perfda, um dos efeitos da Lei foi o ,,:<;rudesc;mcnlo das n: lnçôcs com 

os delegados, o fenômeno é mais intensamente percebido pelos dirclorcs pcricias da J'F. 

"""O 'I'" cu ... jo na prática é que hlo nlUdou ~""" eu '-.jo h ""'olu de . I&u ..... 

• ....,ridadet que l olCS e.erciom llgum pode. onl .. delll ui e K 11' .......... ti inro,.-..dado «Im di . 

.: q"" eI. j.l. ",.,.trou • 00<$0 c.ro. ji ,nosll"OO 4"" nÓI CJ1.Omo, .1 e 'I"" _»> i,.,pO" "nl<l. "'"" ••. 

Ou osporo '1"0 oi. vonh. do um .. fo,ma dir"","(~. ela venho como uma d<l.nn i""'t~o corno 

rocomctHlado pda ONU '" (Enl.23 ) 

"Enlio O '1..e _""c. hoje Loi:mos O ""'"' maio ~ de dclcp<loo 'I'" OU 

inibo , ... ", .... &ir .• po"i, do ........... ,., que . 1«'''' C<KIIC'ÇOU o ............. "P"'KoooWm ... "'." '""" 

ql>Cf 'I'" ,....,;; faço. deI ... ni ....... roisas q..e RIo é ... funçlo. e <S1e processo do perito .. , mais 

opcraoiooal. i~luli,,, c~ .. lido uliliUldo """'" uln polIcial ... ,. desvio de runçA" jó vem 

8«>ol<C<mlo ha algum 10n,pO". (En1. 10) 

" Eu enttndo 'I"" I l u,onomia funcional.'" n\u ilQ lii-'da •• 01<>"","i •• dln in i$l .. ,i'· •... 
• 

confund ...... se ~ .'cmlil"ll<los lSpt<1<>S. OU ";1. ,"OC~ "" IUlonomia pano ....... na _ 

. ';'idado .... " <ksvio da "Iuo.çlo do detcrmi ..... os pcri,OII pano f...wn """",,,,,,nl<> IIdminiSlrl,i,"I$. 

ou .1<' """"'" pOliciais. ...... "'" li..,.tas l .. i~odadc . "",i ... lbtica. """'" por ""ro'(llo: JIIÍ"""": 
~ oq_ do di"'ldri .... ou ..,j •. i..., o.kl ~ .. ividadc crimin.tlí"iu e «II .. <>do UliIlzado 

p«Í~ p .... 'nl s fWlÇÔC"l ••.••• QLI<r di«,. i_ ai, a ,nçu , .... , rere a loi 12.030. pO"1l1O est.! 

"",.endo "" .uIOMml. funclo",1 do p<:,ito:' (Enl. I J) 
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Na policia federal parece ser essa a explicação: 

", .. 3 parti, do mo""nto em que uiu eSsa lei parece . 1é qu< dou u,,'" "ulocada em 

. Igons ,upcrintcnd<."llt.'. dOI'gado< que parcce que ,,,<,,,,ksc.:u OS"" tipo de <>C"g<><i.ção. TIlIl!o quc 

na lei org'nica o,i<lem di!jl(>Sitivo. que ,,,bordin.,,, OS peritos lá dentro. (1'II1O"do os perito< 

criminais 01"'"\0"" corno peritO, polici.i,. ,u""'din.da< a aU!<>Iidade ",,1;"i.1 t lU t<xla a 

hirótcsc" . Quar>tlo ","", ",j .0"''' ...... ' com ddcgodo, ele diz a .. ;m, ..... utonomi. que você es,A 
querendo é arando do",.is. nl.o deve "', bem a$sim", (Eot. to) 

Na visilo dos demais, a lei oferece sustcn taçocs pontuais como as p"ricias desvinculadas 

dos órgãos policiais (En\. I S) ou a rcgula mcnlaçào de quem s10 o_~ peritos oficia is (Enl. 

17). 

_" 'ur,ci"n!c pc'" CQf\OW .li!lO pcpd •• "Ionomia." q .. tom .juóado em algun$ 

.'lados .• ~enlc percebe is<o 00 c.,o dQ Paraná, 00">0 exc"'l'lo, tem ajudado alguM eSlados a 

brigar, a mantor • autonomia fo .... d> pOlki •. " tE"t (5) 

" /I Lei 12.030, cI. linha """10 objcli"o principal defin ir qocm silo o. alQ'", da perid, 

oficial... Quando, ""$tr$ ImlloS de oulO<lOmi., os ",,"mto, .conte<"""m é P'''G OIe le""" 

"lribu;~ muito p,Óxim .. . à, vo''"'' o, conmto, do .lJlOnomi .. tom b .. -e, ""m O podcr 

"'1,'-;'I, " (Enl. 17) 

Segundo OUlro g~.lor, O) que se espera para a perícia é o que vem sendo apregoado pelo 

Governo Federal, a autonomia admin i ~lral i va (Em. 26): 

"1\ i .. o quo generic.mente é prog.do por eis< go,-cflI<J c quo roi ~,"",do no primeira 

ÜonfomnÓ. t-o'adooal do Sogurança Publico. 1\ .utonomi. d> pendo com .. udávoi, condiçõ« 

orçon><ntáfi .. '1io.rICeiro" .dmini'I,.tiva. , gerenei.i,. çom çon •• a .... ó ""'" ""ndi~;lo que nó, 

pod"""", di"" que é boswnto .. Iut", p ... um. rcricia «>03'dorad •• ulÔnom •. " (Ent 26) 

4.2.3 J'apel socia l do perito criminal 

o papel social dá perícia é identi fi cado por Iodos em essência, sejam gestores ou 

lideranças de associaçõcs e afinadas com a. declaraçõcs do grupo amo sara, embora 

acrescidos de algumas interpretaçõcs pessoais, o que é razoáve l e esperado. A essência 
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con~istc na busca da verdade pelo método cicnlílíco aplicado as evidência, materiai, do 

crime (26, 23 cIO). 

