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DEDICATÓRIA 

Aos peritos criminais – sobretudo aos 

plantonistas da “morte violenta” – que 

labutam diuturnamente nos levantamentos 

de locais de crime em busca de elementos 

que auxiliem a condenar os culpados e a 

absolver os inocentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IDA 

 

“Quem tem a razão? 

Um burocrata ou um padre com o evangelho em 

mãos 

Um momento instante então 

Palavras não justificam a ida em vão 

Esclarece por favor 

O que é tão temido só acontece com os outros 

O que você faria? 

 

Justiça é tão bela se funcionasse só uma vez 

A lei não ressuscita burocratiza o que eu já sei 

Eu só sei adeus 

 

Quem escutar então? 

Delegado ou jurista, relatório em mãos 

Ou um padre e seu sermão 

Um toque divino não é explicação 

Esclarece por favor 

O que é tão temido só acontece com os outros  

Me mostre então, a ida sem razão 

 

Uma crença ajudaria 

Se amenizasse só uma vez 

Se ter fé for a saída 

Quem sempre teve foi embora de vez 

Eu só sei adeus 

 

Aceitar ou não? 

Crença nenhuma justifica a ida em vão 

Sua papelada então? 

Do que adianta tantas folhas sem conclusão 

Esclarece por favor 

O que é tão temido só acontece com os outros  

Me mostre então, a ida sem razão 

 

Plebe Rude (1987) 



 

 RESUMO 

A presente pesquisa visa identificar o papel do Laudo de Perícia Criminal junto 

aos operadores do direito, bem como qual o grau de participação nas sentenças proferidas em 

âmbito judicial. 

Sabe-se que o Laudo de Perícia Criminal é um documento de cunho técnico-

científico – produzido por perito criminal – com o objetivo de auxiliar à Justiça com seu 

conteúdo baseado no estudo de especialistas, sendo o Laudo de Perícia Criminal um dos 

meios de prova mais robustos utilizados pelo magistrado para proferir uma sentença judicial 

ou para uso dos jurados nos casos de crimes dolosos contra a vida. 

Parte do método de pesquisa foi qualitativo e, para a coleta de dados, utilizou-se 

de entrevista – mediante questionário – com operadores do direito (delegados de polícia, 

juízes de direito e promotores de justiça) que atuavam em processos de homicídio e/ou 

latrocínio e lotados nas cinco Regiões Administrativas que, em conjunto, abarcavam mais de 

50% dos crimes dessas naturezas. Posteriormente passou-se à análise documental, onde foram 

verificados 172 (cento e setenta e dois) levantamentos de local e suas repercussões no âmbito 

judicial. 

Algumas conclusões em relação aos laudos foram apontadas: tais como sua 

intempestividade em alguns casos. Porém, foi possível abrir um novo olhar para o documento 

técnico que tanto auxilia a justiça criminal. 

Abordou-se, ainda, a falta de uma realimentação (feedback) de informações para 

os peritos criminais do Instituto de Criminalística, que acarreta problemas de ordem 

motivacional. 

Palavras Chaves: perito criminal, Laudo de Perícia Criminal, feedback, gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to identify the role of the Report of Criminal Expertise with the law 

operators as well as the rate of participation in the judgments in court procedures. 

It is known that the Report of Criminal Expertise is a document of technical-scientific 

nature – produced by forensic scientist – with the aim of assisting the courts with their content 

based on the study of experts. As a help to Justice, the Report of Criminal Expertise is the 

most robust evidence used by the magistrates to issue a court order or for the use of juries in 

cases of crimes against life. 

Part of the research method was qualitative and, for data collection,we used interview 

- by questionnaire - with law enforcement officers (police officers, judges and prosecutors) 

who acted in cases of murder and/or robbery and work in the five Administrative Regions that 

covered over 50% of these crimes. Later the documental analysis was begun, in which were 

verified 172 (one hundred seventy-two) site surveys and its repercussions in the judicial. 

Some conclusions regarding the Reports have been suggested, such as their lateness in 

some cases. But it was possible to take a new look at the technical document that both aid in 

the Criminal Justice. 

Was discussed, also, the lack of feedback information for forensic experts from the 

Crime Lab, which causes problems of motivational order. 

Keywords: forensic scientist, Report of Criminal Expertise, feedback, management. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o legislador pátrio reservou aos cientistas forenses a produção de 

provas materiais. Sob a égide da Lei nº 12.030/2009
1
 – entre outros diplomas legais – esses 

cientistas são exclusivamente os peritos oficiais (peritos criminais, peritos médicos-legistas e 

peritos odontolegistas) que trabalham embasados nas diversas ciências que auxiliam na 

elucidação dos crimes. 

Os peritos criminais, por seu turno, fazem uso intensivo da Criminalística, ciência 

que – com a utilização do conhecimento acumulado de várias outras ciências, bem como 

outros desenvolvidos exclusivamente para ela – estuda o fenômeno criminal no intuito de 

identificar a materialidade e a autoria de determinado evento criminoso, bem como apontar a 

forma como se processou a dinâmica dos fatos. 

Na Capital Federal, o trabalho levado a termo pelo Instituto de Criminalística 

(IC), órgão ligado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), encontra-se parcialmente 

regrado pelo Código de Processo Penal
2
 (CPP) brasileiro, o qual ordena em seu artigo 158: 

“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 

indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. 

Assim, devido ao ordenamento legal, sempre que um crime deixar vestígios materiais 

de sua perpetração será imprescindível a atuação de um perito oficial, o qual será o responsável 

pelo respectivo levantamento, que consiste em um exame apurado que permitirá ao expert emitir 

opinião especializada sobre o local (ou objeto) examinado. 

Como consequência dos exames, os peritos criminais confeccionarão o Laudo de 

Perícia Criminal, onde descreverão minuciosamente o que examinarem bem como responderão 

(quando houver) a quesitos formulados. O laudo é o documento técnico que sintetizará todo o 

exame realizado, condensando as informações gerais relativas ao fato, os conhecimentos 

produzidos, as discussões técnicas e as conclusões que têm como base a metodologia 

empregada na Criminalística. 

Para desenvolver esse trabalho pericial, o Instituto de Criminalística conta com um 

quadro de servidores públicos, sobretudo aqueles que lá exercem funções correlatas à 

atividade-fim (realizando perícias): os peritos criminais. Esses cientistas são, ainda, os 

profissionais responsáveis pela gestão, funcionamento e atendimento a demandas inerentes ao 

Instituto Criminalística no tocante às ciências forenses, sendo auxiliados por agentes de 

                                                 
1
 Artigo 5º da Lei 12.030/2009. 

2
 Artigo 158 do Código de Processo Penal brasileiro. 
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polícia, papiloscopistas policiais, servidores da carreira de apoio e uma série de outros 

profissionais. Cabe, ainda, ao perito criminal no exercício de suas perícias: 

- Descobrir, recolher e examinar os vestígios deixados quando da ocorrência da 

infração penal, com a finalidade de materializá-la; 

- Fornecer elementos para a qualificação da infração penal ou exclusão de ilícito 

penal; 

- Estabelecer a dinâmica do fato e, sempre que possível, atribuir-lhe a autoria. 

No âmbito do Distrito Federal, Lei Distrital
3
 regula algumas atribuições do 

Instituto de Criminalística, declarando competir à Seção de Crimes Contra a Pessoa (SCPe) “I 

– realizar exames periciais, bem como oferecer a dinâmica em: a) local de morte violenta, em 

local relacionado ao evento onde haja ocorrido violência física ou perigo à vida e à 

saúde...”. Aos peritos criminais lotados na Seção de Crimes Contra a Pessoa cabe, sobretudo, 

realizar o levantamento de locais de morte violenta (como ocorre nos casos de homicídio ou 

latrocínio). 

Posteriormente ao levantamento de local de crime, sua análise e interpretação de 

vestígios, os peritos criminais confeccionam os Laudos de Perícia Criminal no intuito de 

fornecer subsídios aos operadores do direito para a elucidação de um crime e, com o objetivo 

finalístico de que seja feita justiça.   

Com a finalidade de que seja assegurada tanto a ampla defesa quanto o 

contraditório, os peritos criminais apresentam uma série de informações que podem ser 

analisadas, quer seja pela acusação quer seja pela defesa. 

Ainda que em âmbito processual (judicial) ou pré-processual (policial/inquérito), 

os operadores do direito têm necessidade das informações analisadas pelos peritos oficiais, 

cujos laudos produzidos promovem análise científica dos vestígios, onde não há qualquer 

espaço para o uso do subjetivismo. 

Historicamente coube primeiramente à Medicina Legal fornecer os subsídios 

necessários à Justiça para condenar ou absolver réus das acusações que lhe eram imputadas. 

Com o passar das décadas e o respectivo avanço técnico-científico da humanidade, necessária 

foi a criação de uma disciplina que, posteriormente, veio a galgar o lugar de ciência: a 

Criminalística (STUMVOLL, QUINTELA, DOREA, 1999). 

A Criminalística, desde seus remotos tempos, fornece informações preciosas aos 

operadores do direito e, sobretudo, ao Poder Judiciário na análise de crimes e na busca da 

                                                 
3
 Artigo 8º da Lei Distrital nº 2.217, de 30 de dezembro de 1998. 
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verdade real. É certo, também, que houve vários percalços no caminho do desenvolvimento 

da Criminalística, sobretudo em âmbito nacional, bastando, para tanto, relembrar o período de 

ditadura militar (que algumas escolas militares em pleno século XXI ainda ensinam como 

“Revolução de 64” ou “República dos Generais”) quando os experts peritos criminais e/ou 

médicos-legistas não tinham escolha. Nessa época, “a Perícia Oficial era amordaçada e 

obrigada a produzir provas conforme determinação do inquisidor de plantão, a exemplo da 

emblemática morte do jornalista Vladimir Herzog, apenas para citar um dos inúmeros casos”.4
 

O Brasil, após o período de ditadura militar, vem passando por uma recente 

redemocratização que foi incrementada após a promulgação da Constituição de 1988. De um 

lado, se os cidadãos viram previstos seus direitos e garantias fundamentais e individuais, de 

outro lado houve um crescimento dos índices de criminalidade. Segundo o Datafolha (2007), 

em pesquisa realizada entre os dias 19 e 20 de março de 2007, onde foram ouvidas 5.700 

pessoas, a taxa dos que responderam espontaneamente que a violência é o principal problema 

do país foi de 31%. Outra pesquisa, realizada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) com 3.700 pessoas e divulgada em dezembro de 2011, relata que 23%  dos 

pesquisados apontou a violência como o pior problema do país
5
. Entendemos que os 

pesquisados ao responderem “violência”, estão a tratar de uma forma específica dela, qual 

seja, a criminalidade. 

No Estado Democrático de Direito instalado a partir da Constituição Cidadã, a 

investigação e o combate à criminalidade – visando elucidar o crime – que tanto aflige a 

sociedade brasileira, precisam se harmonizar ao respeito às leis, aos direitos e garantias 

fundamentais e aos direitos humanos. Para a manutenção de tais direitos, a Criminalística é 

uma peça basilar, a partir da qual os peritos criminais produzem a prova pericial que é, via de 

regra, irrepetível e servirá para subsidiar os operadores do direito. 

                                                 
4
 Nota pública postada em 17/7/2012 pela Associação Nacional de Peritos Criminais Federais e disponível em 

http://www.apcf.org.br/Noticias/AgenciaAPCF/tabid/341/post/nota-p-blica/Default.aspx. Acessado em 31 de 

maio de 2013. 
5
Em ambas as pesquisas, bem como em diversas outras, há uma pequena confusão conceitual entre violência e 

criminalidade. Desde os primórdios, para que o ser humano mantivesse a convivência em sociedade, criaram-se 

regras e normas, visando à manutenção de padrões de comportamento. A “violência” ocorre quando há um 

desequilíbrio da vida social. Trata-se de palavra de origem no Latim: "vis", que significa força (empregada no 

sentido destrutivo, diminutivo e de causar um dano). Assim, gritar com um filho em decorrência de uma 

desobediência, já pode ser considerado como ato de violência. Também é assim considerado o beliscão, o 

empurrão e mesmo a falta de educação, pois essas ações fogem aos padrões de comportamentos formulados e 

aceitos pelas sociedades. Já a criminalidade, é um fenômeno que difere da violência, enquanto esta é um 

fenômeno histórico-social, inerente à vida em sociedade e que pode estar presente em todas as práticas sociais, 

aquela é um é um fenômeno jurídico que é abarcado pela violência. Dessa forma, pode existir violência sem 

criminalidade (o grito, o empurrão e a falta de educação), porém a criminalidade é uma forma de violência ligada 

ao âmbito jurídico, ou seja, depende de estar prevista em lei: “Não há crime sem lei anterior que o defina”, 

conforme preconiza o inciso XXXIX da do artigo 5º da Constituição Federal. 

 

http://www.apcf.org.br/Noticias/AgenciaAPCF/tabid/341/post/nota-p-blica/Default.aspx
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Diversos crimes deixam vestígios materiais que precisam ser analisados. Um 

deles é o de homicídio, que tem como resultado a morte da vítima. Outro crime tão – ou mais 

– violento quanto o homicídio é o de latrocínio, que tem como seu principal objetivo auferir 

proveito por meio do patrimônio da vítima e, para chegar a esse objetivo, o autor provoca o 

resultado morte. Enquanto no homicídio a morte é o objetivo; no latrocínio a morte é uma 

consequência. 

O legislador nacional decidiu por deixar a cargo do Tribunal do Júri a 

competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, dentre os quais se destaca o 

homicídio. Já nos casos do crime de latrocínio – por ser a morte consequência e não o 

objetivo precípuo do autor, visto que desejava auferir vantagem pecuniária ou patrimonial – 

nosso ordenamento jurídico deixou a cargo do juiz singular a competência para julgá-lo. 

O fato de ter ocorrido uma morte (ou sua tentativa) enseja uma série de ações 

estatais. Geralmente os primeiros profissionais acionados são os policias militares 

(policiamento ostensivo) que, chegando ao local do fato, confirmam sua veracidade, isolam a 

área e acionam a autoridade policial (via de regra o delegado de polícia) para que tome 

conhecimento e providências cabíveis, tais como a preservação do local e a requisição de 

exames periciais. 

Uma vez requisitados tais exames, caberá ao Diretor do Instituto de Criminalística 

designar uma equipe de peritos criminais especializados em crimes contra a pessoa para 

realizar o levantamento do local e, consequentemente, elaborar o respectivo Laudo de Perícia 

Criminal. No Distrito Federal, atualmente ambos os crimes (homicídio e latrocínio) estão 

afetos à mesma especialidade e são periciados por experts lotados na Seção de Crimes Contra 

a Pessoa. 

Ressalte-se que os documentos técnicos produzidos relativos aos levantamentos 

de locais de homicídio e de latrocínio – apesar de servirem a tribunais diferentes: o primeiro 

ao Tribunal do Júri e o segundo ao Tribunal Criminal – têm em suas análises e interpretações 

(além de várias considerações acerca do local do crime e conexos, caso existam) os exames 

perinecroscópicos (análises externa do cadáver quando existente no local) realizados, pois 

houve o resultado lesivo ao maior patrimônio amparado pela legislação penal pátria: a vida 

humana. 

Em ambos os locais de crime (homicídio e latrocínio), os peritos criminais 

buscam elementos materiais, processam-nos e, como resultado final, concluem em que 

circunstâncias a morte ocorreu. Ainda que destinados a tribunais diferentes, os referidos 

Laudos de Perícia Criminal são confeccionados de maneiras cientificamente similares. As 
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conclusões contidas em tais documentos técnicos correlatos aos levantamentos de locais de 

homicídio e/ou latrocínio devem prestar importantes informações às decisões dos jurados e/ou 

do magistrado, bem como subsidiar o trabalho dos demais operadores do direito (advogados, 

defensores públicos, delegados de polícia e promotores de Justiça). 

Vislumbrando a complexidade das perícias criminais relativas a tais crimes, cabe 

aos peritos criminais elaborarem laudos que subsidiem os seus usuários (operadores do 

direito) a decidirem de forma clara e imparcial. O documento técnico-científico que carreia as 

informações periciais colhidas nos exames de locais de mortes violentas consiste em prova 

material sólida, colaborativa e elucidativa para as decisões afetas à Justiça Criminal. 

Ainda acerca de tal documento técnico-científico, o laudo tem como requisitos 

essenciais o método (organizado de forma lógica), a concisão (exposição de ideias em redação 

não muito extensa), a clareza (utilização de termos simples e objetivos, bem como de frases 

mais curtas), a precisão (utilizar termos de significação exata, evitando expressões ambíguas 

e/ou vagas) e a correção (redação correta que atenda às normas gramaticais vigentes). 

Após a realização de todos os exames pertinentes no local, os vestígios de 

interesse podem passar por inúmeros exames laboratoriais (sangue, sêmen, saliva, DNA, 

papiloscópico, balística, documentoscópico, informática, audiovisual, etc.). De posse de tais 

resultados, os peritos criminais responsáveis pelo levantamento de local confeccionam o 

Laudo de Perícia Criminal. 

A metodologia de produção do referido documento técnico-científico é 

consubstanciada no uso do Método Científico. A Criminalística, como ciência que é, recorre à 

investigação profunda e sistemática. Dessa forma, os peritos criminais ordenam cronológica e 

sistematicamente o estudo dos vestígios encontrados no local do crime. Nos Laudos de Perícia 

Criminal produzidos pelo Instituto de Criminalística no Distrito Federal, tal etapa constitui a 

“Discussão”, que via de regra está subdividida em dois subitens: “Análise e Interpretação de 

Vestígios” e “Dinâmica Provável e Parcial dos Fatos”, tópicos que detêm importância 

destacada em suas elaborações. 

Após tal tópico, os peritos criminais encerram seus trabalhos no item denominado 

“Conclusão”, onde – concisa e claramente – abordam os aspectos correlatos ao local do crime 

e às conclusões a que foi possível alcançar, procurando determinar o que ocorreu durante o 

evento estudado. 

Assim, o Laudo de Perícia Criminal nos casos de homicídio ou de latrocínio, via 

de regra, está assim dividido: 



16 

 

a) Preâmbulo: item do laudo que traz a data de requisição da perícia, com a 

indicação da unidade requisitante; a designação dos peritos criminais por parte 

do diretor do Instituto de Criminalística; o nome dos experts; e o exame a ser 

procedido; 

b) Histórico: item do laudo que traz a data e o local dos exames periciais, bem 

como a forma de solicitação (rádio, telefone, documento, etc.) e outras 

peculiaridades que indiquem como e porque o exame foi realizado; 

c) Exames: item do laudo que traz, pormenorizadamente, as descrições e exames 

periciais realizados no local; no cadáver e em laboratório, indicando tudo o que 

foi verificado e que tenha interesse pericial; 

d) Discussão: item do laudo que traz uma análise e interpretação de vestígios por 

parte dos peritos criminais, bem como propõe uma dinâmica da forma como se 

deu o evento; 

e) Conclusão: item do laudo que traz o fechamento do documento técnico e, 

sucintamente, informa qual a natureza do óbito (natural ou violenta) e o seu 

diagnóstico diferencial (homicídio, suicídio ou acidente). 

Ocorre que, apesar de os peritos criminais da Seção de Crimes Contra a Pessoa do 

Instituto de Criminalística redigirem diuturnamente Laudos de Perícia Criminal, a forma de 

utilização desses documentos técnicos por parte dos operadores do direito (advogados, 

defensores públicos, delegados de polícia, magistrados e promotores de justiça) é ainda uma 

incógnita para a grande maioria (quiçá a totalidade) dos expertos, sobretudo para aqueles que 

trabalham no regime de plantão realizando levantamentos de locais e confeccionando laudos. 

É sobremaneira comum um perito criminal sequer saber se o levantamento de 

local de crime – consubstanciado em um Laudo de Perícia Criminal – acarretou em 

condenação ou absolvição na esfera judicial, acarretando uma total ausência de feedback
6
. 

Também não sabem os peritos criminais quando os laudos foram rejeitados no todo ou em 

parte, tampouco os dirigentes dos órgãos e das seções o sabem. Há um completo 

desconhecimento da etapa processual (e até mesmo da etapa pertinente ao Inquérito Policial) 

do laudo por parte dos peritos criminais, de forma que fica dissociado o trabalho de 

levantamento de local de crime e o trabalho realizado pelo operador do direito. Tais trabalhos, 

via de regra, não se comunicam diretamente durante as diferentes etapas do inquérito policial 

ou do processo criminal. 

                                                 
6
 Retroalimentação; grau em que cada atividade laboral realizada resulta na obtenção direta e clara de 

informações sobre a eficácia do desempenho do trabalhador 
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Esse distanciamento pode acarretar situação inusitada: o Laudo de Perícia 

Criminal produzido, apesar de constituir-se em um documento técnico-científico cercado do 

maior rigor metodológico, pode não atender aos anseios dos operadores do direito (ou da 

sociedade) e não servir à prestação jurisdicional. 

Posto isso, as questões que motivaram a presente pesquisa foram:  

1 - Os Laudos de Perícia Criminal são efetivos? De que forma são utilizados  nas 

sentenças judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 

2 - Em sendo efetivos, em que medida os Laudos de Perícia Criminal se adéquam 

(ou não) ao sistema processual brasileiro e são considerados de fato? Eles atendem a 

requisitos práticos de ordem processual? Enfim, em que medida eles ajudam o processo penal 

brasiliense? 

3 - Identificar se existem partes da apresentação que devam ser alteradas na 

estrutura que atualmente compõe o Laudo de Perícia Criminal. 