"/I TIO,sa primeira ;,,,,,di.l" c lr~n,,'cf'<31 Te'po"".bi lid""c é tk'Stobrir . vertl"de ",a\. O 

d,,,,.ndam<nto d., evidencia, forenses é • ",aior conlribuição que O profIssional d< porici. r",k 

do, p.ro O !oxoido ,,,,,;.1 porque OS," desvendamon!" ... ~I. o!. sar.rui. do "",-ido procr$W kgal C 

ai .ntio. e<ltondo, é • )}Jra," i. do próprio e'tado democrático do di,e;w. (EnL 26) 

() p"'rilQ é (} I"'rt. voz d. """;,,,",,10, em busca d. v.rdn,",. da ," •• dade r3elUal. ele é o 

"'l'Órtor d. locicd.dc da ,"<,dade dos f,lQ$, .. Il ""lO f"n,10 irnporllml<: na oocictladc porque 

rc'poodo um __ io: é I""'h'<I "'ocr O '1"" ,ccnt<:oc. é p<>ssivd .. ocr d. \"ON.do. Então 50 " porito 

li '"I&n01ll0 par. di"", issu ... <> que 3Oonkc<u fui i,so._ Aqui", ;n','rc, .. a vcnlado cu posso di"", 

o •• '1" .... , vWiBios. mO mo<"am o que & " .. tcri.lidadc">< de"..,n>I!OU. (Ent. 23) 

A fu"",lu wcial do perito. ol~ 6 Uln ou, lIi., d.~justi, . .. ",,~. dentro da ""rera do 

c<Htl>tcimonr" delo oi o",I>'<><. r OS infr"oc$ peMi. do pOnto <k , 'i ,ta t«nico·donlifico ... So ele é 

.tUôno,oo, de "",,o q""rerl<lo «clor"""," ,·"r<lade. Só que nÓII .qui <kntro." gente sempre a'"OU 

para e,elarecor a verdil<lc. (En!. 10) 

Um dos gestores apoma eartncias na fomlaçilo dos pc:ritos. hoje realizadas nas 

academias de polícia. justamente na área dc dirci to~ humanos com rcnexos na qualidade 

do laudo rclaçionados a crimes desta natureza (Ent. 23) c. quo parece não ser Jl<'rceb itlo 

llela grande malOna dos peritos devido a priori7.aç;lo de algumas disciplinas 

eJl<'raclO n a,~ no processo dc fomlação protlss ional em detrimento de out ras. como 

explicado por OUlro gestor nacional (Enl. 10). 

"O Ilra,jI ,cspornlc hojo a m.is de nQ,,"nta p"""'''",,", !\O.$ lribunai . inlem.cÍ<lnoi, por 

.'c<u,õo, <I<l '!'i;lclIla poliei.1 c "" a genl e começor a Qlho,. InUil0' desse, casos ,."".; "'; que o 

LoudQ Peridal se re,pondeu . Igwn. <»isa ou c". p",i,o 0'.1 lotalmenl0 in,pr&pri" para aquda 

funçJ<J fK"4u" d e dc>conhcci. J. fu"",lo? Ou porquo m01i,'o cio se e.tou? K~o se eon,cg"" 

en'ender. J>01'lU< "'uilm <Im ""ligi'" 4"" ,""o "" .",Ii .. "oo M forula ;",Ii'e"" o p,ore.>o, ti 

laudo o tudQ ;'"'0. "O<~ di" Tinh. mais <»i .... a , Or dita q~ nAo foi' ·'(Ent. 23) 

na pr6pria ac.demi •. da< lu m,,,,, de 2004, 2005 paI" ca, lOd" '"UndU e'lá tendo um 

lfein.m<nl0 m.i. operacional, wn treinomento lna;$ <In equipo, "" soja. é como se u penlQ inlogrn 

., ,-quipo policial 4"andQ sai. campo. I"" lem um I.do bom. "",quo quando. gente , ai. ,'.i eUI 

Il"'PÓ c COIOO lo"" ""ui ta ,oi ... p,"" genle f. , er, a gente p,c<is/, es(ar <'''Iranh.do com", .gente •• 

CC11\ <>< ddcgad<)S, para podef apre«nuf um re.ul' ado nl<:l~o,:' (Ent, tO) 



'" 
Outras conlri b~ições d i~,em respeito a SQ l uç~o de prob lema. criminais em çampo e de 

fom13 direta c dirigi<.ln ao cidadão viti'nizado (Eul. 23 c 15). 

~._. do lOdoo os l lOI'e. que exi<t<m. I maior fun<;io ooc~1 que ui ... ~ I da .... ici •• 

porque.1a l<m ba,"ft com Humanidade: com cilnciI Nlo 10m """"Cf <OIII.moç .... nIo I<:m lia,,..,. 
com '-;npflÇL .. I funç'" .odll da ciência [aplicada] coo .... " ,n insuu...,.,1O da ,'Crdade pan mim t 
a nlliof runçio "",i,1 q ... l lpém pode o.,,,,,..u. "'". hi,lÓrb de Estado.~ (E"l. 2}) 

.. 
"". ,'fimes .""Ir. <) «Imérdo • ",.idt""i ••. SQcialn,cn,< ;uo é impomnl" ~'" 3 ;"'.&<'" do 

"",ilo. Agora <nl IcrtnO$ d. _iodado como um ludo, • ""rtdo é fuod."",nlll "" ..... 1"1'10 d. 

crimes pano puruÇkl. !>lo et posq""" Riu 1;,'fl " ,n 1.mlho bem reilO pdo pmlO, ... ·iamoM. 

q ....... nIo , .. i ler ""'" condet\aÇlo ..... uma doci$lo rllm< do juiL'" (10,,1. 15) 

Os en trevistados deste gmpo mencionam a diferença entre p~pci$ de aluaçlo 

ins tituc ionais (Em. 17) c destinatarios de scus produtos: A po licia está para o criminoso 

c ordem nas cidades, assim corno a pcricia cSl:l. para a an:l. l i ~e da evidência criminal e a 

prova forense (Enl. 26). 

- F.nIlo " ,,,I.t$ alg ..... \)<I~ .,'" ti'" "Ih ac" t.lklrio muito &nfl<k. "" _ido;> de 

'«lt", diltribuir. j ... tiça porallOCi«lade como:> ull\.ll r ........ de vingança . O <k:lrgado 'e", que I"' .. " 

" bandido <k: qualqUCf ll\.llnein. o .-tu <k qu.olqocr maneira, " promQtor 'om que d"""""i .. de 

qualqLl<r m'mei .. , I"ll\illll a lIOCi<lIadc queT. Enquan'o. reticia nlo. m. Wn que u ne, a V. rdode, 

óo.>aquem do<'r,"(llnt,l1) 

, . peri..'nciJ.. ~ .. ma prixi, 'poIitia' (lU 'pOl;ttí,' ,j,,,,fI,,,, ao"""'" do ~Idadc que ~ oq""l. 

í ... t .... ~ q"' .... n.&n . ordem no cidade. I:m1o. ptriei. 0.10 é 'u"""'1II< para '~.';t",,, • 
.... no«nçlo d.t orocnl .. , " ",·idOnci. orimi!1(/;1 ~ O nosso 'pi,,,,,,,,,. O tr.bolllo di polieia é um 

trabalho "oltodQ nl Sul po'il<io p." • flgmo do c,i",iI!()$(I," ([nl. 26) 

4.2.4 Fuwro da perícia 

I'lrra os dirigcll1cs da perícia da PF, para o lider elei to de sua 3S$1)Ci~Ao c de grandc 

parte dos peri los criminais federa is, o fu luro da perícia pcnnanccc como es tá, a 
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autonomia do perito é sati sfatória e segura 1\0 âmbito da Polícia Fooerul , \.-'I1qu&nto 

ocorra o rcspcilo 11 autonomia da perícia . 

.. 
.. Ido. nio ............ .-; ..... (açlC> da 1'01;';". AI , im. um 6rilo ... lóoIoIno o ..ao un>~ Imonomi> 

inl~ma_ M""mo pOrq..e nIo é s6 I lci IHUO, nistc" .... ,:1"'" 1.037. do """,rnbro d<) """ ~1I1>do. 

que já p,,,,,t uma ... lOIIO"'" tunc ...... l. adm;";,",i,'a " fin.O>teÕra dos Ól"gãos de: porlci.o. inol .... ,.., 

fC<k'"l'll1."(EnL 13) 

De cerla (onua é aguardada uma dctcmlinaçào nacional que dClcnnine os ",mos <1" 

pcrIcia seja pt'La rcguJamcntaçlo do Decreto 703712009, ou o seu abarnlollo. 

" AgoII pm:i ..... 'Of ...... mllo lO"" do ." juridi.,. do r~j .. que rale: Nk> oqlli " 

. is' ..... l<:m que .. r ....,. ou lem q"" se, 3<luclo ~ 10fl'IC'" "' prmid .... d .. po" q ... liSO fI"",i(lnc 

I:>om. "" r'Ilo. filo '<$olve." (I!n1. 10) 

Dentre os cnlrl:visllKlos i'l:;cridos na perícia da PCUF, hII. uma cisão entre o pensamento 

du gestor (Enl. 23) e da associllÇão representativa dos peritos (En\. 15). 

MA ONU (I<Ide, 6 u .... ttoo<'ncia ...,. pai..,. ctI'OfIC1*O. 1>Ot pai"", ...... ric ....... _,.i ... 
mais "" .. n,'O!""",, de ~m,. pericia .uIÕnOn ... de uma perki. I p;one ... "',,.,"" 'I""" dip: ~ fÓ 

un' laOO",,6rio! "'lo, O m,,""" ;ntoiro oaminho. para illo." (e"1. 23) 

"Aaora I .~tQnorni. no ~ntldo 'I"" ou ",..alo,,, como uma ",OO<'""io,'" pefttOO uma 

rcjciçlo mesmo ~ pcrioo .. MO$, no <&$0 dos pe-ri~ do Df. t um mnJo de pe~ pl •• ial. 

c~e i..., · Ma .. .,...ndo ,-ore r.1I em 1<nnOS pror.s.ionais, . '<"IM""'«"" 1Dtd""..,~ 
(Efot.IS) 

Oul.o g'-'510' parcce indieur O caminho legal a ser seguido segundo o seu ponlo de vi,ta. 

Q 'I"" "" G""ro Iomb,~. 'lu.: nto •• iSl • • diq>o'iti'''' <o<>"i,u<;o ... 1 I .upeitQ da 

pc:rÔ(ÍlI' I pari;' oU .... kKi$l.çio própria é 'I"" J<'rio 1Ior.nHb< . .... """""'ras: administra,;',*,; 

il' .. ,<"IIoC:iai<. e por ~lIO!nci. orç""""",rilt$ fi ... o>Ni,. " fw><i""" ..... wn:I Ioi ~I da pcric" 

formse no 1h2<it... .. n6s li,~ por ,"crnpIo, "m .ok:li'do nacional d. pe-rio;il r..:nCftSoO onde 

lUdo isso f ......... 10 nora .. li,"",", " .. paroi. dai di""n';"""" ",,,, esudos e ao I)F.~ (I,,,,. 24) 
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Os novos rumos, ultrapassadas a barrcifl1s pessoais e inlemas dos ÓTgilos de Meia 

pa recem já ser conhecida l\(l r lodos . 

. ,_ t """ da l'Iio .!Onde .penas a """,rança ""btica •• p<rlcia for....., .,"""" "" r,nal. no 

""" libelo OI> (<>tO q ... ~ I jllS1iç •• tq>rCXmada li ........... uibunoil • cOfW •.•• _ orkDlaÇio 

cafdeal." l>Of1e <b pcriciI ~ p .. nu justiça criminal. (F.m. 26) 

"En, .I~u,,\ "''''''C''I<>. alyuóm v.i IOf que '.' qu< lO' "'M visão in,t;h",i".,.1i .. ", da 

"",id. o pcmil;' qUI: oi. p«.U. ,," unificou dontro do J .... ioijlio. Voei: ter uma Pc.lci. d. Un ilo. 

o.. .. j •. onde ••• beç. da perkia .... ri>. (l"ntro do SUpr(n'IO Tribun.>l Federal." (Enio 17). 

Porque O Judiciáno1 

NkI "'Mo dúvida" poIq"" ...... , .. ril....,. mal. blindados, nót lcri.",O~ , ... " M:" ....... 

mai. condições do fite< II(>U(> t .. bolho, rna,..cri:!"..,. a. )'rerwv1j, .... n"i, ",Iativa. It;,idado 

de riI<O .. Mas <u •• tIo q ... "n' di. nós v~".,. can,in"., P'''' ;8M>, porque. J"Sli~~ cada W~ ",ai. 

depender de p")\'as, •• prova penoi.1 é un ... prova que "lo lO pode dispen,., o., (Enl. 17) 

o grupo de peritos remallcsccntes na polk ia civil do~ estados tcm como meta 

intcrmediária a saída do Ófgllo policial rumo' seguronça pUblica c como os peritoS de 

ou t ro~ estados ali posicionados. lem como próxima etapa o desenvolvimcuto d~ li ma 

pcrk ia de base unificada no padrãn federativo, encont ra ndo suporlC o.Ic pcnsmncllto CI1\ 

sua assoc iação nacional c nas pa lavras do c1l1ão coonlcnsdor da S<: nasp para a~sunlOs 

periciais. cmbora um posic ionc ~"Sla perícia r>O c~ccutivo e OUlro. no judiciário. 

Na pericia da policia civil do Distrito Federal, diretoria c assessorcs trabalhaln oom a -hipótese de uma perieia nos moldes inl cmaeionais. comu sugeridu pela ONU. (I que 

segundo a ABre, anlago ni za o pcnsmncnto dO$ Jlcritos criminais d'l poHcia civ il dc 

Brasília que ti fa vorávc1 li man ll tcnç~o da pcrlcia nos quadros da policia. 