 

1.2 Objetivos 

Os objetivos gerais deste trabalho foram:  

a) Determinar se os Laudos de Perícia Criminal são efetivos e, caso positivo, em 

que medida; 

b) Demonstrar qual reflexo o estudo técnico-científico pericial – reunido na 

redação do Laudo de Perícia Criminal – possui nas sentenças judiciais, visando mensurar qual 

a participação efetiva que o documento técnico (em casos de homicídio e de latrocínio) possui 

no seio do processo judicial.  

c) A depender dos resultados colhidos na pesquisa, identificar quais partes do 

referido documento podem ser alteradas e em que grau, visando auxiliar à Justiça (e os 

operadores do direito) em seu mister.  

Acredita-se, ainda, que o resultado da pesquisa possa auxiliar a gestão do trabalho 

pericial, constituindo-se em uma resposta à demanda de vários profissionais que militam em 

levantamentos de local e na confecção de Laudos de Perícia Criminal com relação à falta de 

feedback de seus trabalhos; 

Enfim, pretende-se aferir em qual grau o Laudo de Perícia Criminal de Exame de 

Local de Morte Violenta (homicídio e latrocínio) atende aos usuários operadores do direito e, 

em consequência, à sociedade como um todo. 
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1.3 Delimitação 

Foram analisados os impactos de Laudos de Perícia Criminal, referentes a 

homicídios e latrocínios, elaborados no âmbito do Instituto de Criminalística do Distrito 

Federal. A análise não contemplou outros tipos de levantamentos de locais de crime e 

tampouco trabalhos realizados por Institutos de Criminalística de outras unidades da 

federação ou de órgãos diversos. O escopo delimitado foi dividido em duas etapas, sendo a 

primeira a aplicação de um questionário e a segunda a análise de processos judiciais. 

 

1.4 Relevância do Estudo 

A escolha do presente tema ocorreu porque se constatou que os peritos criminais 

pouco ou nada conhecem acerca do reflexo de seu trabalho no processo judicial e, de acordo 

com as teorias sobre gestão de pessoas, o conhecimento acerca da utilidade do trabalho 

realizado é fundamental para promover a motivação do servidor. 

Outro ponto importante é se verificar o porquê de o laudo ter sido (ou não) 

utilizado. Importante nos parece que, além de mensurar a atual contribuição do Laudo de 

Perícia Criminal para a Justiça, também é necessário verificar em que grau o documento 

técnico-científico deva (ou não) ser alterado, visando atender às possíveis expectativas dos 

usuários. É fundamental para o gestor dispor de tal informação para que a instituição possa 

estar alinhada com os objetivos de eficiência do serviço público. 

Assim, é relevante o conhecimento acerca dos resultados judiciais do trabalho 

realizado pelo perito criminal, sendo importante o profissional da Criminalística deter tais 

informações para aprimorar cada vez mais os Laudos de Perícia Criminal por ele emitidos, 

possibilitando que tenha em mãos uma ferramenta que permita melhorar a qualidade do seu 

trabalho.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

No presente tópico, o que se pretende é apresentar uma contextualização teórica 

da pesquisa. Diante das especificidades do trabalho desenvolvido pelos peritos criminais, 

entende-se que as teorias organizacionais influenciam na atuação dos gestores e dos 

colaboradores, ultimando-se em uma visão geral do sistema. Assim, são as bases do presente 

referencial teórico que sustentarão os resultados e as conclusões da pesquisa. 

Após verificar detidamente os Laudos de Perícia Criminal e todo o contexto que o 

circunda, perguntamo-nos se tal documento poderia ser confeccionado de maneira diversa ou 

se, contrariamente, da forma como atualmente é confeccionado atenderia aos anseios dos 

operadores do direito e, por conseguinte, da sociedade. 

Ante esses questionamentos, embrenhamo-nos a estudar os processos judiciais 

derivados de crimes que tiveram levantamento de local (perícia) realizado por cientistas 

forenses lotados na Seção de Crimes Contra a Pessoa do Instituto de Criminalística no Distrito 

Federal. 

 

2.1 Processos 

Desde pelo menos as últimas duas décadas, debate-se muito acerca da 

reengenharia empresarial, termo que denomina um conjunto de técnicas capazes de 

revolucionar os negócios (na mesma medida em que a especialização/decomposição do 

trabalho foi a revolução da era industrial). Nesse novo contexto, a reengenharia empresarial 

não tem o condão de consertar nada, mas sim de começar de novo, do zero. 

Em uma abordagem sucinta de um dos autores consagrados acerca do tema, 

temos: 

 

[…] A reengenharia empresarial significa por de lado grande parte da sabedoria 

legada por dois séculos de gestão industrial. Significa esquecer como o trabalho era 

realizado na era do mercado de massa e decidir como melhor realizá-lo agora. [...] O 

que importa na reengenharia é como queremos organizar o trabalho agora, frente à 

demanda dos mercados atuais e ao potencial das atuais tecnologias.(HAMMER, 

1994). 

 

Para se obter melhorias drásticas no desempenho em uma ou mais áreas de 

atividades de uma empresa,  observou-se que nas últimas décadas algumas organizações 

mudaram radicalmente a sua forma de funcionamento, não tendo, contudo, mudado o seu 

ramo de atividade. O que se fez foi alterar significativamente os processos das atividades e, 
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em alguns casos, chegou-se a reconfigurá-los por completo. Em síntese, podemos enxergar a 

reengenharia como um lema: substituir para progredir. 

Processos, no enfoque da gestão, são um conjunto de atividades que produzem um 

resultado de valor para o cliente: o desenvolvimento de um novo produto, por exemplo 

(HAMMER, 1994). Ocorre que alterar o processo reflete-se, quase sempre, na mudança 

igualmente radical dos setores da organização que estão envolvidos na execução. 

No início da década de 90 do século passado, muitas empresas – apesar de uma 

série de alterações ocorridas e promovidas à época – ainda não estavam preparadas o 

suficiente para enfrentar os desafios que se avizinhavam. É fato que a rápida evolução 

tecnológica colocou um gigante leque à disposição dos gestores para melhorar 

substancialmente o desempenho de suas organizações. Ocorreu que, apesar de vultosos 

investimentos em tecnologias de informação, os resultados ficaram muito aquém das 

expectativas da época. Intrigante é perceber que muito (do fracasso) se deveu ao fato de se 

terem utilizado as novas tecnologias para simplesmente mecanizar as mesmas formas antigas 

de se fazer as coisas. Dessa forma, os processos se mantiveram incólumes e, por óbvio, suas 

deficiências também. Ditado frequente à época indicava que os computadores estavam sendo 

utilizados como “máquinas de escrever eletrônicas”, ou seja, nada (ou muito pouco) foi 

agregado aos processos com o uso dos computadores, apenas passou-se a utilizá-los no lugar 

das antigas máquinas de escrever, uma mera substituição no sentido de tornar um pouco mais 

rápido o processo, sem tanto progresso efetivo. 

Entendemos que o principal problema a ser atacado não está na velocidade dos 

processos, mas nos processos em si. As instituições ainda funcionam com base em conceitos, 

estruturas, mecanismos de controle que são anteriores à revolução tecnológica dos 

computadores. Elas foram formuladas em função da eficiência e do controle. Ocorre que, em 

pleno século XXI, os conceitos mais adequados são os de inovação, rapidez, serviço e 

qualidade. Dessa forma, a reengenharia é totalmente aplicável, vislumbrando-se que devemos 

abandonar os atuais processos e formular um reinício, utilizando o poder da moderna 

tecnologia da informação para um redesenho, visando alcançar profundos e efetivos 

melhoramentos em seu desempenho. 

A reengenharia consiste no repensar fundamental e no redesenhar radical dos 

processos de trabalho, com o objetivo de obter melhorias dramáticas nas medidas 

contemporâneas críticas do desempenho da empresa, seja nos custos, na qualidade, no serviço 

ou no tempo (HAMMER & CHAMPY, 2000). 
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Para se desenhar os processos, observamos sete princípios de foco: “[…] que 

tarefas são executadas; se devem ser desempenhadas e sob quais circunstâncias; quem as 

executa; quando são executadas; onde são executadas; com que precisão são executadas; e 

quais informações utilizam.” (HAMMER, 2011) 

Ocorre que empresas que mudaram radicalmente (e com sucesso) seus processos, 

formulavam questão bem diferente do usual. Nesse contexto, Hammer (1994) ressaltou que 

enquanto classicamente algumas organizações se perguntavam “Como acelerar e/ou melhorar 

o que fazemos?” ou “Como reduzir o custo do que fazemos?”, empresas bem-sucedidas 

questionavam-se: “Afinal, por que fazemos o que fazemos?”. 

É importante que todos os servidores envolvidos nos processos os entendam e se 

responsabilizem por eles. Os processos devem ser o centro das atenções, e nunca ignorados 

(como foram em muitas organizações tradicionais). Eles devem ser cuidadosamente 

projetados, mensurados e entendidos por todos os colaboradores, assim funcionarão bem e 

promoverão bons resultados para a organização. 

Uma das principais consequências da reengenharia pode ser o surgimento de uma 

organização orientada para processos. Tendo começado como um projeto para melhorar o 

desempenho organizacional, a reengenharia criou um paradigma totalmente novo de 

organização. Tradicionalmente, os funcionários têm foco restrito, sendo que a visão mais 

geral do quadro cabe unicamente aos gestores. Em uma organização voltada para processos, 

todos devem ter uma visão ampla, cumprindo tarefas mas pensando a respeito de processos. 

Trata-se de uma visão completamente oposta àquela que ocorreu na Revolução Industrial, 

quando o foco estava na especialização e na concentração. Em organizações orientadas para 

processos, o colaborador deve enxergar um quadro maior e ter um foco mais amplo, tudo 

menos restritivo. A ideia central de um processo é a reunião de tarefas ou atividades isoladas. 

Para tanto, é necessário, em primeiro lugar, um sério comprometimento dos altos 

executivos. Secundariamente devem-se identificar os processos e colocar as chefias como 

responsáveis por eles, sendo esses gestores aqueles que deverão estimular os esforços. 

Obviamente essa transição não é tarefa das mais fáceis, porque as pessoas têm de aprender a 

pensar de novas formas, a compreender o negócio como um todo, a assumir mais 

responsabilidades e a trabalhar em equipe. Além disso, sem a receptividade dos gestores a 

tarefa tronar-se-á mais árdua. 

É o cliente quem deve estar no centro das atenções das novas organizações. O 

objetivo final deve ser oferecer para o cliente mais valor, de forma mais rápida e a um custo 

mais baixo. Muitas organizações atuais são um entrave para isso. Quando optamos pelo 
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paradigma de processos podemos fazer as atividades de forma muito melhor para o cliente. 

A alma dessas novas empresas deve ser o trabalho em equipe, a cooperação, a 

responsabilidade individual e a vontade de fazer um trabalho melhor, criando mais valor. 

Por fim, ressalte-se que a reengenharia prega mudanças radicais nos processos de 

uma empresa, buscando melhores resultados por meio, por exemplo, do aumento do grau de 

satisfação de seus clientes. Não se procura, assim, melhoria de processos existentes e sim a 

eliminação de processos já ultrapassados, bem como a criação de novos processos, visando 

resultados num curto espaço de tempo. 

 

2.2 Gestão, Eficiência, Eficácia e Efetividade 

Apesar de utilizados indiscriminadamente, o significado vernacular dos termos 

não é equivalente. Somente após definirmos tais termos seremos capazes de concluir se uma 

determinada organização está desempenhando seu papel adequadamente ou, por outro lado, se 

existe algo que deve ser alterado. 

O significado do termo eficiência está genericamente associado ao modo como se 

obtêm determinados resultados. Trata-se da capacidade do gestor em obter um bom produto 

com o uso da menor quantidade de recursos (humanos, materiais, tempo, etc.) possíveis. É, 

ainda, a capacidade de se obter mais produtos utilizando a mesma quantidade de recursos. Por 

seu turno, eficácia é a obtenção dos resultados desejados. 

Enquanto a eficiência envolve a forma com que uma atividade é feita e, por 

conseguinte, a melhor forma de atingir determinado objetivo, o termo eficácia se refere ao seu 

resultado, estando intimamente ligado com o “que fazer” (DRUCKER, 1967). Há de se 

ressaltar que necessariamente elas não estão atreladas, porém, uma organização só consegue 

atingir seus objetivos na plenitude quando as tarefas a serem desempenhadas são realizadas 

com ambas: eficácia e eficiência. 

Sabe-se que “fazer a coisa certa de forma certa é a melhor definição de trabalho 

eficiente e eficaz” (SONDRONI, 1996). Para alcançar melhores resultados, o gestor deve 

conhecer a fundo os processos e o mercado/cliente. 

Abordados os conceitos de eficácia e eficiência, cumpre-nos esclarecer o que, 

hodiernamente, os estudiosos têm incorporado como um terceiro conceito ao lado dos de 

eficiência e eficácia: a efetividade. Sob o foco do setor público, o termo tem o condão de 

aferir em que medida os resultados de uma ação trazem benefício à população. Não basta 

atingir determinado objetivo (eficácia), precisamos estar atentos ao fato acerca de o objetivo 

atingido ter trazido melhorias para a população ao qual se destinava (efetividade). 
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Acerca da efetividade, temos que “[...] é o mais complexo dos três conceitos, em 

que a preocupação central é averiguar a real necessidade e oportunidade de determinadas 

ações estatais, deixando claro que setores são beneficiados e em detrimento de que outros 

atores sociais”. (TORRES, 2004). 

A Constituição Federal, por seu turno, prevê em seu artigo 37 que os princípios da 

Administração Pública são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

eficiência e da publicidade. Seus agentes encontram-se atrelados à necessidade de atender aos 

princípios supracitados. Nesse sentido, as novas diretrizes da administração pública buscam 

os melhores resultados com o foco na maior qualidade do produto fornecido. 

Ressalte-se, por oportuno, que ainda que a Carta Magna empregue o termo 

“eficiência”, em termos administrativos parece-nos mais acertado falar em “efetividade”, pois 

esta subsume tanto a eficiência quanto a eficácia. O entendimento e a aplicação do conteúdo 

de tais conceitos (eficiência, eficácia e efetividade) são estratégicos para que os gestores 

busquem modificações nos processos com a finalidade de atender às expectativas dos clientes, 

bem como para propiciar um ambiente de trabalho favorável à motivação do profissional, uma 

vez que o servidor, como ser humano que é, possui a necessidade de reconhecimento, de 

aprovação social e de participação em atividades em grupos. 

A fim de atender aos modernos conceitos de gestão, é preciso determinar se as 

respostas periciais – considerando a diversidade dos exames realizados – têm atendido às 

expectativas dos usuários dos Laudos de Perícia Criminal. Durante os últimos anos, a 

preocupação de grande parte dos peritos criminais em relação à qualidade dos laudos tem-se 

focado em discussões acerca da própria estrutura do documento técnico e em que medida ela é 

(ou não) adequada.  

Devido à natureza diversa dos exames periciais, mensurar a qualidade dos laudos 

e sua efetividade, sempre foi uma questão de difícil resolução para os gestores. Todavia, o 

atendimento desta demanda é fundamental quer seja para a instrução do inquérito policial, 

quer seja para o auxílio no processo judicial ou, ainda, para a motivação do servidor por meio 

de um adequado feedback. 

No contexto atual de poucos recursos orçamentários, é essencial que as 

instituições invistam na melhoria de seus gastos e investimentos, desenvolvendo mecanismos 

para melhor empregá-los, uma vez que existe a demanda por uma Administração Pública mais 

eficiente, ágil e com visão de futuro. 

Os gestores devem buscar a efetividade dos produtos oferecidos:  
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“[…] Já a chamada Gestão por Resultados será vista como o sistema formado pelo 

conjunto de metas, ações e de atitudes voltado para a consecução dos objetivos 

estratégicos ou finalísticos da organização (foco nos resultados e nos clientes). Ou 

seja, é tudo que deve ser feito, dentro de uma perspectiva mais de curto ou de médio 

prazo, em torno das atividades diretamente associadas à sobrevivência da 

organização e que a torna mais competitiva em termos de mercado. (OLIVEIRA, 

2009). 

 

Para que isso aconteça, a busca por ferramentas que garantam informações mais 

precisas e mais rápidas passa a ser imprescindível. No contexto da gestão, verificamos que, a 

partir do ano de 1995, a Administração Pública brasileira tem buscado construir um Estado 

gerencial (MARCELINO, 2003; MATIAS-PEREIRA, 2008). Trata-se de uma tentativa de 

nova gestão com fundamentos na eficácia e efetividade. Dessa forma, a nova visão de 

Administração Pública deve ser no enfoque de que os serviços públicos devem atender às 

necessidades dos contribuintes, e não as da burocracia. 

Trata-se, pois, de saber o que é, em si, valor para o destinatário do serviço, 

visando organizar a produção com efetividade. Ter conhecimento dos problemas enfrentados 

pelos destinatários do serviço em sua atividade é um passo importante para a melhor 

consecução da missão.  

 

2.3 Feedback  

Remonta à Segunda Guerra Mundial os primeiros usos científicos do termo 

feedback, quando pesquisas realizadas por cientistas buscavam detectar e corrigir erros no 

desenvolvimento do conceito estudos aplicados em eletromecânica (SCHIMIDT & 

WRISBERG, 2001)  

Em uma tradução livre do termo, temos seu significado como o de 

“realimentação” ou “retroalimentação”. Assim, ele pode ser definido como o retorno de uma 

informação (ou do que aconteceu com ela) que saiu de determinado sistema. Trata-se, pois, de 

um processo de comunicação que reage a cada entrada de informação e avalia o resultado das 

não conformidades encontradas nas respostas de um sistema em relação a normas 

estabelecidas (OLIVEIRA, 2004)  

É possível que o feedback determine o sucesso da transmissão de uma mensagem, 

visto que após sua análise pode-se verificar se a mensagem emitida foi recebida e 

decodificada como originalmente pretendida e se foi, de fato, compreendida nos moldes como 

pretendida pelo emissor (ROBBINS, 2005).  

Dessa forma, o feedback é a informação passada de um sistema para outro, 

indicando o impacto deste em seu funcionamento. Pode ter como conteúdo uma informação 
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ou um sentimento, bem como algo que possa ser transferido, permitindo uma tomada de 

decisão por parte de quem recebe no sentido de modificar ou manter o seu comportamento, 

com base tanto em sua própria percepção como na do outro que foi alvo ou objeto de algum 

tipo de comportamento (GUERREIRO, 1981).  

Realimentar o sistema tem dois principais condões: gerar um reforço das 

atividades ou sua modificação. “O feedback é uma saída que se transforma em reentrada. 

Sistemas que tratam esse tipo de informação têm a possibilidade de conhecer sobre seu 

próprio funcionamento. Conhecer sobre seu próprio funcionamento ou desempenho é de 

fundamental importância para o autoaprendizado, para a evolução” (LEITE, 2007). 

O feedback não tem o condão de mudar o outro, objetiva ampliar sua consciência 

e provê-lo de informações que o ajudem a rever suas escolhas, dando-lhe o poder – e a 

oportunidade – de mudar quando necessário. Sempre que utilizada de forma efetiva, 

incrementa o processo de mudança e auxilia os colaboradores na aquisição de 

comportamentos mais assertivos.   

Pesquisas acerca do planejamento do trabalho indicam que a forma como os 

elementos são organizados em uma instituição têm influência direta sobre a motivação 

(ROBBINS, 2005). Dessa forma, o entendimento acerca do próprio trabalho como um todo 

(visão sistêmica por meio de feedback adequado) pode ser poderosa ferramenta motivacional. 

Ressalte-se, ainda, que a compreensão holística é uma das vertentes das novas organizações 

orientadas para processos. 

Admite-se, assim, que um ofício será tanto melhor quanto mais alta for a 

pontuação obtida em seu feedback. Esse fator está altamente relacionado à presente pesquisa, 

pois a ausência de um retorno em relação à consequência das atividades desempenhadas – 

confecção do Laudo de Perícia Criminal e seu reflexo judicial – é um ponto que engessa o 

processo, uma vez que inviabiliza a fase de avaliar e reajustar, fundamental para o controle e 

melhoria contínua de processos e produtos e, consequentemente, item relevante a ser 

observado pelo gestor público. 

 

2.4 Comunicação (Inter)Organizacional  

Atualmente, muito se tem abordado acerca da comunicação no meio 

organizacional. Em seu sentido vernacular, comunicação significa transmitir informação ou 

fazer saber. Assim, entende-se que a comunicação, para ser eficiente, deve ser entendida da 

mesma forma tanto para o emissor quanto para o receptor (PENTEADO, 1993).  
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Devido à evolução da comunicação em âmbito organizacional, o tema já é 

abordado de forma estratégica, visto que objetiva fomentar um entendimento adequado dos 

membros de uma equipe de trabalho em busca de atingir as metas predeterminadas. 

(ROBBINS, 2005).  

No cenário cada vez mais globalizado vem crescendo a importância da 

comunicação organizacional, que abrange todas as formas de comunicação utilizadas pela 

organização para se relacionar e interagir com seus diversos públicos. Entre outras vertentes, a 

comunicação organizacional engloba tanto a comunicação interna como a externa, voltadas 

fundamentalmente para públicos (segmentos) com os quais a organização se relaciona e, pó 

vezes e em determinados graus, depende. 