A diretoria do órgllo dc pcrleia federal, a associação dos peri tos criminais são solidários 

ao pensamento clt tcmal il..ado pelos peritos cn nun31S fedemis. quc é (I de 

~uslentabil ;d3dc no ór/}~o policial. respeitada a autOllomia runcional do perito c da 

Pcric ia crimina l prov ista na Lci 12.030109. No l1 mbi to da 1'1' os peritos iniciam o estudo 

do lema. 
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o quadro 15 sumar;7..a a análi se de contcl'(]o para lodos os cmcs pcrici:,is entrevistados, 

seus gestores c lidc ra ll ç"s, lideres nacio llai s. Nele ~ perceptível a visão dos diferentes 

conjuntos de Instituições PC'fi(:iais C seu posiciOnamento rumo ao futuro, segundo suas 

pcn:cpçllcs aUlon6micas nlo IIttcssariamenlc coincidentes para um mesmo papel liOCial 

como dcdarado por todos os ent revistados. 
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4.3. IllscuHlIo dos Rl'Su ltadol 

R.eforçamos que os conce itos aprese ntados ncste ítem não silo advindos do 

Icvantamcnto bib liográfico, eles foram CTI\,.ni'dos dos peritoS C11trev istados c, oferecidos 

de forma natura l, em processo dia lógico cspont5nco. Porém, a anAlise dos dados 

obtidos no campo foram confrontados com a lit eratura pcsquisada , permitindo afimlar o 

qlll: se segue: 

4.3.1 Ou~nto À perccpç.'o da autonomia 

Todos OS peritos entrevistados afirmaram ",10 ter sofrido durante sua vida profissional, 

qualqocr intcrfcrênçia na uHuçlo do dos SC\JS exames periciais e elabouçio tIe 

laudos. Porém, no correr das entrevistas c como tr8nl\Critos nesta di ssertação fonllll 

descritas circunstâncias q\,e alguns p<-..,-itps percei>cram como intcrfcrência~ de ordem 

em seu trabalho ou, na ndl1l in istração da períc ia, seja pela divi são dCj igua l de ta refas 

cnlre li esfera pericial e policial, ou no trabalho de apoio às ati vidades administrativas 

do órgAo cont' olaóo" ocorrendo simultaneamente, elcvação da cobrança por resultados 

periciais mediantc ações correcionais, inclusive. 

Autonomia do P~..,-ito 

A Butonomia dos peritos c da peneia criminal é um proccSl;o ainda cm eon struç~o. cada 

perito de um dado órglo li vé cm um çonlClllo próprio. Em uma forma global, nprcscnta

se uma ap<OKimaçAo ao nivel minimo d e aUlonomia quc o perito dC\'cria tcr para o 

c:<ercieio ill<clu~ivQ da Dtividade perieial compreendida nl fala do conjunto dos IICf;tos 

ent revistados. compreendida como a rca1i7.açlo dos c~ames e elaboração do L ... udo 

Pericial Criminal. 

ti A. autonomia é a tapaçidalk de auto oriclltor-$C ao desempenho func ional sem 

qua lquer 00, 00 menor nivcl de interferência possive1. oomprecoocndo: 

• A existência de IlOrmas objetivas, lógicas c de fáci l ~'t1tClld ime"to, 

desde que. o p('rito seja o unico dClcrnlinante (lc $ua liberdade rcsf'l'ns~vcl 
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• A escolha do método de trabalho, para formar convicção c promover o 

debate de idéias com os pares 

• O trabalho exclusivo do perito na atividade pericial 

• A ausência de interferências nO lr'dbalho do perito C na adminislmçllo 

da atividade pericial 

• A capacidade de <lccidir cok1ivamcnlc quem é o chefe da instituição, 

que vai ser o responsável pela escolha de equipe de gestão no âmbito nacional, 

oportunizando a escolha dos rlcmais gestores aos peritos nO âmbito dos estados c 

c~tcs scmclhanlcmcntc no nível local, em uma hierarquia de comando couscntida 

cntre pares. 

• Ter 11m3 corregedoria fonnada por peritoS criminais realizada no 

âmbito local c regional por parcs de classe supcrimcs em um nível aos 

corrcicionados c, no caso de gO$!ores por junt as formadas por outros gestores 

periciais. 

• Contar Com maior rcpTCSClltatividadc oos Conselhos SuperiOT()S de 

Polícia (Isto nas pcricias tuteladas pcla policia) 

• Controle da gestão de peritos por pares desde a seleção por concurso 

público, fonnaçllo geral c especifica, lotação, remoção , ou cess.~o pard realizar 

Oulros trabalhos, que não o traba lho pericial ou'u) âmbito locllico-cicllt[fico. 

• Autooomia orçamcntária e financeira para desenvolver a perícia c 

garantir O serviço de rotina. 

Como pode ser observado excluindo_se os dois prnnclros que são atribolos da 

autonomia do perito, os demais já tangcnciam a autonOlnia administrativa que .;lo 

atributos da illstitlJi.ção. 

Autonomiil da Perícia 

.Ao longo do trabalho e a tuz das cntm,·,stas ficou claro que é imposslvcl tT"Jtar em 

separado a perspe<:tiva de aotonomia da períc ia como instituiçiio da visão de futuro da 

períc ia como percebido pelos peritos em seus <lifcrcntcs órgãos de pericia oficial, mais a 

frente voltaremos ao tema. 



Os peritos enrnmalS quando perguntados quanto ao alcance da autonomia 

proporeionado pela Ici 1203012009, rcspondcram de fonn a umlnimc qllC 3 lei nada 

mudou em suas atividades, que simplesmente regulamentou as condiçõcs pré·cxistentcs 

tanto para a pericia quanto ao perito. Porém, a medida do andamento de suas laias, os 

ent revistados int rod uziram acréscimos e ajustes, apresentando-se como mais 

significativos: 

A) Fatores utilitários 

• Asscgurou juridicamcnte a autouomia da períc ia oficial nos órgãos vincu lados 

as policias, alén' de defini r qucm s ilo os peritos oliciais e fomentar a discussão 

sobre o tem3. 

13) Fatores limitantes 

• Foi incompleta por nilo incluir a autonomia administrativa, orçamentária c 

financeira impre~c indivcis para assegura r a autonomia funcional da perícia c 

desta fonna do perito oficial, COlHO previsto na le i. 

4.3.2 Quanto à Essência e o Papel Social do Perito 

A üssênel3 da pericia para os en trevis tados é a descober1a da ve rdade pela análise 

eicntlfiea dos vesl!gios de um crime c, assim O papel socia l da Inst ituição Perieia fica 

expresso no valor probatório de seu tra balho, li socialização da verdade criminal , eujo 

destinatário é o poder judiciário para promover just iça pela ciência. 