Na comunicação organizacional temos o modelo transacional, que enfatiza o 

feedback, ou seja, o modo como a mensagem é recebida e entendida, sobretudo por meio da 

manifestação não verbal. Diferente do modelo transacional há o modelo tradicional 

(transferência de informação), no qual um emissor transmite uma mensagem a um receptor 

que, dessa forma, atua como ente passivo. No modelo transacional considera-se como muito 

importante o significado da mensagem, como é recebida e entendida, como o receptor irá 

desconstruir/construir o significado de tal mensagem. 

A partir dos anos 70 do século passado, as abordagens teóricas centraram-se, entre 

outras, na Teoria Naturalista, que buscava revelar a organização a partir de uma “verdade” 

que não está nela inserida, estando fora dela. 

A realidade organizacional é fruto da construção social e é construída 

historicamente. Acredita-se que a organização assemelha-se a um organismo. O próprio termo 

“organização” remonta à ideia de “orgânica”, e pode ser representada por meio de imagens, 

percebida como ente permeável em relação ao seu entorno.  

Podemos dividir a Comunicação Organizacional em três: Comunicação 

Institucional, Comunicação Interna e Comunicação Mercadológica: 

 

Para as organizações em geral, é muito importante a integração de suas atividades de 

comunicação, em função do fortalecimento do conceito institucional, mercadológico 

e corporativo junto a toda a sociedade. É preciso incorporar a ideia de uma 

comunicação globalizante, que nos ajude a compreender e acompanhar o ritmo 

acelerado das mudanças no Brasil e no mundo. Uma combinação parcial e 

fragmentada nunca conseguirá isso. (KUNSCH, 1997) 

  

Importante é a comunicação organizacional, porém, também o é aquilo que 

denominaremos doravante de “comunicação interorganizacional”. Ao cunhar tal termo, 
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indicamos que ele aborda algo além da comunicação organizacional. Trata-se da comunicação 

entre a organização e o seu público-alvo, quando tal público é outra organização que utilizará 

o produto da primeira para produzir o seu próprio produto. Dessa forma, diferentemente da 

comunicação com um público (usuário) comum, na comunicação interorganizacional temos o 

contato entre duas organizações por meio de uso de produtos. 

Nesse contexto, caberá à organização “produtora” compreender como seu produto 

é utilizado pela outra organização, bem como se o produto está adequado para o uso e o grau 

de sua efetividade. 

No contexto da Criminalística podemos compreender o Laudo de Perícia Criminal 

como o “produto” e as organizações Polícia Judiciária, Ministério Público, Ministério 

Privado, Defensoria Pública e Poder Judiciário como as demais organizações que farão o uso 

do produto. É nesse cenário que deverá ocorrer a comunicação interorganizacional para o 

entendimento e o aperfeiçoamento do produto e de seu uso.  

 

2.5 Modernização da Administração Pública e Melhoria Contínua 

No artigo “A Administração Pública: uma análise de sua história, conceitos e 

importância”, tem-se uma abordagem acerca da necessidade de modernização da área para 

melhor atender às necessidades públicas, onde se relata que: 

 

A administração pública gerencial surge com o propósito de solucionar os entraves 

causados pela burocrática, apesar de estar apoiada nela. Prioriza-se a eficiência, o 

aumento da qualidade do serviço e a redução dos custos. [...] A administração 

pública gerencial imprime mudanças culturais, estruturais e de gestão. Exige um 

novo olhar para os interesses da sociedade. O interesse público é o interesse da 

coletividade, o cidadão é o cliente dos seus serviços e seu contribuinte de impostos. 

Por esse motivo, a avaliação dos resultados das ações do Estado é positiva se atender 

os anseios do cidadão. Esse modelo, atualmente, vem sendo consolidado, e mostra-

se, cada vez mais, capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos 

serviços oferecidos pelo setor público”. (CARVALHO & SAMPAIO, 2010) 

 

Desde as últimas décadas do século passado a Administração Pública no Brasil 

tem passado por inúmeras transformações. Com o advento do estado democrático de direito 

surgiram, também, novas práticas e expectativas de modernização, contudo, sem extirpar 

muitas de suas características tradicionais. Durante boa parte do século XX, acreditava-se que 

a expansão do Estado era suficiente para garantir uma maior quantidade e qualidade de 

serviços, maior acesso à comunidade e maior equidade. Nesse contexto, a Administração 

Pública teve crescimento considerável. Porém, não bastava expandir as atividades do Estado 

para que se promovesse a modernização. Nesse período havia aspectos iminentemente 



28 

 

patrimonialistas e paternalistas, tendo a administração se desenvolvido no sentido de manter o 

poder tradicional. Sua organização e sua gestão obedeciam mais a sistemas de loteamento 

político do que a critérios técnicos racionais e democráticos para a prestação de serviços. 

Logo após o início da implantação do processo de redemocratização brasileira, 

após longos anos de ditadura militar, ocorreram movimentos de reforma administrativa cuja 

perspectiva básica era a eficiência, capacidade de resposta e melhoria da gerência em âmbito 

público. O tradicionalismo da Administração Pública começou a ser questionado e 

incorporaram-se fundamentos democráticos oriundos da Constituição Cidadã. 

Com base em inspirações ideológicas, começou a tomar forma a ideia na qual 

governos não teriam a capacidade de, por si só, conduzir ao progresso. Nesse diapasão, 

máquinas administrativas tradicionais passaram a ser consideradas como obstáculos ao 

progresso. A redução do tamanho do Estado e a modernização da Administração Pública, 

então, tornaram-se o centro da nova agenda política, tendo se inspirado nos modelos de gestão 

privada. A ideia era: transferir funções estatais para a área privada e, as que restassem, seriam 

administradas no modelo o mais similar ao que se praticava nas empresas privadas. 

Apesar de tudo, as ideias de reforma não progrediram da forma como 

teoricamente abordadas, tendo em vista terem esbarrado em fatores históricos tradicionais que 

não se justapunham às práticas neoliberais. Mesmo na atualidade, a Administração Pública 

brasileira ainda é permeada por velhas tradições e, por vezes, funciona como instrumento de 

manutenção do poder tradicional. Apesar do progresso em muitas instâncias governamentais, 

ainda se verifica formas de ação que se baseiam em critérios de loteamento político. 

O enfoque da modernização baseia-se na adequação de novos meios a novos fins. 

A modernização na área da Administração Pública perpassa pela melhoria contínua dos 

trabalhos. Após uma organização promover a reengenharia empresarial, deve assimilar um 

processo de melhoria contínua, que pode ser considerada como um amplo processo 

concentrado na inovação incremental que envolve toda a organização. Como é um conceito 

simples, de fácil entendimento e de baixo nível de investimento, a melhoria contínua tem-se 

consagrado como uma das formas mais eficientes de aumentar a competitividade de uma 

empresa (CAFFYN apud ATTADIA & MARTINS, 2003). 

Vários autores defendem que a medição de desempenho pode auxiliar o processo 

de melhoria contínua da organização (GHALAYINI e NOBLE, 1996; KAPLAN e NORTON, 

1996; HRONEC, 1994; NEELY, 1998 apud ATTADIA & MARTINS, 2003). É por meio da 

medição de desempenho que se pode detectar o que está acontecendo com a instituição, quais 

as razões prováveis que configuram a situação atual e quais podem ser as ações a serem 
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tomadas (BOND, 1999 apud ATTADIA & MARTINS, 2003). São as medidas de 

desempenho que estabelecem os “sinais vitais” da organização (HRONEC, 1994). Elas que 

informam às pessoas o que estão fazendo, como estão se saindo e se estão agindo como parte 

de um todo, comunicando o que é importante para toda a organização. 

É também nesse enfoque que o presente trabalho poderá fornecer subsídios para 

se entender em que medida a mensuração de desempenho pode auxiliar na evolução da 

melhoria contínua da instituição, sobretudo no tocante à confecção dos Laudos de Perícia 

Criminal. 

Com o uso de ferramentas da melhoria contínua, obtêm-se uma maior capacidade 

de resolução de problemas por meio de pequenos e contínuos passos, alta frequência e ciclos 

curtos de mudança (BESSANT et al., 1994 apud ATTADIA & MARTINS, 2003), causados 

pela alternância de momentos de ruptura e de controle no desempenho.  

Porém, como forças ambientais influenciam cada instituição de forma única e pelo 

fato de cada uma delas possuir um estilo gerencial próprio, os resultados apurados podem ser 

diferentes. Dessa forma, a melhoria contínua pode ser considerada como um processo de 

renovação institucional – no âmbito do pensamento ideológico gerencial e também no nível 

das práticas organizacionais – que ocorre com diferentes intensidades e velocidades em cada 

organização (SAVOLAINEN, 1999 apud ATTADIA & MARTINS, 2003). 

No contexto da melhoria contínua, o administrador tem que se atentar para o fato 

da gestão dever ter o enfoque em um ciclo que se inicia no planejamento, perpassa pela 

execução de ações, depois pela checagem do que foi feito e, por último, verifica-se se tudo 

estava de acordo com o planejado tomando ações corretivas quando houver significativas 

diferenças entre aquilo que foi inicialmente planejado e os resultados que foram efetivamente 

obtidos. 

Como melhoria é o aperfeiçoamento e a ideia de contínua carrega uma noção de 

constância, verifica-se que cada vez que for executado o ciclo desde o planejamento até a 

verificação e correções necessárias, tanto melhor será o sistema, permitindo reduzir custos, 

aumentar produtividade e promover um feedback adequado. 

No âmbito da melhoria contínua há uma busca em aperfeiçoar os trabalhos já 

existentes, à procura de uma melhor eficácia, onde se visa melhorar os processos de trabalho 

que resultem em uma maior facilidade e agilidade. Assim, melhoria contínua e reengenharia 

não se confundem. Podem até ser duas filosofias complementares, mas que, em um caso, 

questiona a base do processo (eficácia/efetividade) e, em outro, a eficiência (fazer melhor). 
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2.6 Aprendizagem Organizacional 

Ainda que presente há tempos, somente a partir da década de noventa do século 

passado foi que o conceito de aprendizagem organizacional ganhou vulto. Esse é um tema de 

grande amplitude de abordagem. Existem quatro formas de conversão do conhecimento 

(socialização, externalização, internalização e combinação) que são importantes para a 

abordagem da aprendizagem organizacional (NONAKA & TAKEUSHI, 2000). 

Primeiramente, na socialização do conhecimento, ocorre a conversão de parte do 

conhecimento tácito de um colaborador no conhecimento tácito de outro. Isso ocorre com o 

compartilhamento de experiências entre as pessoas da organização, possibilitando a geração 

de conhecimento tácito a partir do tácito. Nesse contexto, a experiência é o principal elemento 

que deve estar presente nesse processo, sendo construído o que os autores chamam de 

“conhecimento compartilhado”. 

Na externalização do conhecimento, ocorre um processo de conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito por meio de metáforas, analogias, conceitos, 

hipóteses ou modelos. 

Já no âmbito da internalização do conhecimento, ocorre um processo de 

conversão do conhecimento explícito em tácito, o qual está intimamente relacionado ao 

aprendizado pela prática.  

Por fim, temos a combinação do conhecimento, que é uma conversão do 

conhecimento explícito gerado por um indivíduo para agregá-lo ao conhecimento explícito da 

organização. Aqui os autores denominam o fenômeno como “conhecimento sistêmico” e 

acontece por meio de agrupamento do conhecimento (classificação e sumarização) e 

processamento de diferentes conhecimentos explícitos.  

A aprendizagem organizacional contribui fortemente para melhorar o 

desempenho, a produtividade e as condições de trabalho, sendo o elo construtivo entre 

organizações e pessoas. Por meio desse mecanismo econômico-social, ocorre a transformação 

da matéria-prima capital humano em capital intelectual da organização, incrementando-se o 

capital humano quando se utiliza mais o que as pessoas sabem e quando número maior de 

pessoas sabe mais coisas úteis para a organização (STEWART, 1998). Para tanto, é 

necessário estimular o trabalho em equipe, comunidades de práticas e outras formas sociais de 

aprendizado, ficando-se menos dependente do talento individual.  

A aprendizagem organizacional é uma construção coletiva, transformando 

conhecimento criado por cada indivíduo em ações concretas em direção aos objetivos 

organizacionais coletivos. Para ARGYRIS e SCHÖN (apud STEIL, 2002), a aprendizagem 
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organizacional é o exercício coletivo para dar respostas aos ambientes interno e externo. Tal 

qual uma melhoria contínua, trata-se de um processo de detectar e corrigir equívocos visando 

sempre uma correção de rumo. Ocorre também aprendizagem organizacional quando, em uma 

organização, os colaboradores defrontam-se com uma situação-problema, investigam-na, 

enfrentam-na e solucionam-na de acordo com os objetivos e interesses organizacionais. Dessa 

maneira, aprendizagem organizacional abarca um processo – contínuo – a detecção e correção 

de equívocos onde errar é aprender.  

 

2.6.1 Medição do Desempenho 

Um ponto importante no contexto da aprendizagem organizacional é o da medição 

do desempenho, constituindo-se em um sistema que “permite que as decisões e ações sejam 

tomadas com base em informações. A medição permite quantificar a eficiência e a eficácia 

das ações passadas por meio da coleta, exame, classificação, análise, interpretação e 

disseminação dos dados adequados" (NEELY, 1998, p. 5 apud ATTADIA & MARTINS, 

2003). 

De acordo com NEELY (apud ATTADIA & MARTINS, 2003) as medidas de 

desempenho podem ser: 

1) vistas individualmente: este seria o elemento fundamental da medição de 

desempenho; 

2) agrupadas de maneira a formar um conjunto delas: tal conjunto seguindo uma 

lógica, pode formar um sistema de medição de desempenho; 

3) interação do sistema de medição de desempenho com o ambiente 

organizacional: de forma que a interação se dê tanto interna quanto 

externamente. 

Alternativa indicada por NELLY (apud ATTADIA & MARTINS, 2003) é 

classificar as medições de desempenho quanto ao aspecto temporal, podendo ser históricas 

(informações sobre fatos passados que podem ser utilizadas para soluções de curto prazo) ou 

futuras (predições e tendências voltadas para decisões de longo prazo). 

A medição de desempenho pode ser vista por diferentes recortes, conforme 

demonstrado pela Figura 1 a seguir: 
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Figura 1: Visão Sistêmica da Medição de Desempenho. 

 

ATKISON et al.(apud ATTADIA & MARTINS, 2003) ressalta a importância de 

categorizar as medições de desempenho de acordo com a satisfação dos stakeholders
7
 da 

instituição. No ambiente da Criminalística os stakeholders são os operadores do direito. 

Percebemos, também, que a medição de desempenho está intimamente interligada à 

aprendizagem organizacional. 

O Sistema de Medição de Desempenho pode ser entendido como atividade 

sistemática e contínua de medir e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos, 

com o uso de ferramentas aplicadas que contenham indicadores (parâmetros) previamente 

formulados. 

O acompanhamento do desempenho com o uso de indicadores permite à 

organização tanto alinhar sua estratégia em todos os níveis como monitorar seus processos 

com maior frequência. 
   

  

 

 

 

 

                                                 
7 Refere-se às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de gestão executadas por uma empresa. Dessa forma, 

compreende todos os envolvidos em um processo. 

 
Fonte: (NELLY et al., 1995, p. 82) 
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3.  METODOLOGIA 

Para a presente pesquisa, tomamos o Instituto de Criminalística como parte da 

base de uma rede de segurança pública e operadores do direito (delegados de polícia, 

defensores públicos, juízes de direito e promotores de justiça) como destinatários dos Laudos 

de Perícia Criminal emitidos pelos experts do Instituto. Dessa forma, a confecção e emissão 

de laudos de homicídio e de latrocínio foram consideradas como um estudo de caso, que é 

apenas uma das maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais e caracterizados pela falta 

de controle do pesquisador sobre o fenômeno (YIN, 2005). 

Assim, o pesquisador se debruçou sobre fenômenos contemporâneos com a 

finalidade de analisá-los com maior profundidade. Utilizaram-se duas vertentes na coleta de 

dados: a primeira oriunda de um questionário aplicado aos operadores do direito e a segunda 

decorrente de pesquisa documental (processos judiciais com base em levantamentos de local 

de crime efetuados pelos peritos criminais da Seção de Crimes Contra a Pessoa do Instituto de 

Criminalística), visando complementar as informações colhidas. 

Tanto as respostas obtidas na primeira fase (questionário) quanto as análises dos 

processos judiciais foram posteriormente interpretadas para a obtenção das respostas 

necessárias à pergunta “Qual o impacto do Laudo de Perícia Criminal para o processo penal 

brasiliense?”. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Existe uma infinidade de métodos para se classificar uma pesquisa. Entre as 

diversas formas, dois critérios são propostos (VERGARA, 2007): quanto aos meios e quanto 

aos fins (exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada ou intervencionista). No 

caso da presente pesquisa, em particular, podemos classificá-la “aplicada”, uma vez que 

buscou um resultado específico: analisar o impacto dos Laudos de Perícia Criminal 

(homicídio e latrocínio) no âmbito das sentenças judiciais do Distrito Federal. 

Em relação aos meios a presente pesquisa foi quantitativa (questionário) e de 

análise documental (conteúdo de processos judiciais). Quanto aos fins tratou-se de pesquisa 

aplicada, visto que tinha cunho específico: análise do impacto do Laudo de Perícia Criminal 

nos processos judiciais. 

A pesquisa aplicada possuiu uma finalidade prática e teve motivação na 

necessidade de auxiliar no entendimento de problemas de ordem concreta – tal qual o tema 

proposto – momento em que se tentou analisar os dados coletados nos questionários e na 

análise documental, verificando sua realidade e aplicabilidade. 
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Tratou-se, pois, de um estudo de caso (VERGARA, 2007), circunscrito ao 

impacto do Laudo de Perícia Criminal no processo penal brasiliense, de caráter profundo, 

detalhado e exaustivo, tendo o pesquisador considerado as influências de ordens interna e 

externa. A definição deste tipo de pesquisa – estudo de caso – relata que é circunscrita a uma 

ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma 

empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Dessa forma – como foi 

analisado o impacto dos laudos nos processos judiciais – temos esse estudo de caso em 

particular, de uma série de documentos técnicos de casos de homicídio e de latrocínio, e seus 

reflexos no bojo das sentenças judiciais. 

Possuiu o estudo de caso algumas vantagens (GIL, 2002): estímulo a novas 

descobertas; ênfase na totalidade; e simplicidade nos procedimentos se comparado a outras 

modalidades. Porém, apresenta a limitação de ser difícil generalizar os resultados obtidos. No 

entanto, o propósito do estudo de caso é proporcionar uma visão global do problema e/ou 

identificar fatores de influência, daí a desnecessidade de generalização. 

 

3.2 Delineamento Amostral 

Para iniciar a coleta dos dados para a presente pesquisa, foi necessário realizar um 

delineamento amostral que permitisse ao pesquisador uma correta tomada de decisões. Esse 

pode ser considerado um dos pontos críticos da pesquisa, pois a partir de tal delineamento 

deveria ser configurado o questionário aplicado em busca das respostas perquiridas. 

Dessa forma, constituiu-se a população amostral em operadores do direito 

(delegados de polícia, promotores de justiça, juízes de direito e defensores públicos) que 

trabalhavam com inquéritos/processos de homicídio e de latrocínio e que estavam lotados nas 

cinco Regiões Administrativas que, conjuntamente, abarcavam mais de 50% dos casos 

correlatos (homicídio e latrocínio) no período de 2008 a 2012. Pesquisaram-se, ainda, as 

opiniões dos delegados de polícia lotados na Coordenação de Homicídios da PCDF, visto que 

essa delegacia especializada investiga, também, casos das cinco Regiões Administrativas 

retromencionadas. O total de operadores do direito envolvidos com a análise de casos de 

homicídio e de latrocínio – segundo dados informados pelos órgãos dos quais derivavam – foi 

70 (setenta). 

Em uma segunda etapa, decidiu-se que seria realizada uma análise documental, a 

qual consistiu em estudo de processos judiciais correlatos Laudos de Perícia Criminal de 

homicídio e de latrocínio encaminhados aos operadores do direito. 
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3.2.1 Coleta de Dados 

Para a delimitação do universo de pesquisa do presente estudo, foi elaborada uma 

estratégia que compreendeu duas etapas, tendo a coleta de dados sido obtida por dois 

principais meios: aplicação de questionário aos operadores do direito e análise documental 

(processos judiciais). 

Na primeira etapa foram distribuídos questionários – em ambiente virtual –, na 

forma de survey (Apêndice A), aos operadores do direito das RAs pré-selecionadas e aos 

delegados de polícia da CH. Na segunda etapa (análise documental) foram pesquisados 172 

processos judiciais correlatos a locais de crimes de homicídio e de latrocínio periciados pelos 

experts da SCPe. 

 

3.2.2 Instrumento de Coleta de Dados 

O questionário é uma poderosa ferramenta para se trabalhar com a pesquisa 

quantitativa. Os resultados obtidos com seu uso permitem a construção de induções, que 

confirmam ou refutam suposições inicialmente levantadas, bem como apontam vertentes que 

o próprio pesquisador – per si – não tinha observado. As instituições (organizações) e seus 

ambientes (interno e externo) são o principal objeto de estudo da administração. Ocorre que 

essas instituições (e mesmo os ambientes) são compostas por pessoas, que devem ser 

pesquisadas para o entendimento do conteúdo organizacional. 

Dessa forma, definiu-se a utilização da pesquisa de caráter quantitativo como 

parte componente do presente trabalho. Primeiramente definiu-se que, para se pesquisar 

acerca da efetividade dos Laudos de Perícia Criminal, dever-se-ia indagar aos operadores do 

direito que trabalham diuturnamente com inquéritos/processos acerca de suas percepções 

sobre o documento técnico elaborado e apresentado pelos peritos criminais. Assim, delimitou-

se o universo de pessoas a ser pesquisado: o de operadores do direito afetos aos crimes de 

latrocínio e homicídio. 

Ressalte-se que foi escolhido o Distrito Federal para a presente pesquisa devido à 

acessibilidade permitida ao pesquisador (que trabalha no Instituto de Criminalística da Capital 

Federal). 

Contudo, apenas isso não bastava. Além de os operadores do direito se utilizarem 

dos laudos em sua atividade laboral, necessário era que isso ocorresse de forma mais 

constante. Assim, para continuar a delimitar o universo a ser trabalhado, optou-se por definir 

quais as cidades do Distrito Federal que, conjuntamente, abarcavam mais de 50% dos casos 

de homicídio e de latrocínio, visto que os delegados de polícia, promotores de justiça, juízes 
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de direito e defensores públicos ali atuantes não o faziam esporadicamente, e sim 

diuturnamente. 

Dessa forma, em pesquisa ao sítio http://www.ssp.df.gov.br/, da Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), procuramos os dados mais recentes acerca 

dos crimes de homicídio e de latrocínio na região do Distrito Federal. O Núcleo de Estatística 

da Subsecretaria de Operações e Segurança Pública da SSP/DF disponibilizou no sítio de 

internet retromencionado um documento denominado “Dados Preliminares das Principais 

Ocorrências Registradas no Distrito Federal por Cidade e Natureza – Período de Janeiro a 

Setembro 2011/2012”
8
, no qual se verificou que nos períodos de janeiro a setembro de 2011 e 

de 2012, o total de homicídios (consumados e tentados) foi de 2.389, sendo da ordem de 345 

latrocínios (consumados e tentados). Optou-se por incluir nesse total os crimes tentados
9
, pois 

podem ter evoluído para consumados com a efetiva morte da vítima, não tendo ficado claro – 

nos dados disponibilizados – a certeza de que os crimes tentados não se transmutaram em 

consumados
10

 em determinada fase do processo/inquérito. Por se tratarem de dados muito 

recentes (dois últimos anos anteriores à pesquisa), os dados puderam ser amplamente 

utilizados para auxiliar o pesquisador na delimitação de quais operadores do direito 

participariam da análise. 

Após a verificação dos dados, observou-se que as cidades de Ceilândia, Recanto 

das Emas, Samambaia, Santa Maria e Planaltina abarcavam, conjuntamente, mais de 50% das 

ocorrências de homicídio e de latrocínio, mais especificamente: 63,29% dos homicídios e 

50,14% dos latrocínios no período de janeiro a setembro de 2011/2012. 

Enfatize-se que o Distrito Federal é dividido, atualmente, em 31 Regiões 

Administrativas (RA) e que apenas essas cinco listadas anteriormente foram responsáveis – 

nos períodos compreendidos entre janeiro e setembro de 2011/2012 – por mais da metade dos 

homicídios e latrocínios – tentados e consumados – registrados. Vale ressaltar, ainda, que a 

área abarcada pelas cinco RAs corresponde a não mais que 35% do território do DF e que 

grande parte desse percentual está em áreas predominantemente rurais com baixa densidade 

populacional, ou seja, a criminalidade relativa aos crimes de homicídio e de latrocínio se 

concentra em poucos centros urbanos. 

Dessa forma, a pesquisa ocorreu com operadores do direito e processos 

criminais/inquéritos policiais das cinco Regiões Administrativas retromencionadas, tendo em 

                                                 
8 Acessado em 13 de maio de 2013 e disponível em http://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/serie-historica.html. 
9  Trata-se do crime que, tendo sido iniciada sua execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme artigo 
14, inciso II, do Código Penal. 
10 Trata-se do crime que reúne todos os elementos de sua definição legal, ou seja, quando o fato concreto se subsume ao tipo abstrato descrito 

na Lei Penal, de acordo com o artigo 14, inciso I, do Código Penal. 

http://www.ssp.df.gov.br/
http://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/serie-historica.html
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vista terem sido as que, conjuntamente, mostraram-se com índice de maior criminalidade e, 

por isso, possuem delegados, promotores, defensores e juízes com experiência diuturna no 

trabalho com processos correlatos aos casos de homicídio e latrocínio. Assim, o pesquisador 

elaborou um pré-questionário com perguntas que abordavam diversos aspectos dos Laudos de 

Perícia Criminal de homicídio e de latrocínio. 

Ressalte-se que “encontrar a pergunta certa é frequentemente mais importante do 

que encontrar a resposta certa” (TUKEY, 1980). A pesquisa desenvolveu-se nas seguintes 

fases: 

1ª FASE) Elaboração do pré-questionário: com perguntas dirigidas aos operadores 

do direito e que abarcavam, sobretudo, o conteúdo dos Laudos de Perícia Criminal de 

homicídio e de latrocínio; 

2ª FASE) Pré-teste do questionário: seu conteúdo foi repassado a peritos criminais 

do Instituto de Criminalística que trabalhavam ou trabalharam na Seção de Crimes Contra a 

Pessoa, formados em diversas áreas do conhecimento científico e com tempo de trabalho 

variando entre três e vinte e quatro anos de serviço dedicados à Criminalística, com vistas a 

verificar a coerência e coesão das perguntas propostas, bem como outras possíveis 

incongruências do questionário. Dessa maneira, vários peritos criminais auxiliaram na 

modificação da forma como eram feitas algumas perguntas e inseriram questões às quais o 

pesquisador não tinha se atentado. Como resultado, obtivemos a ajuda de uma série de peritos 

criminais que enviaram suas impressões e posicionamentos, sugerindo alterar e/ou acrescentar 

perguntas (ou formas de fazê-las) ao rol inicial. Após essa etapa e de posse das colaborações 

enviadas pelos peritos oficiais, elaborou-se o questionário que está disponível no Apêndice A 

da presente pesquisa; 

3ª FASE) Aplicação do questionário: após ter em mãos um questionário 

estruturado de forma adequada e visando aplicar a referida ferramenta, o pesquisador contatou 

o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e 

cada Delegacia de Polícia (DP) das cinco Regiões Administrativas pesquisadas, quais 

sejam:15ª DP, 16ª DP, 19ª DP, 23ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 31ª DP, 32ª DP, 33ª DP, bem 

como a Coordenação de Homicídios da Polícia Civil do Distrito Federal. Tais stakeholders 

foram selecionados em virtude de atuarem nas cinco Regiões Administrativas que, 

conjuntamente, abarcavam mais de 50% das ocorrências de homicídio e de latrocínio no 

Distrito Federal. 
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No TJDFT e no MPDFT, por opção das próprias instituições, o link do 

questionário foi repassado para as Corregedorias que, por seu turno, ficaram responsáveis por 

distribuir aos magistrados e promotores que atuavam em processos referentes a homicídio 

e/ou latrocínio nas RAs examinadas. 

Na DPDF, também por opção da instituição, o link do questionário foi repassado 

para a Assessoria Especial (Gabinete do Defensor Público Geral) que, por seu turno, ficou 

responsável por distribuir para os defensores públicos que atuavam em processos referentes a 

homicídio e/ou latrocínio nas RAs examinadas. 

Por fim, na PCDF, o pesquisador contatou cada delegado (chefe ou cartorário) de 

todas as delegacias participantes da pesquisa, ficando acordado com esses servidores que 

distribuíssem para os delegados atuantes nas retromencionadas RAs e na Coordenação de 

Homicídios o link para o questionário. 

Dessa forma, o referido questionário foi disponibilizado em ambiente virtual 

durante 40 (quarenta) dias consecutivos entre os meses de abril e maio de 2013, via Google 

Docs
11

, para 31 (trinta e um) delegados de polícia, 10 (dez) defensores públicos, 11 (onze) 

juízes de direito e 18 (dezoito) promotores de justiça, totalizando 70 servidores públicos 

lotados nas circunscrições já mencionadas e na Coordenação de Homicídios da Polícia Civil 

do Distrito Federal. Ressalte-se que essa quantidade de servidores foi repassada por cada 

órgão (Polícia Civil, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e Ministério Público), não tendo 

o pesquisador acesso a quantos servidores porventura são realmente lotados em cada unidade 

e que porventura estavam legalmente afastados no período em que a pesquisa ficou disponível 

em ambiente virtual. 

Juntamente com o referido questionário, foi encaminhado um Laudo de Perícia 

Criminal o qual denominamos “modelo”, contendo os tópicos abordados nas perguntas 

(Preâmbulo, Histórico, Exames, Discussão e Conclusão) para que, em querendo, cada 

operador do direito pudesse utilizá-lo como base para responder a algumas perguntas.  

Como estratégia para a adesão do maior número possível de participantes, às 

segundas e quintas-feiras o link era reenviado aos responsáveis pelo repasse (ou diretamente a 

alguns operadores do direito) e era solicitado que pedissem àqueles servidores que porventura 

não haviam participado, que respondessem ao questionário. 

Dentre uma série de questionamentos, buscou-se a percepção dos operadores do 

direito com relação à utilização (ou não) do Laudo de Perícia Criminal em seus misteres, bem 

                                                 
11

 Trata-se de um pacote de aplicativos que funciona totalmente on-line, diretamente no browser. No caso em 

comento, utilizou-se um editor de formulários. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Browser
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como a identificação de pontos que julgassem dever ser alterados no referido documento 

técnico. Pretendeu-se, principalmente, identificar o seguinte: 

a) Qual o(s) ponto(s) sugere-se alterar no Laudo de Perícia Criminal? 

b) Qual o erro ou vício porventura continha(m) o(s) laudo(s) que o(s) 

levou/levaram a ser(em) rejeitado(s)?  

c) O que devem os peritos criminais considerar – na confecção de um Laudo de 

Perícia Criminal – para evitar casos de rejeição no todo ou em parte de tal documento? 

d) Caso tivesse que qualificar ("dar uma nota") para os Laudos de Perícia 

Criminal, que nota (na média) seria essa? 

Assim, procurou-se primordialmente respostas a essas perguntas elaboradas. 

Doravante – e quando necessário – no presente trabalho, aqueles que responderam ao 

questionário proposto serão identificados por sua ordem cronológica de resposta (Pesquisado 

1, Pesquisado 2, ..., Pesquisado 15). Para melhor caracterizar os pesquisados (que em nenhum 

momento da pesquisa foram instados a se identificar, visando obter uma melhor qualidade das 

respostas), registre-se a atuação de cada qual: 

- Pesquisado 1: Promotor de Justiça; 

- Pesquisado 2: Delegado de Polícia; 

- Pesquisado 3: Delegado de Polícia; 

- Pesquisado 4: Delegado de Polícia; 

- Pesquisado 5: Delegado de Polícia; 

- Pesquisado 6: Delegado de Polícia; 

- Pesquisado 7: Juiz de Direito; 

- Pesquisado 8: Delegado de Polícia; 

- Pesquisado 9: Juiz de Direito; 

- Pesquisado 10: Delegado de Polícia; 

- Pesquisado 11: Promotor de Justiça; 

- Pesquisado 12: Juiz de Direito; 

- Pesquisado 13: Promotor de Justiça; 

- Pesquisado 14: Promotor de Justiça; 

- Pesquisado 15: Delegado de Polícia; 

 

3.2.3 Análise Documental 

A análise documental é uma das técnicas de maior confiabilidade, pois os dados 

coletados possibilitaram a validação de informações obtidas durante a entrevista realizada na 
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primeira etapa de coleta de dados. Essa técnica permite identificar informações factuais nos 

documentos a partir de questões de interesse, constituindo em uma fonte estável, rica, de 

baixo custo, que complementa informações e indica problemas. 

Assim, de posse das primeiras respostas ao questionário elaborado, o pesquisador 

percebeu que a exploração não podia se circunscrever apenas às análises das respostas 

obtidas. Primeiramente porque dos setenta possíveis pesquisados, foi da ordem de 21,5% a 

participação efetiva. Outro motivo foi a não participação de qualquer defensor público, não 

tendo o pesquisador, dessa forma, um feedback acerca dos pontos de vista de tais operadores 

do direito. Por fim, sabe-se que o cenário dos stakeholders que militam com 

processos/inquéritos de homicídio e de latrocínio é muito complexo, devendo o pesquisador 

verificar em outras fontes – diversas do questionário aplicado – o impacto dos Laudos de 

Perícia Criminal. 

Dessa forma, resolveu-se investigar também o conteúdo de processos criminais – 

de homicídio e de latrocínio – que pudessem trazer à luz outros dados que não puderam ser 

coletados na pesquisa quantitativa. Para tanto, optou-se por verificar como se deu o trâmite e 

qual o conteúdo de 172 processos criminais entre os anos de 2008 e 2012. O ponto de partida 

para a pesquisa foram os levantamentos de local e de Laudos de Perícia Criminal 

confeccionados pelos experts do Instituto de Criminalística que atuaram nos locais de 

homicídio e de latrocínio no período delimitado. 

Em pesquisa ao Sistema de Controle de Documentos (SisCoD) do Instituto de 

Criminalística, levantou-se todas as ocorrências de homicídio e de latrocínio atendidas pelos 

peritos criminais nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas, 

Samambaia e Santa Maria entre os anos de 2008 e 2012. Ressalte-se que o total de delegacias 

de polícia nessas RAs é 10 (dez), sendo 4 (quatro) em Ceilândia, 2 (duas) em  Samambaia, 2 

(duas) em Planaltina,  1(uma) no Recanto das Emas e 1 (uma) em Santa Maria. Adicionando-

se a esse total, foi realizada pesquisa também com os delegados de polícia lotados na 

Coordenação de Homicídios (delegacia especializada) da Polícia Civil do Distrito Federal, 

com vistas a responderem acerca dos inquéritos policiais de homicídio e/ou de latrocínio 

pertencentes à circunscrição das cinco RAs pesquisadas e que haviam sido redistribuídos para 

tal delegacia especializada. 

Dessa forma, foram selecionadas, aleatoriamente, 3 (três) ocorrências de 

homicídio por delegacia de polícia por ano, totalizando 30 (trinta) ocorrências anuais e, no 

período (2008 a 2012), 150 (cento e cinquenta) exames periciais realizados pela SCPe. Além 
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disso, foram verificadas todas as 22 (vinte e duas) ocorrências de latrocínio entre os anos de 

2008 e 2012. 

Verificou-se, primeiramente, quais levantamentos de local haviam, efetivamente, 

se transformado em processos judiciais. Buscou-se ainda mapear o lapso temporal do trabalho 

pericial, desde o levantamento de local até a confecção do laudo, tendo sido pesquisados os 

aspectos de tempestividade. Por fim, buscou-se pesquisar quais crimes ainda estavam em 

apuração; quantos foram arquivados; e quantos possuíam sentença proferida. Nesse último 

caso, verificaram-se as sentenças e os despachos presentes nos processos, buscando por 

citações do laudo e do trabalho pericial no contexto judicial. 

 

3.3 Tratamento dos Dados 

Com o objetivo de estudar os resultados obtidos tanto no questionário aplicado 

quanto na análise dos processos judiciais, alguns dados foram compilados em planilha do 

programa computacional Microsoft Excel®. A análise foi dividida em duas etapas: a primeira 

no tocante à análise dos dados obtidos nos questionários e a segunda referente ao estudo dos 

processos judiciais. 

Para se atingir os objetivos definidos no presente estudo, buscou-se identificar, 

tanto nas respostas ao questionário quanto na análise dos processos judiciais, características 

que permitissem verificar o impacto do Laudo de Perícia Criminal. Sobretudo devido ao 

caráter analítico da pesquisa dos processos judiciais, temos que os fatores analisados não 

possuíam caráter determinístico e inequívoco, ao contrário, tais análises tinham caráter 

relativo, sendo necessário uma boa compreensão do contexto no qual se inseriam. 

Porém, as análises estatísticas dos questionários e de parte do que se verificou nos 

processos trouxeram à pesquisa uma vertente quantitativa que, associada à análise dos 

processos, buscou alcançar uma compreensão maior do real impacto do Laudo de Perícia 

Criminal nos processos judiciais. 

Ressalte-se que o método aplicado na presente pesquisa teve suas limitações e não 

é possível generalizar os resultados obtidos. Por exemplo, não seria possível extrapolar os 

resultados para todas as realidades dos diferentes Institutos de Criminalísticas do país, visto 

que restringimo-nos à realidade do Distrito Federal, estudando as cinco Regiões 

Administrativas que, conjuntamente, abarcavam mais de 50% das ocorrências de homicídio e 

de latrocínio. A generalização dos resultados também ficaria dificultada devido a não 

participação de defensores públicos e pelo fato de que as respostas restringiram-se a um 

universo de quinze operadores do direito.   
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Por fim, com os dados estatísticos obtidos e com o que se apurou na análise 

documental, foi possível definir em que grau os Laudos de Perícia Criminal influenciam nos 

processos judiciais. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise das respostas obtidas por meio do questionário aplicado 

Ao todo, quinze operadores do direito responderam ao questionário proposto, 

tendo sido a participação da ordem de 21,42% do total de servidores informado pelos órgãos 

onde trabalhavam os stakeholders. À pergunta “Qual o seu cargo?”, assim se identificaram:  

Figura 2 - Respostas à pergunta. “Qual o seu cargo?”. 
 

Dessa forma, responderam ao questionário 8 (oito) delegados de polícia, 4 

(quatro) promotores de Justiça e 3 (três) juízes de Direito. Ressalte-se que os questionários 

foram enviados – de acordo com as informações das instituições públicas às quais estavam 

vinculados tais servidores – a 70 (setenta) servidores operadores do direito, obtendo-se a 

seguinte participação do total de cada categoria: 27,27% juízes de direito; 25,8% delegados de 

polícia; 22,22% promotores de justiça; e 0% defensores públicos. 

Ressalte-se que, mesmo não se tendo obtido resposta de nenhum defensor público, 

dentre os operadores do direito que responderam ao questionário, um deles se identificou 

como ex-defensor público e outros dois como ex-advogados, ou seja, traziam consigo a 

bagagem de um ofício que é essencial para a administração da Justiça e que assegura a defesa 

dos interesses das partes em juízo. 
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Foi pesquisada qual a lotação dos servidores públicos que responderam ao 

questionário proposto, estando assim divididos no tocante às cidades: 

Figura 3 - Respostas à pergunta: “Qual sua lotação atual?”. 

Primeiramente, esclarecemos que a circunscrição judiciária do Recanto das Emas 

apareceu não constando nenhum servidor lotado devido ao fato de não possuir Fórum. Assim, 

os homicídios e latrocínios ocorridos naquela RA são julgados no Fórum de Samambaia, daí 

explica-se a quantidade maior de operadores do direito nessa cidade, pois abarca, também, os 

processos do Recanto das Emas. Em seguida, tivemos Ceilândia e Santa Maria cada qual com 

quatro participações. Em Planaltina apenas um operador do direito respondeu ao questionário. 

O outro participante indicado na Figura 3 como “Outro” – correspondente a 7% dos 

pesquisados –, muito provavelmente estava lotado na Coordenação de Homicídios da PCDF, 

que abarca os inquéritos/processos de todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal e 

não está fisicamente situada em nenhuma das cinco RAs pesquisadas, ficando sediada no 

centro da Capital Federal. 

Perguntados há quantos anos efetuavam trabalhos concernentes aos casos 

relacionados a homicídio e latrocínio, obteve-se os seguintes percentuais dispostos na Figura 

4: 
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Figura 4 – Respostas à pergunta: “Há quantos anos trabalha investigando/defendendo/acusando/julgando em 

casos relacionados a homicídio/latrocínio?”. 

 

Assim, conforme ilustrado na Figura 4, 40% dos que responderam ao questionário 

elaborado militavam entre 5 e 10 anos em seu mister; 27% possuíam mais de 10 anos de 

atividade e outros 27% possuíam até três anos. Apenas 7% trabalhavam entre 3 e 5 anos. 

Esses percentuais demonstram que a maioria dos pesquisados são operadores do direito com 

estabilidade no serviço público, visto que o período de estágio probatório (36 meses) é o 

prazo utilizado no serviço estatutário federal brasileiro para avaliar critérios de adequação dos 

servidores ao cargo. Dessa forma, temos que 73% dos pesquisados foram aprovados no 

estágio probatório, oficialmente adaptados e adequados aos cargos e funções que exercem, 

além de deterem experiência na área pesquisada. 

Figura 5 – Respostas à pergunta: “Já atuou em outro cargo como Operador do Direito?”. 

 

Verificou-se, ainda, que mais de 50% dos pesquisados já eram operadores do 

direito antes de exercerem suas funções em seus atuais cargos, conforme ilustrado na Figura 

5. Um entrevistado afirmou ter sido promotor de justiça, outro que foi defensor público e dois 
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outros que atuaram como advogados antes de tomarem posse e entrarem em exercício no atual 

cargo. Quatro pesquisados informaram ter exercido outras funções afetas ao Direito, tais 

como analista processual, assessor de promotoria e assessor de ministro de tribunal superior. 

Um dos pesquisados que se identificou como promotor de justiça, afirmou que anteriormente 

exerceu o mesmo cargo de promotor (muito provavelmente em outra unidade da federação ou 

no serviço público federal). 

Dessa forma, percebeu-se que além do tempo informado referente a atuação dos 

pesquisados na área em comento, há um incremento da atuação – ao menos como operador do 

direito – de tais servidores.  