, 
Os peritos não sabcm ao certo se tal papel vem sendo at ingido el11 decorrência do 

insulamcnl0 pericial , que historicamente encapsulou li perícia na estrutura do órgão 

polic ial c quase anulou sua comunicação com os organismos extemos, exceto 

ocasionalmente com as Uni\'ers idades. Os peritos estaduais associaram o cUlnprimcnto 

de seu papel social li autonomia ampla da Pericia Criminal. 
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4.),) Quanto;\ visilo de futuro 

A perspectiva de fUlUro é variá"c! de ente a ~"to) pericial, seguindo a pcrccpçlo de 

atllonomia necessária c • alcarIÇada , centrada em uma COIl~lanlc tensão inlema entre a 

de fesa de garantiu pessoais obtidas j urtlo lUJ 6rgllo de lUtei. c os imcrc:sscs coletivos. O 

cfClivo disposto a uma mudança estrutural radical ~ tão mais inlenso quanto .na io .... :s as 

interferências adrniniSl~ t iyas e de recunos encontmdas pelo órgão de perícia tute lado. c 

u despeito de em uma vi ~~o de fu turo a longo prn~o da pericia crimina l ser um 6rg~o 

cOnsliluciona l ;~ado (CF), independente, porém próximo ao POOcr Judiciário, 

administraçlo direta pon anlo, suas e:xp;x:lalivai de .. :uno prazo são: 

• prrí( ia lutdada nos 6rglios de policia cj,'U dos es tados: Polida '«niu ou 

científica na cs tn lhU"l1 do 6r)!;ào de segurança I>úb lica estadual c desvinculada da 

J1Q licia civil. bu~cando um órgão pcrie inl de IxISe nac iona l 

• Perída tutelada nos órgJos de st~urança publica d Oi c,twd,m 

EstabiliZ3Çllo administrativa da policia técnica 0\1 cicnt ífica para dcscnvoh-cr um 

órgão pericial independente e de base nacional. 

• Perlda tutelada nos 6rgl1os d e policia r fltuludas por lei redcrul l'S l,cdrica 

(PCDF e PF): Uusca de au tonomia a\lll1ini, ' rntiva c financeira dentro da 

organização polieia l. 

A figura 12 sumam. a difcrcntes visões de fut uro dos peritos criminais enlrev istOOos 

segundo organizaçlo q~nto aos rumos da perícia oficial da situaçilo alual e 11 fillurn 14. 

aquela pretendida 

• 
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•••.••.......................... •.....•••••••• •••••••••..•............................. 

. . .. . . ~~y~p.i?! ~!~~!';'~?i~~!? ......... . . ..•••........................................... 
Autonomia Ampla (Buscada) Autonomia Restrita Alcançada .. . .. ... .... ... , ••.••..•......................... 

V isão de fuluro ...... , •............ 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• • •• 

Visão de futuro 

~:" Iagi o inicial 

•• ,'. o, ••••••• o •• ,.: .,.", " ••• ,. , ••• : , .,:: 

Figur:> 12: Vislo de futuro <Ia Penei. Oficial <egundo 0' c"I""imdos ~ por org.ni~o 

Essas HmdSncias são de compreensão rela livamente fácil, as precárias condiçôcs de 

trabalho c forte suoordinação oferecidas pelas policias dos estados as p~riçias, aliados 

aos sa lários mais baixos, impulsionam os peritos até mesmo sob condiçõcs de perdas de 

garantias a busca po1ilica ]lor autonomia em qualquer outra instituição que a acolha, 110 

modelo que for mais rapidamente negociado, caso á caso (Ânsia peta a utonomia), o 

modelo atual é de tutela no órgão coturo lador da polícia civil, ou seja, nas s<X:fCmrias de 

segurança p(lblica ou de defesa social dos cswdos , 
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Os peritos desvinculados das policias civis tem a percepção de autonomia alcançada 

(Aulnnomia percebida) ao âmbito do tu tor. algulls até com as prcrrogalÍvas garantidas , 

istu para aqueles novQS 6rg:los I"'riciai~ Ctn que a policia civil cede os peritos para 

integrá-los então. o objetivo da pcrlcia passa a ser de cstabilização administrativa 

enquanto aguarda a inclusão da perícia oficial na Constituição Federal. 

Para cMes [lCritos, a aulollOlnia instituciona l é pcr<:cbida como real, conquanto 

reconhecida fictícia, porém ti muis concrela que naS e,lmluTas vinculadas as polícias 

que a despeito da nalurc711 relativa da autonomia ela é ainda ulais relativizada para mais 

Ou para menos de aconJo com a modulação de inlcrcs>cs ~'J1tTC o gestor da perícia c 

aquele do órgão de lulela (Autonomia relat ivizada). 

Quando OCorrem interesses cOmolls a au tonomia flotua para nivel. ",aiores (Aut(lnOl11la 

acrescida), quando são conflita ntes a autonomia da perícia se rcdo~ ao nível mínimo 

(Autonomia subt ra fda), o prublema se acentua quando o gestor da pcricia afina seus 

interesses com o gcslor do órgão em detrimen to do papel da peTicia, aí lem-se o mais 

ba ixo nível de autOllomi. permissível que é a submissão da perícia c do perito 

(A utonomia anulada), o quo não poJcrill OCOrrOr na admin;';traç.ão pública, mesmo em 

úrgào cuja função é distinta, embora por v~es coincidente, COI11 o papel que o tutelado 

tem por objctivo cumprir. 

Nas pcricias tuteladas nas policias sob lei federal especifica (PCDF e PF), 00; 

cntre~istados declaram a pcreepÇ<lo de autonomia alcançada, a menos da adminis tra tiva, 

e como na eategori{t amerior cssa percepção autonõl11i~a é tão mais forte quanto maior a 

proximidade do poJçr central (Figura 13). 

Nesse grupo se dã uIHa recusa a autonomia ampla e a opção pela permanência nos 

quadros dessas polícias elll decorrência do maior nfvcl de inslitueionalização c 

reconhceilllcntn destas organiwçõcs pela sociedade, associadas a ~ondiçõcs especiais de 

trabalho nos órgãos \.'{:nlrai~ e salários fortcmente compet itivos no âmbito nacional 

( l~enúncia iI ~n tonoml ~), embora algumas ten.w:e~ deeorremes de interferências 

administrativas ou em falhas nos ajustes entre hierarqu ias internas, mais presentes n05 

, 
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(l,lados c agora sentidas no âmbito da capi tal federal. sillalizclll estudos e ro-avaliaçocs, 

principalmente em siluaçíks de desrespeito a autonomia fu ncional do perito como 

assegurado pela lei 12030109. 

Autonomia KCSlrita Alcançada .. .................. C:::' CC': 'CC:: ::: .... ... .... ........... ... ........ . 
Mó. 

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

Min . 