Perguntados quanto ao lapso de tempo demandado para o recebimento dos Laudos 

de Perícia Criminal, informaram o que consta na Figura 6: 

Figura 6 – Informações prestadas quando perguntados se os Laudos de Perícia Criminal eram tempestivos ou 

intempestivos. 

 

O percentual de respostas foi bem dividido, sendo que 40% dos pesquisados 

julgaram ser o Laudo de Perícia Criminal intempestivo (aquele recebido em momento 

inoportuno, fora do prazo) e outros 40% consideraram o laudo como tempestivo (dentro do 

prazo). Os demais 20% dos pesquisados discorreram em suas explicações, informando que: 

- “Em regra são tempestivos, todavia alguns têm um lapso temporal demasiado 

em sua confecção” (Pesquisado 2); 

- “Quanto recebido rapidamente são tempestivos, mas há inquéritos aguardando 

há mais de dois anos o laudo de local” (Pesquisado 3); 

- “Às vezes intempestivos” (Pesquisado 4). 
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A percepção dos operadores do direito realmente ficou dividida no tocante ao 

tema tempestividade. Ocorre que, para a pergunta proposta, pode não haver uma resposta 

objetiva, ou seja, há laudos tempestivos e outros intempestivos, a depender do expert que o 

produziu, da complexidade dos trabalhos e de uma série de outros fatores. Para elucidar 

melhor a questão, análise posterior será feita quando abordarmos o conteúdo dos processos 

judiciais. 

Prosseguindo às perguntas, solicitamos que fosse respondido se o fato de receber 

os Laudos de Perícia Criminal em meio digital (PDF, editor de texto, sistema informatizado 

de sua Instituição, etc.) facilitaria ou tornaria mais ágil o trabalho. As respostas oferecidas 

estão dispostas na Figura 7: 

Figura 7: Respostas à pergunta: “Receber os Laudos de Perícia Criminal em meio digital (PDF, editor de texto, 

sistema informatizado de sua Instituição, etc.) facilitaria ou agilizaria seu trabalho?”. 

 

Assim, apenas 7% dos pesquisados respondeu que o recebimento do laudo em 

meio digital não facilitaria ou tornaria mais ágil seu trabalho. Os outros 93% apontaram que o 

recebimento em meio digital é adequado ao seu mister. 

Tal pergunta foi proposta porque há tempos ocorre uma demanda – informal – por 

parte dos operadores do direito em receber os laudos em meio digital, sobretudo as fotografias 

e desenhos esquemáticos. Lembremo-nos que há laudos com mais de 100 (cem) páginas, onde 

a busca por tópicos ou palavras fica bem mais fácil em meio digital do que no ato de folhear o 

documento técnico. Além disso, as fotografias e desenhos esquemáticos, caso enviados 

digitalmente, poderiam oferecer ao operador do direito uma ferramenta a mais para que ele 

demonstrasse sua tese perante o Tribunal do Júri (casos de homicídio) ou Vara Criminal 

(casos de latrocínio). 
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Importante também foi procurar mensurar o quão importante é o Laudo de Perícia 

Criminal no contexto do trabalho dos operadores do direito. Dessa forma, foi perguntado se o 

pesquisado aguarda o recebimento do Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local de 

Homicídio e/ou Latrocínio para auxiliar ou dar prosseguimento ao seu trabalho. As respostas 

obtidas estão na Figura 8: 

Figura 8: Respostas à pergunta: “Aguarda o recebimento do Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local de 

Homicídio e/ou Latrocínio para auxiliar ou dar prosseguimento ao seu trabalho?” 

 

Percebeu-se que os operadores do direito ofereceram respostas que apresentaram 

percentuais distribuídos, ou seja, 47% deles aguardam (sempre ou frequentemente) o laudo 

para auxiliar ou prosseguir nos seus trabalhos, enquanto os outros 53% o faz rara ou 

ocasionalmente. 

Ainda na busca por respostas que elucidassem o verdadeiro impacto do Laudo de 

Perícia Criminal, passamos a perquirir aos operadores do direito acerca do conteúdo do 

referido documento. O laudo é composto, via de regra, de ao menos cinco partes distintas 

(Preâmbulo, Histórico, Exames, Discussão – Análise e Interpretação dos Vestígios e 

Dinâmica Provável e Parcial do Evento – e Conclusão), assim, passamos a tecer perguntas 

acerca desses itens e de seus subitens, procurando verificar qual a visão dos operadores do 

direito e como fazem uso do conteúdo do laudo. Como há diversos itens e subitens no 

documento técnico, em algumas perguntas os pesquisados puderam, por óbvio, optar por mais 

de uma resposta, por exemplo, para eleger como mais importante. 

Dessa forma, o item “Discussão” foi destacado como o de maior importância, 

obtendo cerca de 50% dos votos (divididos entre a Dinâmica Provável e Parcial do Evento 

(26%) e entre a Análise e Interpretação dos Vestígios (24%)). Outros 18% dos votos foram 

para o tópico Conclusão e 15% para o tópico Exames. Por fim, 18% dos votos indicaram 
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todos os tópicos indistintamente como sendo de importância, elegendo o Laudo de Perícia 

Criminal – como um todo – como peça esclarecedora. A distribuição das respostas obtidas 

está na Figura 9 a seguir: 

 

Figura 9: Respostas à pergunta: “Qual(is) a(s) parte(s) do Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local de 

Homicídio e/ou Latrocínio julga ser(em) mais esclarecedora(s)?”. 
 

Percebeu-se que nenhum dos entrevistados apontou os itens “Preâmbulo” e/ou 

“Histórico”, isoladamente, como mais esclarecedor. Tal aspecto já era esperado porque os 

itens mencionados são de caráter informativo, não trazendo análises diretas de cunho pericial 

ao contexto examinado. O Preâmbulo é a parte do laudo onde estão apostas: a data da 

requisição; a autoridade requisitante (delegado de polícia, juiz de direito, promotor de justiça, 

oficial militar ou presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito); a autoridade que designa 

os peritos criminais (diretor do Instituto de Criminalística) e o nome dos experts. Já o 

Histórico traz a data da realização do levantamento de local, a hora e o endereço ou objeto 

periciado. 

Devido a esses aspectos de caráter informativo, era de se esperar que os 

operadores do direito não julgassem esclarecedores esses itens, apesar de tais itens serem de 

suma importância por se tratar de documento oficial e que necessita conter tais informações. 

Prosseguindo o questionário, procuramos identificar a utilização – por parte dos 

operadores do direito – de cada item do Laudo de Perícia Criminal. Na pergunta de número 9 

perquirimos acerca da utilização – por parte dos operadores do direito – das informações 

constantes no Preâmbulo. Assim ficaram os percentuais (Figura 10): 
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Figura 10: Respostas à pergunta: “Utiliza as informações constantes no PREÂMBULO do Laudo de Perícia 

Criminal?”. 
 

Apesar de serem de cunho meramente informativo e não pericial, 1/3 dos 

pesquisados afirmou que utiliza as informações do Preâmbulo sempre ou com frequência, 

enquanto os outros dois terços ou não utilizam ou as utilizam com muito pouca frequência 

(raramente ou ocasionalmente). Pelos mesmos motivos abordados anteriormente, esse 

também era um resultado esperado. 

Prosseguindo às perguntas, questionou-se acerca da utilização das informações 

atinentes ao Histórico. Quanto a esse item, 73% dos operadores do direito pesquisados 

informaram que utilizam com pouca frequência as informações ali constantes. Os outros 27% 

utilizam as informações sempre ou com frequência. 

Figura 11: Respostas à pergunta: “Utiliza as informações constantes no HISTÓRICO do Laudo de Perícia 

Criminal?”. 
 

Os percentuais verificados para a abordagem do Histórico estão presentes na 

Figura 11. 
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No que concerne ao uso das informações do item Exames, os pesquisados 

majoritariamente (80%) informaram que as utilizam sempre ou com frequência. Os outros 

20% disseram utilizar ocasionalmente as informações. 

Figura 12: Respostas à pergunta: “Utiliza as informações constantes nos EXAMES do Laudo de Perícia 

Criminal?”. 
 

No item “Exames”, os peritos criminais descrevem toda a perícia realizada e 

apontam tudo aquilo que verificaram e possa interessar à elucidação dos fatos. O percentual 

de 80% de operadores do direito que utilizam as informações ali contidas reflete exatamente a 

importância do referido item que, em suma, sintetiza todo o levantamento de local e suas 

peculiaridades. 

O referido tópico (Exames) nos Laudos de Perícia Criminal é, usualmente, 

dividido em ao menos três subitens: exames do local, exames do cadáver e exames de 

laboratório. 

Assim, perguntou-se aos operadores do direito com que frequência utilizavam as 

informações constantes desses subitens. O primeiro subitem a ser perquirido foi o “Do Local”, 

no qual os peritos criminais descrevem com detalhes o levantamento realizado e tudo aquilo 

de interesse que encontraram no local, materializando os vestígios. 

A utilização das informações pertinentes ao local foi perguntada aos pesquisados, 

tendo se posicionado conforme ilustra a Figura 13 a seguir: 
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Figura 13: Respostas à pergunta: “Utiliza as informações constantes do subitem "Do Local", referente ao item 

EXAMES, com frequência?”. 

 

A alta porcentagem (87%) dos pesquisados que informou utilizar as informações 

constates no subitem “Do Local”, demonstra o caráter de auxílio que possui tal tópico no 

contexto do laudo. 

Em locais de morte violenta (homicídios e/ou latrocínios), é comum os peritos 

criminais examinarem cadáveres e descreverem, no laudo, todos os vestígios de interesse nele 

encontrados. Tal subitem (“Do Cadáver”) é subdividido nos tópicos: Identificação, Posição, 

Vestes e Pertences, Perinecroscópico (exame externo do cadáver, procedido pelo perito 

criminal no local e, complementarmente, no Instituto de Medicina Legal) e Necroscópico 

(exames externo e interno do cadáver, procedidos pelo perito médico-legista no Instituto de 

Medicina Legal), os quais trazem os elementos de ordem técnico-pericial encontrados. Esses 

tópicos existem para facilitar a leitura e compreensão dos usuários do laudo. Dessa forma, os 

pesquisados puderam optar por mais de uma das subdivisões para eleger como mais 

importante(s). Assim, perquiriu-se aos pesquisados qual a relevância das informações 

contidas nesses subtópicos. As respostas estão dispostas na Figura 14. 

O item Necroscópico obteve a maior importância (35%) seguido do item 

Perinecroscópico (24%). O tópico Posição obteve 19% dos votos e as informações 

concernentes a Vestes e Pertences obtiveram 14% dos votos. Por último veio o tópico 

Identificação do cadáver, com apenas 8% dos votos. 
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Figura 14: Respostas à pergunta: “As informações de quais tópicos do subitem "Do Cadáver", referente ao item 

EXAMES, utiliza com maior frequência?”. 

 

Novamente, os conteúdos de caráter meramente informativo – como a 

identificação do cadáver – obtiveram menos votos quando comparados aos conteúdos de 

caráter técnico-pericial. Em virtude de tal item abordar os aspectos relacionados ao cadáver, 

não foi surpresa os tópicos “Necroscópico” e “Perinecroscópico” terem obtido maior 

porcentagem de votação, tendo em vista conterem caráter informativo acerca da situação do 

cadáver, vestígio principal no local do crime ou decorrente dele. 

Outro aspecto importante foi a ausência de votos para a opção “Nenhum”, ou seja, 

todos os operadores do direito pesquisados se utilizam das informações contidas no item 

Exames do Cadáver, variando apenas qual tópico utilizam com maior ou menor frequência. 

Prosseguindo com as perguntas, os pesquisados tiveram que responder acerca da 

utilização (ou não) do subitem “Laboratório”. As respostas obtidas estão ilustradas a seguir na 

Figura 15: 

Figura 15: Respostas à pergunta: “Utiliza as informações constantes do subitem "De Laboratório", referente ao 

item EXAMES, com frequência?”.  
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Um alto percentual (80%) dos pesquisados informou que utiliza as informações 

constates no subitem “De Laboratório” com frequência. 13% dos operadores do direito 

informaram não fazer uso do que consta no referido tópico. 7% indicam que as informações 

ali contidas são indiferentes. O referido item apresentou, entre os pesquisados, alta taxa de 

utilização, apesar de ter sido votado por apenas 15% como item mais esclarecedor do laudo. 

Passou-se a perquirir acerca das informações contidas no item “Discussão”, sendo 

que 86% dos pesquisados responderam que as utilizam sempre ou frequentemente. Apenas 

14% dos pesquisados informou que utiliza tais informações rara ou ocasionalmente. O 

referido item é subdividido em dois tópicos: Análise e Interpretação dos Vestígios e Dinâmica 

Provável e Parcial do Evento. Fez-se uma pergunta acerca de qual desses dois tópicos era 

utilizado com maior frequência, tendo cada qual obtido metade dos votos, sendo que 60% dos 

pesquisados optaram por ambos os itens. 

As ilustrações que demonstram as respostas referentes ao item “Discussão” estão 

nas figuras 16 e 17 a seguir: 

Figura 16: Respostas à pergunta: “Utiliza as informações constantes na DISCUSSÃO do Laudo de Perícia 

Criminal?”. 

Figura 17: Respostas à pergunta: “As informações de qual(is) o(s) tópico(s) do item DISCUSSÃO utiliza com 

maior frequência?”. 
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Novamente chamou atenção a ausência de votos para a opção “Nunca”, ou seja, as 

informações da Discussão são bastante utilizadas pelos operadores do direito. 

Por fim, perquiriu-se acerca do item “Conclusão”, tendo 93% dos pesquisados 

respondido que se utilizam das informações ali constantes e apenas 7% informado se utilizar 

ocasionalmente. É no tópico “Conclusão” que os peritos criminais apontam a natureza da 

morte (violenta ou não) e dão, quando possível, o seu diagnóstico diferencial (suicídio, 

homicídio ou acidente). Dessa forma, tal item trata-se do fechamento do laudo com a devida 

conclusão a qual chegaram os experts. 

Os percentuais obtidos nas perguntas acerca da utilização do item “Conclusão” 

estão na Figura 18 a seguir: 

Figura 18: Respostas à pergunta: “Utiliza as informações constantes na CONCLUSÃO do Laudo de Perícia 

Criminal?”. 

 

Repetindo-se o que ocorrera anteriormente, houve ausência de votos para a opção 

“Nunca”, ou seja, a totalidade dos entrevistados se utiliza das informações contidas no item 

Conclusão em maior ou menor grau. 

Após essas primeiras perguntas, começou-se a questionar se os operadores do 

direito qual(is) tópico(s) do laudo deveria(m) ser modificado(s) e em que medida. Dessa 

forma, propusemos uma série de questionamentos nesse sentido. 

Primeiramente questionamos acerca da alteração do Preâmbulo, tendo obtido os 

percentuais de respostas constantes na Figura 19:  
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Figura 19: Respostas à pergunta: “O item PREÂMBULO deveria ser alterado?”. 

 

Assim, quanto à alteração do Preâmbulo, 60% dos pesquisados apontaram que não 

deve ser alterado e os outros 40% são indiferentes quanto à alteração. Nenhum dos operadores 

do direito participantes da pesquisa indicou que tal item deveria ser alterado. Somado a isso, 

relembre-se que dois terços dos pesquisados não faz uso frequente do referido item e, ainda 

assim não houve quem se posicionasse a favor de sua alteração. O Pesquisado 8, tendo sido 

indiferente à alteração do item Preâmbulo, afirmou que caso houvesse uma alteração, deveria 

ser no sentido de os  peritos criminais tornarem mais concisas (objetivar) as informações ali 

contidas. 

Figura 20: Respostas à pergunta: “O item HISTÓRICO deveria ser alterado?”. 

Com relação à alteração do item Histórico, 73% dos pesquisados apontaram que 

não deve ser alterado e os outros 27% são indiferentes quanto à alteração. Tal qual ocorreu na 

pergunta acerca do Preâmbulo, nenhum dos pesquisados se posicionou a favor de alterar o 

conteúdo do Histórico. 
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Figura 21: Respostas à pergunta: “O subitem "Do Local", referente ao item EXAMES, deveria ser alterado?”. 
 

Quanto à alteração do subitem “Do Local”, 80% dos pesquisados entenderam não 

ser necessária qualquer modificação em sua estrutura. 13% se colocaram indiferentes quanto a 

alterações e apenas cerca de 7% dos pesquisados foram a favor de alterá-lo, sendo tal 

modificação referente ao fato de os peritos criminais deverem esmiuçar (detalhar) as 

informações contidas no referido item. Esta informação foi de suma importância para a 

pesquisa por ser este um item que utilizam com muita frequência (87% declararam utilizá-lo). 

Dessa forma, ao afirmarem que não deve ser alterado entende-se que estão declarando que o 

laudo atende às expectativas destes stakeholders. 

Figura 22: Respostas à pergunta: “O subitem "Do Cadáver", referente ao item EXAMES, deveria ser alterado?”. 

 

No tocante à alteração do subitem “Do Cadáver”, 73% dos pesquisados 

informaram não ser necessária qualquer modificação em sua estrutura. 7% se colocaram 

indiferentes quanto a alterações e 20% dos pesquisados foram a favor de alterá-lo. Essas 
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alterações propostas foram referentes ao fato de os peritos criminais deverem esmiuçar 

(detalhar) as informações contidas no referido item. 

Ainda analisando possíveis propostas de alteração do item “Do Cadáver”, 40% 

dos pesquisados indicaram que os seus subitens devam ser alterados, sendo que tais alterações 

devam ser na medida de esmiuçar (detalhar) informações contidas na Identificação, Posição, 

Vestes e Pertences, Perinecroscopia e Necroscopia. 

Dessa forma, como resultado deste tópico, o subitem “Do Cadáver” pode ser 

repensado no sentido de detalhar as informações, uma vez que os operadores do direito que 

opinaram em alterá-lo informaram – unanimemente – que as informações ali contidas 

deveriam ser detalhadas. As respostas e seus quantitativos estão ilustrados na Figura a seguir: 

Figura 23: Respostas à pergunta: “Caso acredite que os tópicos do subitem "Do Cadáver", referente ao item 

EXAMES, devam ser alterados, tais alterações devem se dar em que sentido?”. 

 

No item “Discussão”, primeiramente ofereceu-se uma pergunta acerca da 

alteração do subitem “Análise e Interpretação de Vestígios”, sendo que 80% dos pesquisados 

responderam ser contrários a alterar o conteúdo de tal subitem e os outros 20% foram a favor 

de alterá-lo. Essas alterações foram propostas no sentido de que os peritos criminais deveriam 

esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido item. 

Quanto à alteração do subitem “Dinâmica Provável e Parcial do Evento”, 80% dos 

pesquisados entenderam não ser necessária qualquer modificação em sua estrutura. Dos 20% 

restantes, dois terços propuseram alterações no sentido de que os peritos criminais deveriam 

esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido item (Pesquisados 13 e 14) e o terço 

restante respondeu detalhadamente no seguinte sentido: 

- “O perito deveria constar no laudo que baseia suas informações somente no que 

observou, sem levar em consideração qualquer relato de testemunhas” (Pesquisado 15). 
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Figura 24: Respostas à pergunta: “O subitem "Análise e Interpretação de Vestígios", referente ao item 

DISCUSSÃO, deveria ser alterado?”. 

Figura 25: Respostas à pergunta: “O subitem "Dinâmica Provável e Parcial do Evento", referente ao item 

DISCUSSÃO, deveria ser alterado?”. 

 

Prosseguindo às perguntas contidas no questionário disponibilizado virtualmente, 

abordamos o último item dos Laudos de Perícia Criminal: a “Conclusão”. No que concerne à 

alteração do referido item, 80% dos pesquisados apontaram que não deve ser alterado e os 

20% restantes propuseram alterações no sentido de que os peritos criminais deveriam 

esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido item. 

À guisa de síntese, elaboramos o gráfico da Figura 27 que traz na abcissa os itens 

do Laudo de Perícia Criminal e nas ordenadas a porcentagem acerca da percepção da 

necessidade de alteração por parte dos operadores do direito que participaram da pesquisa. 

Em suma, a opinião da maioria dos operadores do direito é pela não alteração dos 

itens e subitens do laudo. Variou de 60% a 80% o índice daqueles que opinaram pela não-

alteração. Dessa forma, infere-se que a maioria daqueles que participaram da pesquisa, 

entendem que o documento técnico produzido pelos peritos criminais do Instituto de 

Criminalística do Distrito Federal deve ser mantido da forma como atualmente é 
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confeccionado. Aqueles entrevistados que afirmaram ser a favor de alterar itens e subitens, se 

posicionaram, com unanimidade, no sentido de que as informações deveriam ser 

esmiuçadas/detalhadas. 

Figura 26: Respostas à pergunta: “O item CONCLUSÃO, deveria ser alterado?”. 

 

Figura 27: Síntese das respostas acerca da percepção – por parte dos operadores do direito – de alteração do 

Laudo de Perícia Criminal. 

 

Após a abordagem dos itens e subitens do laudo, passamos a perquirir acerca das 

ilustrações (desenhos esquemáticos) e fotografias. Perguntados sobre a utilidade dos desenhos 

esquemáticos, 73% dos pesquisados apontaram serem importantes para a consecução de seus 

trabalhos; 27% dos pesquisados apontaram que a ausência de desenhos esquemáticos não 

dificulta o desenvolvimento de suas atividades. 
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Figura 28: Respostas à pergunta: “Os desenhos esquemáticos (croquis), quando inseridos no Laudo de Perícia 

Criminal, ajudam no desenvolvimento de seu trabalho?”. 
 

Quanto à utilidade das fotografias inseridas no laudo, os pesquisados foram 

uníssonos e 100% deles responderam que a presença delas auxilia e a ausência dificulta o 

desenvolvimento de suas atividades laborais. 

Dessa forma, quanto às ilustrações e fotografias, tivemos que todos os 

entrevistados apontaram extrema importância na presença de fotografias e 73% deles apontou 

que os desenhos esquemáticos possuem o caráter de auxiliar no desenvolvimento de seus 

ofícios. 

Figura 29: Respostas à pergunta: “As fotografias, quando inseridas no Laudo de Perícia Criminal, ajudam no 

desenvolvimento de seu trabalho?”. 

Prosseguindo às perguntas realizadas, indagou-se qual a avaliação (nota) cada 

operador do direito daria ao Laudo de Perícia Criminal em seu conjunto e como atualmente é. 

As respostas apresentadas estão na Figura 29 e as notas designadas variaram de 7 a 10, sendo 

da ordem de: 

- 33% de notas 7 (sete); 

- 27% de nota 8 (oito); 

- 27% de nota 9 (nove); 

- 13% de nota 10 (dez). 

Dessa forma, percebemos que os operadores do direito que participaram da 

pesquisa deram notas relativamente altas para os laudos, variando de 7 (sete) a 10 (dez). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Importância dos Desenhos Esquemáticos 

Importância das Fotografias 
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Figura 30: Respostas à pergunta: “Caso tivesse que qualificar ("dar uma nota") os Laudos de Perícia Criminal, 

que nota (na média) seria essa?”. 
 

Quanto à pergunta: “Caso julgue que haja mais ponto(s) a ser(em) alterado(s) no 

Laudo de Perícia Criminal, qual(is) o(s) ponto(s) sugere alterar?”, apenas 7% dos pesquisados 

responderam positivamente e no sentido de “laudos mais conclusivos e não sugestivos” 

(Pesquisado 13). 

Questionados se já tiveram que rejeitar um Laudo de Perícia Criminal no todo ou 

em parte, 73% dos pesquisados responderam que não e 27% responderam que sim. Dessa 

pergunta, derivou a seguinte: “Qual o erro ou vício porventura continha(m) o(s) laudo(s) que 

o(s) levou/levaram a ser(em) rejeitado(s)?”, tendo o pesquisador obtido as respostas da Tabela 

1 a seguir: 

 
Tabela 1: Respostas à pergunta: “Qual o erro ou vício porventura continha(m) o(s) Laudo(s) que o(s) 

levou/levaram a ser(em) rejeitado(s)?”. 

RESPOSTAS 

“Há, por vezes, menção a questões subjetivas que dependeriam de análise dos depoimentos 

para se chegar àquela conclusão”. (Pesquisado 1) 

“Na verdade ocorreu apenas em uma oportunidade, em que o laudo concluiu que o 

indivíduo fora vítima de homicídio, ao passo que, diante das robustas provas contidas nos 

autos, eu constatei que se tratava de um suicídio, tipificação esta que, inclusive, foi acatada 

pelo Parquet
12

 e pelo Magistrado, havendo o Procedimento Administrativo sido 

arquivado”. (Pesquisado 2) 

“Perícia muito sucinta, ocorrida em um único caso, que voltou para o IC esclarecer vários 

aspectos do laudo”. (Pesquisado 7) 

“Um orifício de entrada (ou saída), não lembro, assim identificado no laudo do IML, não o 

era no de local, o que levou à necessidade de correção do laudo, o que foi feito”. 

(Pesquisado 11). 

“Não tenho conhecimento técnico para rejeitar laudo”. (Pesquisado 13) 

                                                 
12

 Na esfera do Direito, significa Ministério Público ou faz referência a um membro do Ministério Público, o promotor de justiça.  
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Dessa forma, os 27% que informaram ter rejeitado as informações do Laudo de 

Perícia Criminal no todo ou em parte, se posicionaram no sentido de as peças técnicas terem 

levantado: questões subjetivas; conclusão diferente do que se apurou judicialmente (suicídio 

X homicídio, no caso em comento); perícia muito sucinta; Laudo de Perícia Criminal (IC) 

divergente do Laudo Cadavérico (IML). 

 

Tabela 2: Respostas à pergunta: “O que devem os peritos criminais considerar – na confecção de um Laudo de 

Perícia Criminal – para evitar casos de rejeição no todo ou em parte de tal documento?”. 

RESPOSTAS 

“Evitar subjetivismos. Embora, diga-se, seja muito raro, presenciei alguns casos.” 

(Pesquisado 1) 

“Observando o caso em específico que eu citei, torna-se deveras embaraçado que o laudo 

fosse de acordo com a minha conclusão, visto que não é incumbência do perito o exame 

das provas acostadas aos autos, mas tão somente a análise científica da situação que lhe é 

posta.” (Pesquisado 2) 

“Informação objetiva, detalhada e isenta de inferências, ainda que com base em 

probabilidades.” (Pesquisado 8) 

“Já ocorreu de o laudo de exame de local, quando comparado ao laudo do IML, até mesmo 

porque são feitos de forma separada, darem a impressão que o crime ocorreu de um modo, 

quando na verdade aconteceu de outro, se me fiz entender.” (Pesquisado 11) 

“Ficar em cima do muro.” (Pesquisado 14) 

 

No sentido de continuar obtendo informações acerca da qualidade dos laudos, a 

seguinte pergunta foi feita: “O que devem os peritos criminais considerar – na confecção de 

um Laudo de Perícia Criminal – para evitar casos de rejeição no todo ou em parte de tal 

documento?”. As respostas foram dispostas na Tabela 2. 

Por fim e no intuito de conseguir o maior número possível de informações acerca 

da efetividade dos Laudos de Perícia Criminal, deixamos um espaço livre para os operadores 

do direito tecerem quaisquer comentários e sugerirem o que julgassem necessário em relação 

aos documentos técnicos. As respostas obtidas estão na Tabela 3: 
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Tabela 3: Respostas à pergunta: “O próximo espaço é livre para seus comentários e sugestões de ordem geral 

acerca dos Laudos de Perícia Criminal relativos aos casos de homicídio e/ou latrocínio. Relembre que TODAS 

as considerações feitas serão abordadas na dissertação de Mestrado e, com certeza, utilizadas nos estudos para 

futuras modificações ou manutenções de parte(s) dos Laudos de Perícia Criminal. Assim, sua contribuição será 

de imensa valia para a Criminalística do Distrito Federal!”. 

RESPOSTAS 

“Creio que a qualidade do trabalho é muito boa. Por vezes, fica prejudicado pelo lapso 

temporal entre o fato e a perícia ou pela alteração do local do fato. Assim, não é atribuído 

falhas à metodologia ou à forma de execução do exame. Mais raramente, se vislumbra a 

falta de zelo no exercício de suas funções, o que também desborda do questionamento 

feito.” (Pesquisado 1) 

“A entrega dos laudos deve ocorrer o mais rápido possível, se possível dentro da primeira 

quinzena dos fatos, pois investigações de homicídio são beneficiadas com informações 

rápidas e precisas.” (Pesquisado 3) 

“Não sei se o comentário é pertinente, mas uma situação frequente nos laudos de confronto 

balístico entre projéteis e arma de fogo é que o resultado é quase sempre negativo. Não 

verifiquei nenhum caso até hoje que o laudo balístico traga um resultado positivo. Essa 

realidade é preocupante pois, em muitos casos, para o deslinde das investigações somente 

o resultado de um confronto balístico poderá determinar a autoria do homicídio. Se gasta 

um tempo enorme para localizar uma arma suspeita de ter sido usada no crime e quando 

finalmente é encaminhada ao IC, o resultado é negativo. Sei que a criminalística está 

desenvolvendo trabalho na produção de um "banco de perfis balístico" com as armas de 

fogo que são encaminhadas para exame de eficiência e outros. Acredito que a solução seja 

produzir padrões balísticos de todas as armas de fogo que passem pela Criminalística, 

incluindo os exames de cartuchos (picotes).” (Pesquisado 5) 

“Faz-se necessária a inserção das questões papiloscópicas juntamente com os exames de 

locais. às vezes há desencontro de laudos (temporal), o que dificulta a análise macro do 

crime. O grande problema relacionando aos laudos não está na qualidade do produto. 

Aliás, os laudos são excelentes. a questão refere-se ao tempo entre a data do fato e a 

confecção do laudo.” (Pesquisado 9) 

“A linguagem excessivamente técnica dificulta a interpretação do gestor da investigação e 

do operador de direito.” (Pesquisado 13) 

 

4.2 Análise Documental 

Nesta segunda etapa, verificou-se a necessidade de complementar as informações 

obtidas na pesquisa quantitativa com mais informações acerca da utilização do Laudo de 

Perícia Criminal nos processos judiciais. Dessa forma, passamos a analisar o conteúdo de 

autos processuais correlatos a levantamentos de local realizados por peritos criminais do 

Instituto de Criminalística. Tratou-se, pois, de uma pesquisa documental que expôs e 

interpretou as informações obtidas em processos judiciais.  

Primeiramente, partimos das próprias ocorrências de homicídio e de latrocínio 

atendidas pelo Instituto de Criminalística entre os anos de 2008 e 2012. Pesquisou-se um total 

de 150 (cento e cinquenta) ocorrências de homicídio (13,38% ocorrências de homicídio 
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atendidas pelo IC no período) e 22 (vinte e duas) ocorrências de latrocínio (100% das 

ocorrências de latrocínio atendidas pelo IC no período). Dessa maneira, procurou-se pesquisar 

todas as ocorrências de latrocínio e parte das ocorrências de homicídio. Algumas verificações 

observadas estão na Tabela 4 e Figura 30 a seguir: 

 

Tabela 4: Panorama dos processos judiciais analisados.  

SITUAÇÃO DO PROCESSO HOMICÍDIO LATROCÍNIO 

Processo não localizado 7 2 

Réu menor de idade (segredo de justiça) 7 - 

Autor falecido e processo não instaurado 1 - 

Processo arquivado – sem acesso aos andamentos e às 

sentenças 

19 2 

Processo arquivado e réu(s) condenado - sem acesso 

aos andamentos 

11 3 

Processo em andamento – indiciado em apuração 48 8 

Processo em andamento – já com indiciamento e réu(s) 57 7 

TOTAL 150 22 

Figura 31: Panorama dos processos judiciais analisados na pesquisa de análise documental. 

 

Dos processos analisados, 45 (quarenta e cinco) de homicídio e 7 (sete) de 

latrocínio não se pode ter acesso aos andamentos processuais, ou porque não existiam (autor 

falecido) ou porque não foi possível acessar seus conteúdos (não localizado no sítio do 
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TJDFT, segredo de justiça ou arquivado). Portanto, foram efetivamente pesquisados os 

andamentos e sentenças de 105 (cento e cinco) processos de homicídio e de 15 (quinze) 

processos de latrocínio, com a finalidade de verificar em quantos os laudos foram utilizados 

ou rejeitados, e em que medida isso ocorreu.  

Outro aspecto investigado na análise documental foi em relação à tempestividade 

dos Laudos de Perícia Criminal. Como as taxas de respostas positivas e negativas a respeito 

da tempestividade foram bem divididas (Figura 6), foi necessário levantar qual o real tempo 

demandado para que os peritos criminais entregassem seus laudos ao Poder Judiciário. 

Dessa forma, analisou-se a mediana de dias entre a data de levantamento de local 

(exames periciais in loco) e a entrega (laudo pronto no Instituto de Criminalística) do 

documento técnico. Assim sendo, os levantamentos demonstraram que os Laudos de Perícia 

Criminal (homicídio e latrocínio) referentes aos cento e vinte processos analisados, foram 

confeccionados pelos peritos criminais em 99,5 dias. 

Verificou-se que os laudos (tanto de homicídio quanto de latrocínio) têm um lapso 

temporal muito elevado de dias para sua confecção quando comparados ao prazo máximo 

estabelecido pelo Código de Processo Penal brasileiro
13

, que é de 10 (dez) dias. Tal lapso 

temporal demonstrou que os laudos são intempestivos. Contudo, há de se ressaltar que muitos 

casos de morte violenta requerem dos peritos criminais uma análise detida do levantamento de 

local de crime, bem como uma série de exames de ordem complementar para a conclusão do 

documento técnico, o que demanda mais que os dez dias do prazo legalmente estabelecido. 

Ocorre, ainda, a falta de recursos humanos, uma vez que o quadro de peritos criminais 

encontra-se defasado. O quantitativo de experts para atender à demanda de levantamentos de 

local no âmbito do Distrito Federal é o mesmo desde 1993, sendo que é estimado que a 

população desta Unidade da Federação tenha aumentado em torno de 1 milhão de pessoas 

entre 1993 e 2012, contando atualmente com um contingente populacional da ordem de 

2.700.000 de pessoas. 

Prosseguindo a análise documental, verificamos a seguinte dispersão entre datas 

(Tabela 5 e figuras 31 e 32). Optou-se por colocar de forma dispersa para uma melhor 

visualização acerca da diferença entre as datas do levantamento de local e a data da entrega 

efetiva do Laudo de Perícia Criminal. 

                                                 
13

 “Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos 

formulados. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) Parágrafo único.  O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, 

podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art160
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Tabela 5: Dispersão de dias verificados entre a data do levantamento de local e a data de baixa do Laudo de 

Perícia Criminal nos casos de homicídio e de latrocínio. 

Período entre a data do levantamento de local e a data de 

baixa do Laudo de Perícia Criminal 

Homicídio Latrocínio 

Produzidos até 15 (quinze) dias 1 (0,7%) 0 (0%) 

Produzidos entre 15 (quinze) e 30 (trinta) dias 4 (2,8%) 0 (0%) 

Produzidos entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias 23 (16,2%) 10 (45,5%) 

Produzidos entre 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias 29 (20,4%) 4 (18,2%) 

Produzidos entre 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias 26 (18,3%) 1 (4,5%) 

Produzidos entre 120 (cento e vinte) e 150 (cento e cinquenta) 

dias 

16 (11,2%) 1 (4,5%) 

Produzidos entre 150 (cento e cinquenta) e 180 (cento e 

oitenta) dias 

12 (8,5%) 1 (4,5%) 

Produzidos entre 180 (cento e oitenta) e 210 (duzentos e dez) 

dias 

3 (2,1%) 2 (9,1%) 

Produzidos entre 210 (duzentos e dez) e 240 (duzentos e 

quarenta) dias 

3 (2,1%) 0 (0%) 

Produzidos entre 240 (duzentos e quarenta) e 270 (duzentos e 

setenta) dias 

5 (3,5%) 0 (0%) 

Produzidos entre 270 (duzentos e setenta) e 300 (trezentos) dias 2 (1,4%) 1 (4,5%) 

Produzidos entre 300 (trezentos) e 330 (trezentos e trinta) dias 3 (2,1%) 0 (0%) 

Produzidos entre 330 (trezentos e trinta) e 360 (trezentos e 

sessenta) dias 

2 (1,4%) 0 (0%) 

Produzidos entre 360 (trezentos e sessenta) e 540 (quinhentos e 

quarenta) dias 

8 (5,6%) 1 (4,5%) 

Produzidos entre 540 (quinhentos e quarenta) e 720 (setecentos 

e vinte) dias 

5 (3,5%) 0 (%) 

Acima de 720 (setecentos e vinte) dias 0 (%) 1 (4,54%) 

TOTAL (em dias) 142 * 22 
*Lembrar que 7 (sete) processos não foram localizados e em 1 (um) caso o autor faleceu e não foi instaurado 

processo, o que totalizam 8 (oito) casos de homicídio. Assim, esses casos não entraram no cômputo geral para 

fins de porcentagem. 

 

Analisando a dispersão, verificamos novamente que poucos documentos técnicos 

são confeccionados em prazo inferior a 15 dias, ficando demonstrada a intempestividade dos 

laudos quando vista sob a ótica do prazo legal de dez dias.  
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Figura 32 – Dispersão (em dias) da entrega do Laudo de Perícia Criminal de homicídio após o levantamento de 

local. 

 

Figura 33 – Dispersão (em dias) da entrega do Laudo de Perícia Criminal de latrocínio após o levantamento de 

local. 

 

Quanto a autuação do processo correlacionada ao levantamento de local, 

verificou-se a seguinte dispersão de dados conforme Tabela 6 e figuras 33 e 34. Da mesma 

forma optou-se por colocar de forma dispersa para uma melhor visualização acerca da 

diferença entre as datas da efetiva baixa do Laudo de Perícia Criminal e a data de autuação do 

processo judicial. 
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Tabela 6: Dispersão de dias verificados entre a data da baixa do Laudo de Perícia Criminal e a autuação do 

processo. 

Período compreendido entre a data da baixa do 

Laudo de Perícia Criminal e a autuação do processo 

HOMICÍDIO LATROCÍNIO 

Antes da autuação do processo 25 (17,6%) 7 (31,8%) 

Produzidos até 15 (quinze) dias após a autuação do 

processo 

13 (9,2%) 2 (9,1%) 

Produzidos entre 15 (quinze) e 30 (trinta) dias após a 

autuação do processo 

9 (6,3%) 0 (0%) 

Produzidos entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias após a 

autuação do processo 

29 (20,4%) 5 (22,7%) 

Produzidos entre 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias após 

a autuação do processo 

18 (12,7%) 4 (18,2%) 

Produzidos entre 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) 

dias após a autuação do processo 

17 (12%) 1 (4,5%) 

Produzidos entre 120 (cento e vinte) e 150 (cento e 

cinquenta) dias após a autuação do processo 

5 (3,5%) 1 (4,5%) 

Produzidos entre 150 (cento e cinquenta) e 180 (cento e 

oitenta) dias após a autuação do processo 

2 (1,4%) 0 (0%) 

Produzidos entre 180 (cento e oitenta) e 210 (duzentos 

e dez) dias após a autuação do processo 

3 (2,1%) 1 (4,5%) 

Produzidos entre 210 (duzentos e dez) e 240 (duzentos 

e quarenta) dias após a autuação do processo 

2 (1,4%) 0 (0%) 

Produzidos entre 240 (duzentos e quarenta) e 270 

(duzentos e setenta) dias após a autuação do processo 

0 (0%) 0 (0%) 

Produzidos entre 270 (duzentos e setenta) e 300 

(trezentos) dias após a autuação do processo 

5 (3,5%) 0 (0%) 

Produzidos entre 300 (trezentos) e 330 (trezentos e 

trinta) dias após a autuação do processo 

3 (2,1%) 0 (0%) 

Produzidos entre 330 (trezentos e trinta) e 360 

(trezentos e sessenta) dias após a autuação do processo 

1 (0,7%) 0 (0%) 

Produzidos entre 360 (trezentos e sessenta) e 540 

(quinhentos e quarenta) dias após a autuação do 

processo 

5 (3,5%) 0 (0%) 

Produzidos entre 540 (quinhentos e quarenta) e 720 

(setecentos e vinte) dias após a autuação do processo 

3 (2,1%) 0 (0%) 

Produzidos acima de 720 (setecentos e vinte) dias após 

a autuação do processo 

2 (1,4%) 1 (4,5%) 

TOTAL (em dias) 142*  22  
*Lembrar que 7 (sete) processos não foram localizados e em 1 (um) caso o autor faleceu e não foi instaurado 

processo, o que totalizam 8 (oito) casos de homicídio. Assim, esses casos não entraram no cômputo geral para 

fins de porcentagem. 
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Figura 34 – Dispersão (em dias) da entrega do Laudo de Perícia Criminal de homicídio e a fase processual. 

Figura 35 – Dispersão (em dias) da entrega do Laudo de Perícia Criminal de latrocínio a fase processual. 
 

Prosseguindo à análise documental, o pesquisador passou a ler as sentenças 

prolatadas no curso dos processos na busca por menções aos Laudos de Perícia Criminal e/ou 

ao trabalho desempenhado pelo Instituto de Criminalística nos processos de latrocínio e de 

homicídio. Dessa forma, encontramos diversas alusões e passamos a analisá-las. 

 

Processo nº 2008.05.1.001575-4 – TJDFT 
Os fatos narrados na peça acusatória, acompanhados pela documentação 

produzida durante o inquérito, apontam à presença, em tese, da materialidade e a 

autoria do crime imputado na denúncia. [...] Ante o exposto, recebo a denúncia de 

fls. 02/05. (grifo nosso)  
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No Processo 2008.05.1.001575-4 – TJDFT verificou-se referência à 

documentação produzida durante o inquérito para apontar indícios de materialidade e autoria 

e, em virtude disso, o recebimento da denúncia por parte do Poder Judiciário. Ora, apesar de 

não ter ficado explícito, geralmente essa “documentação” que indica materialidade e autoria é 

decorrente, também, dos Laudos de Perícia Criminal produzidos pelo Instituto de 

Criminalística, senão vejamos em outro Processo: 

 

Processo nº 2008.09.1.010484-5 – TJDFT 

Constam do processo, além de outros documentos: Portaria de Instauração de 

Inquérito Policial (fls. 06/07), Boletim de Ocorrência e respectivo aditamento (fls. 