• .. _---_ ... _---- -...................••.•••• •.••......... . ...... ... .................... . •• • 

De forma gera l tanto os gestores comO os rcprcscmantcs naciona is aprc:<cnlam p",içõcs 

concordantes com os peri tos , COm a excLyão a uma das lideranças peric iais que , 
posiciorm a pcríciâ no âmbito do executivo. Embora essa seja a visão de presente 

manifestada pelos peritos estaduais, suas visões de fu turo estão relac ionadas ao Poder 

Judiciário. 

Di fcrcnlementc, o Diretor do Institu to de Criminalistica do Distrito Federal, " ponla o 

fuluro da peTida, llO Judiciário e mais vo ltada a..,~ princípios da ONU, enquanlo os 

peritos c a ABPe se mostmram favorávcis à pennanência na po lic ia. 
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A visllo gemi é que existem duas perícias oficiais: um grupo em movimento, fornlado 

pelos peritos de base es ladual , que vem cons1rui ndo lima fode de baixo ]lara cima, c uma 

re lat iva inércia daquelas de âmbito fedem l, criadas no sentido inverso. A evolução dos 

falOS poderá levar tensões à Perícia da Policia Civil do Distrito Federal, corno mOSlmdo 

na figura 14, Oa,O pcnnaneçam constantes as condiçõcs ao tempo das entrevistas . 

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

F. slág io I ntermedi~rlo 

••••••••••............ ... . .. . ...... ... ................• ..•••.• •••.• .• , .• •• •............ .. ... 

Figura 14: T~ndõftC i. d. ~ricia OrK;.t man'codet-so cono .. "! • • vi,lo de fu'uro s<gundo <}. 
""(,,,vi ,taoJo, 

o ,esu ltado final poderá ser o dcscnvolvimcll1o de duas períc ias criminais , uma oficia l c 

outra, restrita as causas da uniJO, idcn ti fícada~ em L'Ssência c em papel social. Porém, 

de âmbito do atuação c organização distintas, como m.?slrudas no quadro 16_ 
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uma (k.'Cis!o mediada cnlrt' a pr.\tica \' ivida.. <) dcse"volvimcnlo [lCSsoal e do glUIK>, 

CQmbinadas a uma 1ll00 il'aç.!lo tcórica e ét;GII., contQn1:1ndo "" limitl."$ impostQS J1'Clos 

l\.'Cursos ofcrC'Cidos e a fonlla dQ cOlllmlc da r""ricia. na medida do porque c. por ll11crn 

ela é ç,,,,' ", I:ula . 

1\ aUlollo",ia concedida;i !"Cri';a. alrav~s d~, lei 12.030nOO9, é limitad .. ao ;lI(li\';,I"o. 

i ~ ,o f. ao pcr;lo o lkial de nalurCl8 criminal. aquele qllC é o s"j~;l n da .... -spo"",bi li/.lçilo. 

Os pcril~ nilo deseonheçcm que os cfci to$ de L11 auli.momia, lJO<klll ser anulaUO$ a 

qualquer instante, dada a dcpcn.k'-nda de r;:euf$l)S oriundos 005 conlrolad(If'cs, os quais 

ao UlI.-';II'" l~"'r'". lemem a I"' .... a do poder u.h ' l1do deste insuumcnlo quc. aos SClIS 

olhos IXllkm fazer parte UlúC3mcmc da dt'fcsa de SUR8 próprias leses. 

1\ lHllnuomin :lt11llla da perícia é deseju manilc~tu da soc iedade c será ral~O conSClI sual 

dos perito, peta ';ti, u. I'oi ~, ~tra\'~s des ta podcr-ge·:\. dcsk><;ar o scnlid" ,Ia :111101l"'l1i" 

pllru condiçõcs mais ral'orál'ei s {figllra 15), pos to que 3 lib~rdad u da ".,,,Iade scn\ 

ern:onlr!\{la, quando mo\'ido 1><;l a éti ca , " h"lIlclll ru, slueilO <.te sua Jlrópri~ ra~~o. 

I" 
tlg",a 150 A,'anÇO nJ! .<c.1a do nil'l:1 ~" ""'o",,"'" o..,pllado ('''n'o a 'C_ CImo o Mtw\';'''jmu • u 
lih<n"Ii . "", I V", Figura 6 "~Capllulo 2), 

CItCl:n",(>~ tiO rUIl<.tCSIC capitulo em que aprC$Cnlnmos o, ,e~ ultados das en lfCvistas s",m 

u ,rupo princi(hll de peritos, c0111tl~rnmos a análisc de conteúdo .kSk 'S c.,m ,ul"ck's 

peritos que aluam Cl)mo di rigentes c II""sidcl1lt'S d~ as.wciaç(ocs 113eioll31s, IlualH.1o 

podcl1lM obscf\-ar IluC há um 00111 l1i,,:1 de SI'llOrlC demro dc cada ente pericial cmrc 

l)('r;IO:I, Ili,ig .. ~ltCs c lid....-cs de aSSQC;açõ<'.'S, I'or li m, l', discutimos Oi resultado, dCSHI 

1>CS<IIIlS/l 
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Nas próximas páginas o fochamclIlo deste relatório de [Wsquisa leva ao momenlo 

adequauo para as respostas ao problema apresentado no Capitulo I, bem como a 

vislumbrar propostas parti novas pesquisas relacionadas ao que foi levantado, analisado, 

disculido c apresemado. 

' . 



5. CONCI.USÃO I:: PROPOST,\ S IH; 

i1ui 

1mbalhos que ampliem o que foi até aqui alcançado. 

5. 1 CONCLUSÃO 

A I'crleia oficial brnsik:irn teve COlHO seu berço hi stórico li IlUtituição policia l, hoje $lo 

el1CQluradas pericias sob controle federal c csladual. São duas as in~tilUiÇÕd regidas 

por lei rederal c postas oi. tutela de órgãos policiais c, diferem pela Sua área c escopo de 

atuaçAo, aquela mais abrangente e diferenciada é li tutelada pela Policia Federal. li O\.I tra 

tem área d~ "luaçõlo reslrita ao I)islrito FC<Jcrn l C e.copo de ocupação simi lar as per!cias 

es taduais encontra ·sc suoordinada a l'oUe ia Civil do Distrito Federal , originarias de lima 

mc.mll lei. apresentam níveis similares dc lnstitucionali'-açlo, de cargos e de salto! ios. 

Nos estados por força do "PatIO Fcdcr" tivo··, n ~o ocorre tal unironllidadc. 8S 

dcnoll,in.1ÇÕCs dos órgãos dc perícia, IlOlllellel.alurn de çargos c estrutura de salArios nlo 

~ comparll\'ci$. A maior parte das perícias oficiais dos estados cneonlran).$c 

emancipadas das policias civis e direlamenle vi nculados a estrutura de KguranÇII 

ptibliea. A ligura 2.] do capi tulo dois, mostra qU(: u perícias estadua is remanescentes 

nos órgios pol ieiais $lo millorias e est~o geograficamente isoladas d a~ <lemais. 

A~ i"lcmçõcs ex istentes entn: o órgão tutor c a CS11\1tura pericial subordinada. cst~o 

pre5C11IC5 no penSil, no agir, na tomada de consciência do pcrito de fomlD indi~idual e 

em seu relac ionamento maior ou lI1enor com a Dlllbiéncia pericial c dc OUlros carllos. 

innuindo de UII13 ou de outra manc:ira em sua pcreepçllo sobre a esst'ncia c participaçio 

ncstc mundo <lo lraballwJ. Assim. ex islcnl ilknli<ladcs, mas também, Iksscmclhanças de 

pensar Clll rc os peritos criminais c que, como resu ltado dos cSludos dessa pesquisa, 

estio aqui apresemados: 

No ámbito deste trabalho, as convergêndMS inlcrinstitucionais ficaram mnnifcslaS na 

quase tOlalid,ldc dos entrevistados, nu cs~C neill e no papel social da pericia Criminal, 
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clIquan10 que. as di'·H,~n ci.t fi car'~m relacionadas à visão de futuro inslimc ional c ;\ 

percepção da autonomia, 

Ident idades: 

A essincia da Perícia Crimina l é a dcscobcna li a cQl11un icaçto o ndal da verdade sobre 

alo ou falO presumido como crime c lieu papel sodal, consiste na soeialil.açllo da 

verdade criminal via judiciário para prol1Klvcr jusl iça pela ciência . 

Os peritos não lêm O conhecimclIlo do resultado dn efetividade de seu traba lho. ; 5\0~, 

se 001 I..audos s.iio úteis na TC$Olução dos p roblemas ~Timinais c. desta fonna. não sabem 

se este f"' pcl social prcsumido está sendo alcançado, nem em que medida. 

Outro UpeçlO comum nu percepções dos peritos é que a lei 12.03012009 (Aulonomin 

do Perito) por um lado. foi perceb ida COI11O ",na lei VA7.i:l, cujo mérito leria si.lo up;:nas 

o de legal izar algu já percebido como obtido. pelo outro. a pnccpçl0 de que é 

incompleta por nad~ fal~ r sobre a 3ut(momia administrativa. 

1l1\'crgend3s: 

Elu estlo as~ntadas nas pocrcepçóes autooomicalI das instituições segundo lUlela 

fodeml Ou estadua l. qllR1l<lu se usa eOl\\O paradigmp a lei 1203012009. foi vcri fieado o 

que se segue: 

• Peritos sob tutela das PCI'D c PF: A Ici é s.:o t isf~t6ria, a autonomia administrutivll 

pode ser alçançada dentro do órgio policinl 

, 
• Peritos sob li I lItcl~ dos estados: estilo dividido5 cm dois grtlllOS, ~q"c1cs 

remanescentes n~ s poUcias estaduais c outros dirolmncnle ligmJo. À S~crc l aria de 

Segurança Publica, os primeiros tenlam a cmancipaçilo c nivelamento COI11 os dcmais. 

quc t~m como meta uma pcrieia unificada de base f~'dcra l l"I11 um modelo téenicC)

cientifico. simi lar ao cncolltntdn pelos per itos do PCDI'. porém independentcs. 

A lei entào é insatisfatória ao grupo que pcmll1m:cc nas polícias civis por coma da 

subordinação, p,,:cari«1ade das eondiçõc:s de trabalhu c fa lt a dc rccurnos p~rn o ~cu 
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desen vo lvimento; pa ra () segundo gnlpo. cm~ncipado da policia c com li pcTccpção de 

lI ulo nomia admi nisualÍva alcançada, a le i nada falou sobre o espaço a se r ocupa(lo pela 

pcricia oficia!. lksta fumla. as s«:rctarias de segurança. seriam espaços temporá rios até 

11 çonS1Ítucionali7.ação da perícia oficial. 

Ü$ peri tos oficiais. nos CSI~~, estão assim. mal$ ativos e mais afinados com os 

rcq u i~ il os de uma I'crlcü. imJcpcndcn1c n os moldes intcrnaciDnais. Enquanto os peritos 

sob legislação federal. mais a comodado_~, mowam-sc favorávei s a IlC rnwllcllcia nos 

organ ismos pol iciais. 

I..cmbramos por fi m, de nosso problema de pesquisa: 

Qual . "liilo de futuro da perlda oficial stgundo 9 I.crcepçiio do alcnncr dH Iri 

12.0JO/2009? 

Como apresentado C, <It:: acordo com os ent revistados no rcconc tempora l de março a 

novem bro de 2(11 0, não foi possível dCSOOr1inar uma resposta ún ica, mas de dois 

movimentos pericia" distintos, a saber: 

!ti Uma vertente princip~l , ronnada pelos perit 09 cstaduai s, no sentido de \lma 

aproximação a urna perlein nacional. empregando o modelo da pe ríci a do Disuito 

Federal, pma formar mna perícia padroni7.ada c de base nacional, porém. independente; 

!ti Outra, ori ginada de peritos sob Lei fedeml , em que foi possivcl perceber que se 

mostram resistcm~ a 3111000mia ampla. oplando por manlerem-sc subord inados aos 

órgaos policiais_ 

5.2 PROPOSTAS DF. NOV AS PESQUI SAS 

Tendo-se em vista "Iuc IIIn trabal ho de JlCSCIuisa n~o se C$gola em si mesmo, ao çoneluir 

os limi lt."" dessa di sscrlaçRo emergem sugcslõcli decorrentes pelo aqu i exposto, visando 
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a novos trabalhos que possam cO ll1ribu ir para um3 melhor comprC\:nsilo do objeto desu 

Il<:$qmsa . 

• RcsiSltncia autonômica dos peritos de âmbito fedeml: Cultura organizac iOllal ou CfÓlo 

u larial? 

_Agência cxoxuli\'3 ou ad 'ninislr.lÇão direta'! Relaçõcs entre a Perieia Criminal c a 

Hutonomia institucional 

_Modelo da Pericia Criminal da PCDF como p.,raditlrlll J).1IU uma Pericia de base 
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ANEXO 

Presidência da República 
Casa Civil 

Su"" ...... p" • ..... vn' .. J"O'kI" .. 

LEI N' 12.030, DE J7DE SETEMBRO DE 2009. 