08/10 e 65/66), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico e respectivos 

aditamentos (fls. 31 e verso, 32/36 e 54), Auto de Apreensão (fl. 173) e Laudo de 

Exame de Local de Morte Violenta (fls. 174/207). [...] Nesse diapasão, verifico 

que a materialidade do fato em comento se acha suficientemente demonstrada 

pelos subsídios documentais acostados, especialmente as peças trazidas no bojo 

do inquérito instaurado, que, aliados à confissão, ainda que parcial, livremente 

esposada pelo réu, aos depoimentos testemunhais, e ainda, somados à prova técnica 

coligida (Laudo de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico e respectivos 

aditamentos, bem como Laudo de Exame em Local de Morte Violenta), 

robustecem a existência material dos fatos submetido ao crivo jurisdicional. 

[...]Some-se a isso, a recomendar a pronúncia e inviabilizar o acolhimento 

imediato da tese absolutória, que a prova pericial estaria a informar que o 

ofendido fora atingido por três disparos de arma de fogo, elementos que, ao 

menos em tese, poderiam colocar em dúvida a existência das circunstâncias 

caracterizadoras da excludente, além de indicar, ainda que em tese, ausência de 

moderação no uso dos meios eleitos para instrumentalizar a alegada justificante, 

mormente quando se tem em conta que o próprio réu, em seu interrogatório judicial 

(fls. 91/94), teria afirmado que, após atingir a vítima com um primeiro disparo, 

efetuado contra a sua cabeça, estando o ofendido caído, teria desfechado mais dois 

tiros contra ELTON. 

[...]Do mesmo modo, tenho que a segunda circunstância qualificadora, estatuída no 

parágrafo 2º, inciso IV, da norma penal incriminadora (recurso que dificultou a 

defesa da vítima), também comporta, por ora, manutenção, em sede provisória de 

pronúncia, vez que a prova oral produzida estaria a apontar no sentido da existência 

de indícios de que tenha a vítima sido atingida de inopino, pelas costas, sendo 

surpreendida e alvejada por três disparos de arma de fogo, enquanto se achava 

entretida, comemorando o aniversário de um amigo, circunstância esta que teria, a 

priori, dificultado a sua defesa, devendo a incidência de tal circunstância mais 

gravosa ser submetida a julgamento pelo Sinédrio Popular . [...]AO CABO DO 

EXPOSTO, forte nos argumentos já expendidos, admito a pretensão alinhavada na 

denúncia, e, amparado no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o 

réu FELIPE DIAS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

do Artigo 121, § 2º, Incisos I (motivo torpe - vingança) e IV (recurso que dificultou 

a defesa da vítima - surpresa), do Código Penal Brasileiro, a fim de que seja o 

mesmo submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Circunscrição 

Judiciária. (grifo do autor)  

 

No primeiro processo analisado (Processo nº 2008.05.1.001575-4 – TJDFT) 

vimos que a prova material foi utilizada para o recebimento da denúncia. Neste (Processo nº 

2008.09.1.010484-5 – TJDFT) verificamos que, além disso, ela foi também utilizada para que 

o magistrado pronunciasse o réu já denunciado. Assim, foi o Laudo de Perícia Criminal 
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empregado para robustecer a existência material do fato, auxiliar na denúncia e subsidiar a 

pronúncia do réu. 

Em outro processo analisado verificou-se que o Poder Judiciário autorizou que 

fossem encaminhadas aos peritos criminais solicitações da defesa no sentido de, se possível, 

dar mais informações referentes a um Laudo de Perícia Criminal já confeccionado e 

encaminhado: 

 

Processo nº 2008.03.1.025066-7 – TJDFT 

De ordem do MM. Juiz de Direito deste Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária 

de Ceilândia, Dr. GILMAR RODRIGUES DA SILVA, solicito os bons préstimos de 

Vossa Senhoria no sentido de responder aos quesitos apresentados pela defesa do 

acusado Vagner de Almeida Silva nos autos do processo em epígrafe, relativos ao 

Laudo de Exame de Local de Morte Violenta nº 18.581/2008 (cópia anexa): 

1) "é possível determinar, pelo sistema métrico comum, a distância entre os pontos 

representados, nas legendas do croqui do local (figura 2 - fl. 2 do laudo), pelos 

estojos de cartuchos percutidos e pela concentração de sangue? Qual é?" 

2) "é possível determinar, pelo sistema métrico comum, a distância representada, nas 

legendas do croqui do local (figura 2 - fl. 2 do laudo), pelo percurso constituído pela 

trilha de sangue? Qual é?" 

 

Dessa forma, além da utilização do Laudo de Perícia Criminal por parte da defesa, 

foram solicitadas informações acerca de algumas distâncias representadas no desenho 

esquemático (croqui do local) presente no documento técnico. Tais informações, via de regra, 

têm o condão de complementar outras já presentes no laudo e esclarecer com maior robustez 

as análises já levadas a efeito. 

Em alguns processos, verificou-se que o Laudo de Perícia Criminal foi utilizado 

(por vezes em conjunto com outros laudos) para a verificação da materialidade e auxílio ao 

magistrado para que pudesse pronunciar o réu, vejamos: 

 

Processo nº 2008.03.1.025863-0 – TJDFT 

Acompanham os autos, entre outras peças: Portaria (fls. 07/08), Auto de 

Apresentação e Apreensão (fls. 49/50), Laudo de Exame de Local de Morte 

Violenta (fls. 58/71), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 72/73), Aditamento do 

Laudo de Exame Cadavérico (fl. 74), Folha de Antecedentes Criminais do acusado 

EDIVAM LUIZ DA SILVA (fls. 99/105), Folha de Antecedentes Criminais do 

acusado EVERTON FERREIRA DOS SANTOS (fls. 106/110), Laudo de Exame 

Cadavérico (fls. 179/180), Aditamento do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 181 e 

182/183v) Certidões de Passagem pela VIJ da vítima WALLACE CARNEIRO 

BRITO (fls. 243/247), Laudo de Exame de Confronto Balístico (fls. 349/352). 

[...]Com esse norte, passo a verificar se estão presentes os requisitos legais 

autorizadores do decreto de pronúncia. 

Na espécie, a materialidade do crime de homicídio assenta-se no Laudo de Exame 

de Local de Morte Violenta (fls. 58/71), no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 

72/73), no Aditamento do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 74), no Laudo de Exame 

Cadavérico (fls. 179/180), nos Aditamentos ao Laudo de Exame Cadavérico (fls. 

181/183v), no Laudo de Exame de Confronto Balístico (fls. 349/352), bem como 

na prova oral coligida ao feito.[...] POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de PRONUNCIAR EVERTON 
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PEREIRA DOS SANTOS e EDIVAM LUIZ DA SILVA, qualificados nos autos, 

como incurso nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal, a teor do disposto no 

artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, submetendo-os a julgamento 

perante o e. Primeiro Tribunal do Júri desta Circunscrição Judiciária. (grifo do autor) 
 

Em outros processos, o Laudo de Perícia Criminal foi utilizado para que o 

magistrado pudesse inferir a materialidade do delito, o que verificamos ser bastante comum 

nos processos judiciais analisados, conforme demonstrado nas partes extraídas dos conteúdos 

dos autos a seguir: 

 

Processo nº 2008.09.1.003714-0 – TJDFT 

Encontram-se juntados aos autos, além de outros documentos, os seguintes: Auto de 

Apresentação e Apreensão (fls. 11/12); Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23); 

Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico e seus Aditamentos (fls. 61/64 e 

86) da vítima Marcus Jerônimo Ferreira; Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 

65/66); Laudo de Exame de Constatação de Material Biológico (fls. 75/76); Laudo 

de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 100/130); Auto de Apreensão (fl. 131); 

Exame de Confronto Balístico (fls. 137/138); e Laudo de Exame de Corpo de Delito 

(lesões corporais - indireto) de Marcos Santos Rocha (fls. 174/175). [...] 

1 - DA MATERIALIDADE 

A materialidade do crime de homicídio qualificado, na modalidade consumada, se 

infere do Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico da vítima Marcus 

Jerônimo Ferreira e seus Aditamentos (fls. 61/64 e 86) e do Laudo de Exame de 

Local de Morte Violenta (fls. 100/130), enquanto que a materialidade do crime de 

homicídio, na forma tentada, é comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de 

Delito (lesões corporais - indireto) de Marcos Santos Rocha (fls. 174/175). (grifo do 

autor) 

 

Processo nº 2010.03.1.007397-9 – TJDFT 

DESPACHO  

R.A. Há prova da materialidade do fato, consubstanciada no laudo de fl. 21/26, 

assim como existem indícios de autoria suficientes para autorizar a deflagração da 

ação penal, razão pela qual recebo a denúncia. (grifo nosso) 

 

Processo nº 2010.03.1.009655-4 – TJDFT 

III – MATERIALIDADE 

Constato que a materialidade do crime em apuração encontra-se suficientemente 

demonstrada [...] reforçada pelo laudo de exame de local nº 11279/10 (fls. 

117/143) e pelos depoimentos colhidos em juízo. [...] 

VI – DISPOSITIVO PELO EXPOSTO, ADMITO a imputação para 

PRONUNCIAR DIVINO MENEZES DE QUEIROZ FILHO, já qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, a teor do 

disposto no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a 

julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Circunscrição.(grifo do autor)  

 
Processo nº 2011.03.1.009371-2 – TJDFT 

R.A. Há prova da materialidade do fato, consubstanciada no laudo de fl. 42/52, 

assim como existem indícios de autoria suficientes para autorizar a deflagração da 

ação penal, razão pela qual recebo a denúncia. (grifo do autor) 

 

Processo nº 2011.03.1.011874-2 – TJDFT 

Merecem destaque [...] o laudo de exame de confronto balístico n. 6236/11 (fls. 

53/57); o laudo de exame de local de morte violenta n. 9002/11 (fls. 58/79) [...].[...] 

Nesse passo, constato que a materialidade do delito, em tese, doloso contra a vida, 

encontra-se evidenciada por força [...] do laudo de exame de local de morte 

violenta n. 9002/11 de fls. 58/79 [...].[...]A materialidade do delito estampado 

encontra-se evidenciado pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 24; bem 
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como pelo laudo de perícia criminal n. 6236/11 de fls. 53/57, o qual certificou a 

eficiência do lado direito do instrumento. (grifo nosso) 

 

Processo nº 2012.03.1.010364-6 – TJDFT 

[...] Destacam-se dos autos [...] e o laudo de exame de veículo n. 8508/12 (fls. 

70/95).[...] Nesse passo, constato que a materialidade dos crimes contra a pessoa, 

em tese, o doloso contra a vida e o de lesões corporais, encontram evidências no 

[...] laudo de exame de veículo n. 8508/12 de fls. 70/95,[...]. (grifo nosso) 

 

Processo nº 2012.03.1.007911-4– TJDFT 

[...] Destacam-se as seguintes peças técnicas encartadas aos autos: [...] laudo de 

perícia criminal - exame de local nº 12513/12 (fls. 408/431, 442/465) e laudo de 

perícia criminal - exame de arma de fogo nº 7879/12 (fls. 470/474). 

...] III – MATERIALIDADE A materialidade do fato em análise está 

suficientemente comprovada [...], reforçada ainda pelo laudo de perícia criminal - 

exame de local nº 12513/12 (fls. 408/431, 442/465) e pelas declarações colhidas em 

juízo. 

[...] IV - INDÍCIOS DE AUTORIA [...]Registre-se por oportuno que segundo atesta 

o laudo de perícia criminal de fls. 470/474, a camisa de projétil extraída do corpo 

da vítima foi expelida pelo cano da arma apreendida em poder do réu. 

Assim, das provas acima descritas sobressaem os requisitos previstos no artigo 413, 

do Código de Processo Penal, restando suficientemente demonstrados os indícios 

de autoria face ao acusado. 

 
Processo nº 2012.09.1.003908-2 – TJDFT 

[...]Destacam-se nos autos, além de outros, os seguintes documentos:[...] Laudo de 

Exame de Constatação de Material Biológico (fls. 246/257); Laudo de Exame de 

Veículo (fls. 331/346); Laudos de Exame de Local (fls. 347/362 e 419/442); e 

Laudo de Exame de Local de Cadáver Encontrado (fls. 363/406). 

[...]1.1 - DA MATERIALIDADE A materialidade do crime de homicídio cometido 

contra a vítima Anderson dos Santos Medeiros é inequívoca, diante das conclusões 

[...], Laudo de Exame de Local (fls. 347/362), do Laudo de Exame de Local de 

Cadáver Encontrado (fls. 363/406), bem como diante da prova oral colhida em 

juízo. 

[...]O réu Darlei confessou ter escondido o corpo no terreno indicado no Laudo de 

Exame de Local de Cadáver Encontrado (fls. 363/406).  

[...]A materialidade e os indícios de autoria do crime tipificado no art. 347, § único, 

do Código Penal, referentes ao réu Darlei Silva, são extraídos das conclusões do 

Laudo de Exame de Local, acostado às fls. 347/362 dos autos - destacando-se a 

constatação de umidade tanto na garagem da residência quanto na área de serviço, a 

indiciar que tais regiões passaram por lavagem -, aliadas às declarações prestadas 

pelo próprio réu, em seu interrogatório judicial (fls. 496/498) e às informações 

trazidas pela testemunha Carlos Alberto dos Santos (fls. 462/464) (grifo nosso) 

 
Processo nº 2011.09.1.022772-6– TJDFT 

[...] Destacam-se nos autos, entre outros, os seguintes documentos: [...] Laudo de 

Exame de DNA (fls. 78/80); [...] Laudo de Exame de Local (fls.110/130); Laudo de 

Exame de Constatação de Sangue Humano (fls. 217/221); Laudo de Exame de 

Veículo (fls. 223/232); e Laudo de Exame de Local de Cadáver Encontrado (fls. 

286/325). [...]A materialidade do crime de homicídio é inequívoca, diante das 

conclusões do Laudo de Exame de Corpo de Delito (Cadavérico) da vítima, 

juntado às fls. 87/97, e do Laudo de Exame de Local de Cadáver Encontrado, 

acostado às fls. 286/325 dos autos.[...] 2 - DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE 

CADÁVER A materialidade e os indícios de autoria do crime tipificado no art. 211 

do Código Penal são extraídos das conclusões do Laudo de Exame de Local de 

Cadáver Encontrado, acostado às fls. 286/325 dos autos, aliadas às declarações 

prestadas pelo próprio réu, em seu interrogatório judicial (fls. 473/478) e às 

informações trazidas pelas testemunhas João Luiz Dantas dos Santos (fls. 395/396) e 

Laís Cristina de Souza (fls. 397/398). (grifo do autor) 
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Processo nº 2010.05.1.009501-6 – TJDFT 

A prova técnica veio traduzida pelo Guia de Atendimento de Emergência (fl. 13); 

[...] Laudo de Perícia Criminal - Exame de Confronto Balístico (fls. 82/86); e 

Laudo de Perícia Criminal - Exame de Local de Morte Violenta (fls. 151/175). [...] 

Ora, a materialidade restou devidamente configurada especialmente pelo [...] 

Laudo de Perícia Criminal - Exame de Confronto Balístico (fls. 82/86); e Laudo 

de Perícia Criminal - Exame de Local de Morte Violenta (fls. 151/175), não 

restando dúvida quanto à ocorrência dos fatos "sub examen". [...] 

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para PRONUNCIAR o réu NATAN 

HENRIQUE BARBOSA DIAS para que seja submetido a julgamento perante o 

Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF como incurso nas 

penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV (vítima ERONILDO) e art. 121, § 2º, incisos 

II e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima ALAN), todos do Código Penal, e ainda, art. 14 

da Lei 10.826/03. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, em uma série de processos analisados houve alusão direta no sentido 

de que a materialidade do delito esteve consubstanciada nos Laudos de Perícia Criminal. Em 

alguns autos verificados, houve ainda referência aos laudos tanto em relação ao oferecimento 

da denúncia (feita pelo membro do Parquet) quanto pela pronúncia feita pelo magistrado. 

Nesse condão, verificou-se o impacto dos laudos do Instituto de Criminalística para a 

definição da materialidade, bem como para os atos do juiz em receber a denúncia e proceder à 

pronúncia dos réus.  

No caso do Processo 2010.05.1.009501-6 – TJDFT, ainda acrescentou o 

magistrado que a prova técnica não deixava dúvida quanto à ocorrência dos fatos. 

Assim, verificamos a utilização do conteúdo técnico-científico dos laudos no 

tocante à determinação da materialidade e aos indícios da autoria, permitindo aos operadores 

do direito melhor delinearem seus objetivos e suas ações no processo judicial, bem como 

oportunizando ao magistrado o recebimento da denúncia e a elaboração da pronúncia. 

Em outro processo judicial, o magistrado referiu-se ao uso dos anexos 

fotográficos como forma de corroborar a conclusão dos experts, ficando explícita a 

importância do uso de tais ferramentas (fotografias) para ilustrar as conclusões carreadas no 

documento técnico: 

 

Processo nº 2010.05.1.006264-9 – TJDFT 

O laudo de exame de local de morte violenta de fls. 217/225 traz a conclusão de 

que a vítima EDIVAN SILVA DOS SANTOS foi assassinada com emprego de arma 

de fogo calibre .38, a qual chegou até o endereço do fato "provavelmente 

conduzindo uma motocicleta não encontrada no local". Os anexos fotográficos de 

fls. 227/254 corroboram a conclusão pericial. (grifo do autor)  

 

Alguns processos analisados corroboraram para o fato de que alguns Laudos de 

Perícia Criminal não estão presentes nos processos depois de autuados, caracterizando sua 

intempestividade, senão vejamos: 
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Processo nº 2012.03.1.010364-6 – TJDFT 

Solicito os préstimos de Vossa Senhoria no sentido de encaminhar a este Juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias, o laudo de exame de local de homicídio, ocorrido no dia 

19/02/2012[...]. (grifo do autor)  

 
Processo nº 2012.09.1.003908-2 – TJDFT 

c) expedição de ofício ao IC, requerendo o encaminhamento do Laudo de Exame 

de Local; Laudo de Exame nos veículos VW/GOL, placa JPA5076/DF e VW/GOL 

JGJ1334/DF; e Laudo de Exame de constatação de sangue humano (conforme 

memorandos n. 811 e 818/2012-27ªDP; (grifo nosso) 20/03/2012 às 14h02. 
 

Processo nº 2012.07.1.012037-4 – TJDFT 

d) expedição de ofício ao IC, a fim de solicitar-lhes o envio do laudo de exame de 

local (fl. 125 do IP), do laudo de exame de natureza e constatação de calibre (fl. 

126 do IP) e dos laudos de exame em veículos (fls. 122 e 123 do IP); (grifo nosso) 

 

Processo nº 2012.09.1.012207-8 – TJDFT 

Senhor(a) Diretor(a), 

De ordem do MM. Juiz de Direito MAX ABRAHÃO ALVES DE SOUZA, solicito 

a Vossa Senhoria, que remeta a este Juízo o laudo de exame de local do fato, o 

laudo de exame de balística da arma abaixo descrita, apreendida nos autos em 

epígrafe e encaminhada a esse Instituto através do Memorando 3239/2012 - 

33ªDPDF, referente a Ocorrência 5142/2012 - 33ªDPDF, a fim de instruir os autos 

da ação supramencionada. (grifo nosso) 

 

Processo nº 2012.09.1.002054-7 – TJDFT 

[...] e) expedição de ofício ao IC, pretexto de solicitar-lhes o envio do Laudo de 

Exame de Local. [...] Samambaia - DF, quinta-feira, 16/02/2012 às 13h35.  

[...] Destacam-se nos autos, entre outros, os seguintes documentos:[...] Laudo de 

Perícia Criminal - Exame de Local (fls. 257/261);[...]. Samambaia/DF, 24 de 

outubro de 2012. 

 

Assim, verificamos que nesses processos houve determinado atraso na entrega do 

Laudo de Perícia Criminal. Analisando, verificou-se que os laudos foram entregues - após a 

solicitação já em fase judicial - com o seguinte lapso de tempo: 

- Processo nº 2012.03.1.010364-6 – TJDFT: 35 (trinta e cinco) dias após a 

solicitação judicial; 

- Processo nº 2012.09.1.003908-2 – TJDFT: 90 (noventa dias) dias após a 

solicitação judicial; 

- Processo nº 2012.07.1.012037-4 – TJDFT: 149 (cento e quarenta e nove dias) 

dias após a solicitação judicial; 

- Processo nº 2012.09.1.002054-7 – TJDFT: 76 (setenta e seis) dias após a 

solicitação judicial; 

No Processo nº 2012.09.1.012207-8 – TJDFT ocorreu situação inusitada, mas 

explicável. A solicitação judicial foi realizada em 12/09/2012 e a baixa do laudo em 

04/09/2012. Ora, como explicar o fato de o Poder Judiciário ter solicitado um Laudo de 

Perícia Criminal já entregue pelo expert há 8 (oito) dias? Bem, para clarificar a questão, a 

resposta se encontra nos desvios da burocracia, pois o fato de o perito criminal ter 
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confeccionado e entregue o laudo na Seção de Crimes Contra a Pessoa, não garante que o 

documento técnico-científico chegue às mãos do Poder Judiciário imediatamente ou no dia 

seguinte. Há uma série de trâmites burocráticos que demandam dias e, como comprovado no 

caso acima, oito dias antes da solicitação do magistrado o cientista forense já havia terminado 

e entregue o laudo à Criminalística para os devidos trâmites. 