111Ip:/lwww.planaho.gov.br!ccivil_ 03/_ AtolOU7·20 I OIlOO9/LcifL 12030. hlm 
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Mensagem de "cto Dispõe sobre as pencias oficiais c dá OUlras 
providências . 

o rRESIO~:NTE DA REPÚBLICA Façu saber que o Congresso Nacional 

decreta c cu saneion" a seguinte Lei: 

Ar!. 1~ Esta Lei estabelece nonnas gerais para as pericias oficiais de natureza 
criminal. 

Art . 2" No exercicio da mividade de perícia oficia l de natureza criminal, é 
assegurado autonomia técnica, científica C funcional , ex igido concurso público, com 
fomJação açadcmica especifica, para o provimen to do cargo de perito oficial. 

Art, 32 Em ra~ão do exercício das 31 ividadcs de períc ia oficial de n3lUrcza 
criminal, os peritos de natureza criminal e~tão s\~eitos a regime espec ia l de 1mbalho, 
observada a legislação especifica de cada entc a que se enconlrem vinculados_ 

Art . 4Q (VET ARO) 

Art, 5~ Observado o dispoSIO na legislação e,pecifica de cada ente a quo o perito 
se encontra vinculado, são peritos de natUTe7--<t criminal os peritos criminais, peritos 
médico-legistas c p:!(rilOS odontologistas oom fonnação superior espec ifi ca detalhada em 
regulamento, de acordo com a nl'Cessidado de cada órgão c por área de atuação 
profissional. 

Art . 6~ Esta Lei ent ra em vigor 90 (no\'enta) diM após a data de sua publicação. 

Bras ília, 17 de selembro de 2009; 1 88~ da Indc[>CndCncia C 121 ~ da Rcpúbl i,a 

LUIZ INÁCIO LULA DA S ILVA 
Tarso Genro 
Palllo Bernardo Si{\'(1 

Este texto niío substitui o publicado 110 DOU de 18.9.2009 
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APÊNDlC t: A 

ROTEIRO "ARA ENTIU;VISTA COM OS l'E IUTOS 1.10 GRU I'O I'IUNCII'AL 

Fase I: Ilrlc fing 

I) Fale,me sobre "ucc e o $CU trabalho'! Quanlo~ onos de lrnba llto na pericia'/ Como é 
.~cu IImbi"nlC de traba lho, área (lc atividade, ~ I açllo com Qutros pe ritos, papiloscopis las, 
m.lmilli~lrnlivos c outros t'argo~ auxi liares? Como eslâ organi7.ada a pericia em seu 
Estado? O efetivo é capaz? 
2) Você é cltefe de Sclor .... ssoeiaçlo de classe .... tem expcriêocia anterior na pol ícia? 
3) Como vé o seu mundo hoje? Como você imagir~~ li perspectiva de fuluro'! 
4 ) Ocorrer" interfcrencias em seu I1300lh07 

FH.j.e 3: Preparo pan a entrevIsta por melo do testt de c\"ouçh de palav rn 

Traba lho: 
Lazer: 
I'encia: 
Autonomia: 
I.ar. 

Fase 4: Enlrf\';sta $eml -t'S lrulu n.da 

1) Atualmente muito $C fala sobre responsabilidade social. Assim, qual o seu ilCntimcnto 
a respeito do papel soc ial do Pe rito Criminal? Este papel es tá sendo atingido'! Esse 
quest ionamento encomra-!" relacionado à autonomi~? Se n;lo, por quê? e~so posi ti vo: 
Qual o grau de autonomia que o perito criminal deve ter para exerce-lo? l'o r quê? 
2) Você tem conhecimento !IObrc 3 lei de autooomia da perícia criminal aprovada e em 
vigor desde novembro do ano passado? Ca!Kl positivo: Na sua eompn:cnslo, o que 
mudoo? 
3) Caso negativo: A autonomia segundo a lei em vigor, se dá 110 aspocto técnico, 
funcional c cientiQço. Como voce percebe isto? Você COIllprL'Cndc que a aUlonomia da 
peneia foi alcançada por C!IC documento legal? O que n",i~ seria ncce!lsãrio no $Cu 
entendimento? 
4) O que você compreendo cmno aulonumia. 
5) Alguém disse que "ninguém deve ser sujeito d~ autonomia de ninguém", como você 
se apercebe disso em uma relação entre dois enles aUI<tnomos? 
6}Algo mais a contribuir? 

Fast S: Agr:adedmento l}tla entrevista t ontt'did. 
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AI'~NI)ICE 8 

IWTl::mo PARA ENTREVISTA COM OS PERITOS GESTORES E Lím:RES 
N,\ C IONAIS 

Fase [ : nriefin g 

Fast 2: Abertu ra 

I) Voeé permite que grave a clll revista?; 2)Fale-mc $Obre ,'oce Co scLllrahalho;J)Qual a 
sua cxpcriblcia acumulada ale aqui?: 4) Como \'0<:1\ 00 ... 0 dirigente, se percebe diante 
da n::laçAo com o mundo da Perícia? 
5) Que oulrns o rganil.3çOes tivcrnm inlluC"l,cia em scu pcI'C\JI'SO profi ssional?; 6) Como 

vê o SC\l111untlo hoje? 7)OJmo você imagioo a pcrspc<:liva de futuro? 

" .seJ: Entrevista , emi-es trulurada 

I) A!lIalmclltc fala-se muito subr.: rcspouSIlbililladc social. Assim, qual o seu 
scn1imcnlu a respeito do ""pcl so<;ia l do l' eTilo Criminal'! Este papel está sendo 
atingido? E~sc questionamento encont ra-se rclac i<)Dado à autonomia? Por quê? 
2) O que ,'ocf comp ... :cooc por autonomia? 
J) Qual o grau de aulollOmia que o perito crimil\3l dC'o'c ler? Por quê? 
4) A lei de: autonomia da perieia crimina l foi aprova.;Ll e cstã Cm vigor tksde novembro 
do ano passado. Na sua comp«:Cllsão, o que I"udou? Você compreçtlde que a 
autonomia da perícia foi alcançada por este documento legar! 
.5) Segundo a lei a autonomia se dá 110 aspecto técnico, funcional e cientifico. Como 
você pcreebe i~to? O que mais seria llI.'(!csiiârio no seu entendimento? 
6)Em seu pomo de vista a lei da autonomia da perieia refrcou o movimento de saída 
das perícias da pollciu civil? 
7) N~o seria úti l uni ficar as denominaçOes dos institutos, dos carg"" ,,"xilinrcs, 
cSLr\llUras administrativas c principais procedilllcu toS? 
8) Alguém disse qyc "Ninguém deve ser suje ito dn autonomia de ninguém", l'OnlO voci! 
percebe i$so em u1IIa rel ação entro Uoi~ 1.' 11 tas autOnomos? 
9) Algo ma is a contribuir? 

F. s~ 4: Agrlldedmcnl0 pela enln \'isll concedida 

• 