O fenômeno burocrático é vastamente estudado pelos cientistas sociais, sobretudo 

aqueles correlatos à administração. Trata-se de um fenômeno que é inerente (e talvez 

essencial) ao bom funcionamento da administração, contudo, possui algumas distorções e é aí 

que a burocracia perde seu caráter de auxílio e se transforma em um entrave. Não é a 

burocracia o elemento exclusivamente distorcido de nossa sociedade. É a sociedade ou 

aqueles que a compõem ou dirigem que a deformam (TENÓRIO, 1981). Ora, somente com 

essa distorção burocrática podemos compreender porque um Laudo de Perícia Criminal afeto 

a um caso de homicídio, tendo sido entregue pelos experts que o produziram, demora tanto a 

chegar ao seu destino (Poder Judiciário) que demanda deste uma ação no sentido de solicitar a 

confecção de peça que já existe, porém, ainda não compõe o mundo jurídico pois não foi 

devidamente inserida nos autos.  

Prosseguindo à pesquisa, verificou-se uma série de processos judiciais que 

destacavam, literalmente, a presença do Laudo de Perícia Criminal em seu bojo: 

 

Processo nº 2012.09.1.002054-7 – TJDFT 

[...] Destacam-se nos autos, entre outros, os seguintes documentos:[...] Laudo de 

Perícia Criminal - Exame de Local (fls. 257/261); 

 

Processo nº 2011.09.1.012146-2 – TJDFT 

[...] Destacam-se nos autos, entre outros, os seguintes documentos: [...] Laudo de 

Exame de Local de Morte Violenta (fls. 72/ 116); 

 

Processo nº 2011.09.1.006805-0 – TJDFT 

Destacam-se nos autos os seguintes documentos: [...] e laudo de perícia criminal - 

exame de local de morte violenta (fls. 106/218). 

 

O Processo nº 2012.07.1.012037-4 – TJDFT solicita uma série de exames 

periciais e encaminhamento de laudo, visando enriquecer as provas materiais carreadas aos 

autos e formar a convicção do magistrado: 

 

Processo nº 2012.07.1.012037-4 – TJDFT 

[...]Senhor(a) Diretor(a), De ordem da Juíza de Direito do Tribunal do Júri da 

Circunscrição Judiciária de Samambaia, GILSARA CARDOSO BARBOSA 

FURTADO, solicito que seja realizado as seguintes diligências, a fim de instrução 

dos autos em epígrafe: 

I) Encaminhe a este Juízo o laudo a que se refere o Laudo de Local nº 

11.807/2012; 

[...] III) Realize exame de natureza e constatação de calibre do projétil extraído do 

corpo da vítima (fl. 264, OE3, Laudo Cadavérico nº 22750/2012), verificando, 
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ainda, se o referido projétil apresenta condições para realização de confronto 

balístico;  

IV) Em hipótese positiva e havendo compatibilidade entre os calibres do projétil 

encontrado no corpo da vítima e aquele apreendido à fl. 80 (AAA nº 513/12 - 27ª 

DP, cartucho calibre 38, marca CBC), realize perícia com o fim de verificar se 

ambos os elementos foram expelidos pela mesma arma de fogo. (grifo do autor) 

 

No mesmo Processo nº 2012.07.1.012037-4 – TJDFT foram solicitadas 

informações acerca das impressões digitais a que se referiam os Laudos de Perícia Criminal. 

Esclareça-se que, devido também a uma incongruência administrativa e burocrática, as 

análises das impressões digitais são realizadas pelos papiloscopistas policiais que, mesmo não 

sendo peritos oficiais, confeccionam documentos técnicos apartados dos Laudos de Perícia 

Criminal no tocante única e exclusivamente às impressões digitais. 

Novamente os desvios ou excessos da burocracia estão presentes. Dirigentes das 

instituições distorceram o viés burocrático que tinha o condão de auxiliar o controle e as 

demandas, para criar uma segregação da prova pericial que afeta as informações carreadas ao 

Poder Judiciário, visto que a análise de uma prova pericial (impressões digitais) é realizada 

por profissionais que não são peritos (papiloscopistas policiais) e deixam de integrar o escopo 

do documento técnico-pericial (Laudo de Perícia Criminal), acarretando uma série de 

incongruências e atrasos na análise das provas materiais. 

Muitas organizações públicas têm como característica a burocracia em excesso 

(ou desviada), autoritarismo, centralização, aversão ao empreendedorismo, paternalismo, 

corporativismo e descontinuidade administrativa (CARBONE, 2000). Essas características 

dificultam processos de mudança organizacional. 

Assim, defende-se que existe premente necessidade de se inovar, isso só será 

possível quando ocorrer uma ruptura com os modelos tradicionais de administração dos 

recursos púbicos e introduzir-se uma nova cultura de gestão (GUIMARÃES, 2000). 

Dessa forma, os laudos produzidos por peritos oficiais no Distrito Federal, ainda 

não analisam as impressões digitais em seu bojo, acarretando falta de harmonia da prova 

material devido aos desvios da burocracia e à falta de uma cultura de gestão adequada, senão 

vejamos: 

  

Processo nº 2012.07.1.012037-4 – TJDFT 

[...]Senhor(a) Diretor(a), De ordem do Juiz de Direito do Tribunal do Júri da 

Circunscrição Judiciária de Samambaia, Dr. Francisco Marcos Batista, reiterando o 

Ofício 92/2013, datado de 18/1/2013, solicito que encaminhe a este Juízo, no prazo 

de 5 (cinco) dias, as informações relativas às impressões digitais a que a que se 

referem o Laudo de Local nº 11.807/2012 e os Laudos de Exames de Veículos nº 

12.390/2012 e nº 11.578/2012.(grifo do autor) 
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Por fim, no Processo nº 2011.09.1.006805-0 – TJDFT o magistrado faz várias 

alusões ao trabalho dos peritos criminais que foram consignados nos Laudos de Perícia 

Criminal. Primeiramente afirmou que a prova técnica e a confissão extrajudicial, pois exames 

periciais realizados em uma sandália e em manchas de sangue assim evidenciaram. Depois, 

informou que a conduta reprovável do réu foi corroborada pelo que aduzia no Laudo de 

Perícia Criminal. Finalmente, utilizou as informações do referido laudo para demonstrar que a 

vítima tentara se desvencilhar de seu algoz em virtude de lesões típicas de defesa 

determinadas pelos experts no bojo do documento técnico. 

 

Processo nº 2011.09.1.006805-0 – TJDFT 

É O RELATÓRIO. [...]A prova técnica também confirma e se adequa à confissão 

extrajudicial, pois os depoimentos de José Ferreira, Juvenal Ferreira, Reinaldo 

Ferreira e Daniel de Souza, cujos termos se encontram respectivamente às fls. 

376/378, 379/380, 381/382 e 441/442, indicam que o acusado Romário não adentrou 

ao imóvel da vítima, após ter sido descoberto o cadáver. Nesse contexto, segundo o 

relato de Reinaldo Ferreira, o perito do IML recolheu, por indicação do próprio 

Romário, a sandália da marca "Havainas" de propriedade do mesmo, a qual ao 

ser submetida a exame deixou evidenciada que a pegada, impregnada de sangue, 

verificada no local onde os fatos ocorreram foi produzida pela mesma, segundo o 

que consta na fl. 121, bem como verificou-se na referida sandália a presença de 

sangue humano, conforme fl. 122.[...] 

[...] Ressalta-se, ainda, que a socialmente, a conduta de Romário ante a dinâmica 

dos fatos, denota-se altamente reprovável, visto que a ira dele foi 'descarregada' no 

corpo da vítima, o que restou corroborado no Laudo de Exame de Corpo de Delito 

Cadavérico juntado às fls.44/49, bem como no Laudo Pericial de Exame de Local 

de Morte Violenta juntado às fls. 106/218, os quais relatam que um dos golpes de 

faca efetuado na vítima foi desferido com tanta força que lesionou a 6ª vértebra 

cervical de Raimundo e um dos golpes fraturou a 2ª vértebra dele, constando, por 

fim, que um dos golpes causou-lhe uma lesão incisa profunda com cerca de 11 cm 

de extensão na região cervical anterior e carotidianas, ou seja, pescoço, seccionando 

a traquéia dele; [...] 

Registre-se, ainda, que ante a covardia a que a vítima foi submetida, o Laudo de 

Perícia Criminal às fls. 116 e 124 relata que foram observadas duas lesões incisas 

na região carotidiana direita e no terço distal do antebraço esquerdo, cuja 

localização sugere que ela tenha sido produzida em decorrência de tentativa de 

defesa (lesão de defesa) por parte da vítima, no momento em que os golpes eram 

desferidos, a demonstrar que RAIMUNDO ainda tentou de desvencilhar de seu 

algoz. O réu, por sua conduta insensata e extremamente desarrazoada ao condenar o 

pai a uma pena de morte, condenou a si mesmo à orfandade, pois a partir da morte 

de Raimundo, já que é filho único, perdeu por iniciativa própria seus laços mais 

próximos, os que lhe deram a própria vida. Assim, referida circunstância deve ser 

analisada de forma desfavorável ao réu; (grifo do autor) 
 

Após verificar os lançamentos processuais, apurou-se que parte daquilo que foi 

oficialmente sentenciado corroborou informações colhidas e apontadas nas respostas dadas no 

questionário aplicado a quinze operadores do direito atuantes nas Regiões Administrativas de 

Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria. 
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Quanto ao atraso, apesar de 40% dos pesquisados afirmarem ser o laudo de 

Perícia Criminal intempestivo e outros 20% informarem que alguns deles são intempestivos, 

verificamos que em alguns andamentos processuais são reiterados os pedidos de envio do 

Laudo ao Poder Judiciário quando o processo já está autuado, portanto, necessitando o juiz de 

direito (bem como os demais operadores do direito) das informações contidas no documento 

técnico-científico que ainda não estava elaborado.  

Em um caso verificou-se que, apesar da solicitação, o laudo já estava 

confeccionado, podendo ser atribuído aos desvios da burocracia sua não chegada em tempo 

hábil aos operadores do direito. 

Outro ponto importante observado foi no tocante ao fato de grande parte dos 

pesquisados ter informado que aguardam o laudo para auxiliar ou dar prosseguimento ao seu 

trabalho. Em análise aos processos judiciais, os constantes destaques à presença do 

documento técnico-científico e a alusão a ele quando da verificação da materialidade e 

autoria, corroboram a informação de utilização do Laudo de Perícia Criminal. Reforça 

também sua utilização os casos em que, reiteradamente, o magistrado requisita o laudo ainda 

não confeccionado. 

Ficou patente a utilização do Laudo de Perícia Criminal, em larga escala, para a 

determinação da materialidade do crime. Em alguns casos foi utilizado para a determinação 

da autoria. Os magistrados também o utilizam frequentemente para receber a denúncia do 

Ministério Público e/ou para pronunciar o réu. 

Em um dos casos verificou-se a utilização do conteúdo do laudo para reforçar a 

ideia da reprovabilidade do ato levado a efeito pelo réu. 

Por fim, devido aos desvios da burocracia e ao arrepio da lei, foi verificada a 

solicitação das informações referentes às impressões digitais colhidas em local de crime e 

analisadas por profissionais que não são peritos oficiais (papiloscopistas policiais). Tais 

informações são geralmente constantes de Autos de Identificação, porém, àquela altura do 

processo e com os Laudos de Perícia Criminal já produzidos e em posse do Poder Judiciário, 

ainda não haviam sido enviadas por parte dos técnicos lotados no Instituto de Identificação da 

Polícia Civil do Distrito Federal, o que fez com que o magistrado as solicitasse no caso em 

comento. 

Para melhor visualizarmos o que se apurou na análise dos processos judiciais, a 

Tabela 7 traz um quadro-síntese daquilo que foi verificado e era correlato a Laudos de Perícia 

criminal referentes a levantamentos de locais de crime efetuados pelos experts da SCPe entre 

2008 e 2012. 
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Tabela 7: Quadro-síntese do conteúdo correlato aos levantamentos de locais de crime dos processos analisados 

 Porcentagem 

de Processos 

DESTAQUE à presença do laudo de perícia criminal 6,6% 

Indícios de AUTORIA 2,5% 

Sentença de PRONÚNCIA 3,3% 

Determinação de MATERIALIDADE 9,1% 

Recebimento da DENÚNCIA 4,1% 

INTEMPESTIVIDADE dos laudos 4,1% 

COMPLEMENTAÇÃO de informações 0,8% 

Importância dos anexos FOTOGRÁFICOS 0,8% 

REQUISIÇÃO do laudo e de exames periciais 0,8% 

Análise de IMPRESSÕES DIGITAIS no bojo do laudo 0,8% 

CORROBORAÇÃO da prova técnica à confissão do réu 0,8% 

TOTAL 

 

Processos NÃO LOCALIZADOS 

33,7% 

 

5,23% 

Processos com réu MENOR DE IDADE 4,06% 

Processo com AUTOR FALECIDO 0,58% 

Processo ARQUIVADO (sem acesso aos andamentos) 12,2% 

Processos ARQUIVADOS e réus condenados (sem acesso aos andamentos) 8,13% 

Processos com INDICIADO EM APURAÇÃO 32,55% 

Processos em andamento, com RÉU estabelecido 37,2% 

 

Constatou-se que em 33,7% dos processos analisados (pouco mais de um terço), 

houve alguma alusão/utilização do Laudo de Perícia Criminal, quer seja para dar destacá-lo 

no contexto, no auxílio ao oferecimento da denuncia e à pronúncia do réu, para determinar a 

materialidade ou para corroborar com os conteúdos das oitivas. Em alguns casos foi tratado 

acerca da intempestividade, solicitação de complementação de informações, alusão aos 

anexos fotográficos, requisição do documento técnico e análise de impressões digitais no bojo 

do laudo. 

Em quase dois terços dos casos (66,3%) não foi verificada qualquer menção do 

laudo no contexto do processo judicial, ressaltando-se que entre esses dois terços há casos 

ainda em andamento e nos quais, atdevido também à intempstividade, não consta ainda o 

laudo confeccionado pelos peritos criminais do IC. 
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5 CONCLUSÃO 

Os peritos criminais – que são os peritos oficiais que realizam o levantamento de 

local de crime – elaboram Laudos de Perícia Criminal. Os experts lotados na Seção Crimes 

Contra a Pessoa do Instituto de Criminalística realizam perícias em locais de morte violenta 

afetas aos homicídios e/ou latrocínios, entre diversas outras. 

A função mais crucial do cientista forense é subsidiar os operadores do direito no 

entendimento dos mais diversos casos, interpretando os fatos periciados à luz de sua 

especialidade. Apesar de o magistrado não estar adstrito ao laudo e não haver hierarquia de 

provas no Direito Processual Penal brasileiro, a prova pericial tem uma força probante de alto 

valor. 

Um aspecto importante que esteve entremeado e auxiliou o presente trabalho, 

merece destaque e tratou-se do mapeamento dos processos que envolviam a Seção de Crimes 

Contra a Pessoa, levado a cabo entre os meses de novembro e dezembro de 2012 por seis 

peritos criminais (Grupo de Trabalho) – entre eles o autor da presente pesquisa – lotados na 

Seção de Crimes Contra a Pessoa. O resultado do mapeamento referente ao processo existente 

atualmente para a confecção dos Laudos de Perícia Criminal encontra-se no Apêndice B do 

presente trabalho. Durante o mapeamento percebeu-se que o laudo é a síntese (inclusive 

qualitativa) de tudo o que é desempenhado pelo perito criminal. É nesse documento de cunho 

técnico-científico que o cientista forense expõe todo o seu trabalho e indica suas análises e 

conclusões. 

Nas primeiras linhas da presente pesquisa, perguntou-se acerca da avaliação da 

efetividade do documento técnico-científico. Após os levantamentos realizados, verificamos 

que os Laudos de Perícia Criminal têm subsidiado o Poder Judiciário na prolatação de 

sentenças judiciais, quer seja no âmbito da materialidade, quer seja no âmbito da autoria, bem 

como em outras vertentes (recebimento da denúncia, na sentença de pronúncia e na sentença 

condenatória, entre outros). Assim, após a análise dos resultados revelados e discutidos 

anteriormente, concluiu-se que os Laudos de Perícia Criminal possuem impacto na prolatação 

de sentenças no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme 

exemplificado em diversas sentenças. 

Parte da efetividade também pode ser apreciada em decorrência da nota – que 

variaram de 7 (sete) a 10 (dez) – dada pelos próprios operadores do direito usuários dos 

serviços prestados pela Criminalística da Capital Federal. As referidas notas podem ser 

consideradas avaliações que variaram do bom (nota 7) tendendo ao ótimo (nota 10). 
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No tocante à prática da gestão, percebe-se que a presente pesquisa demonstrou 

que os Laudos de Perícia Criminal têm atendido grande parte das expectativas de seus 

usuários, visto que de 60% a 80% deles não indicaram alterações a serem realizadas no bojo 

da peça pericial. Algumas das dificuldades corriqueiras no seio pericial e judicial, tais como a 

intempestividade de alguns laudos, ficaram evidentes tanto na pesquisa quantitativa quanto na 

análise documental. O lapso temporal demasiado para a entrega do documento técnico foi o 

maior problema apresentado – e que tem que ser combatido efetivamente pelos gestores da 

Criminalística. 

Nas pesquisas levadas a efeito no presente trabalho, verificou-se que os laudos são 

adequados ao processo judicial e de fato são considerados para uma série de atos processuais. 

Apurou-se que os laudos auxiliam o processo judicial brasiliense, tendo sido verificadas 

diversas alusões e usos dos documentos técnico-científicos no teor das sentenças. 

Como o maior problema enfrentado e verificado está no tocante à 

intempestividade do documento técnico, com vistas à redução do tempo de entrega efetiva do 

laudo, entende-se que tal fato deve ser objeto de melhoramento no processo de produção de 

documentos técnico-científicos com o objetivo de reduzir o tempo de confecção. O aumento 

de quadro, já aprovado na Lei 12.803/2013, deve vir a mitigar este problema a partir do ano 

de 2014. Quanto à teoria da gestão e ainda abordando esse principal problema verificado, 

devemos apostar na reengenharia para revolucionar a confecção do documento técnico e 

entregá-lo em um prazo no qual os operadores do direito possam utilizá-lo para subsidiar os 

seus trabalhos. Faz-se necessário que a Criminalística altere seus processos no que tange à 

confecção do documento técnico para que o produto seja entregue, com a qualidade 

necessária, em tempo hábil e para serem utilizados pelos operadores do direito. 

Outro aspecto que deve ser melhorado é no tocante à informatização dos 

processos, quiçá a implementação de um sistema informatizado entre o Poder Judiciário e o 

Instituto de Criminalística diminua o tempo entre o levantamento de local de crime e a 

recepção do laudo por parte do magistrado, reduzindo a espera pelo documento técnico e 

subsidiando o processo judicial o quanto antes. Além disso, a informatização dos processos 

no interior do Instituto de Criminalística também aceleraria o tempo demandado pelos peritos 

criminais para produzir os documentos técnicos e, dessa forma, reduziria os casos de 

intempestividade. 

Nesse mesmo escopo, indagou-se se não era possível desenhar um processo mais 

eficaz para a confecção do Laudo de Perícia Criminal ou para a obtenção de um feedback para 

os peritos criminais que produzem os referidos documentos técnico-científicos. Quando 
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identificamos processos de ponta a ponta, conseguimos materializar um sistema lógico e 

eficiente para a execução de tarefas. Ocorre que ao mapear e sugerir a mudança de processos, 

o analista deve ter em mente que os atuais processos são liderados por pessoas que se 

acostumaram, sob certa medida, a trabalhar de tal forma. Como alterações dos modelos 

mentais só acontecem se ocorrer um comprometimento dos gestores e colaboradores – bem 

como uma mudança de cultura da instituição –, é nesse sentido que devemos caminhar. 

Para iniciarmos qualquer mudança qualitativamente significativa, devemos focar 

nos processos que abarquem os procedimentos adotados desde a chegada dos peritos 

criminais ao local de crime – com o objetivo de realizar o levantamento de local – até a 

remessa do Laudo de Perícia Criminal aos seus usuários, fechando o ciclo no julgamento 

judicial. Assim, o mais importante está consubstanciado neste documento técnico-científico, 

pois se trata, via de regra, de prova irrepetível e que irá compor o processo até sua fase final: o 

julgamento. 

No contexto da gestão da confecção dos Laudos de Perícia Criminal, cumpre-nos 

ressaltar que mensurar se os referidos documentos técnicos estão sendo efetivos e atendem 

sua finalidade e às demandas dos operadores do direito, são pontos fundamentais para a 

gestão baseada nos resultados. Os laudos devem fornecer elementos que representem 

informações lógicas e objetivas, que quantifiquem a prova material e eliminem (ou reduzam) 

a subjetividade de quaisquer outros meios probatórios. 

Além disso, existe a necessidade de comprometimento dos peritos criminais que 

processam locais de crime com a atividade desenvolvida. Caso tais profissionais se encontrem 

desmotivados ou não tiverem o conhecimento da dimensão da importância do laudo que 

produzem, talvez parte ou o todo da utilidade da prova material seja comprometida. 

É fundamental oferecer a estes servidores o retorno (feedback) acerca dos 

impactos do Laudo de Perícia Criminal elaborado para que se sintam reconhecidos como 

participantes do processo, e não apenas como uma "máquina de fazer laudos", em que 

somente pode ser aferido o tempo de resposta, e não qualidade do produto, ou seja, a 

eficiência em detrimento da eficácia e da efetividade. É ruim para as instituições, ainda, que 

estes profissionais acreditem ser mais importante somente a tempestividade do laudo do que a 

qualidade, uma vez que para o primeiro critério existem mecanismos de controle, todavia para 

o segundo, não existe ainda um processo desenvolvido para que se faça uma exata 

mensuração. Ressalte-se que é amplamente defendido no âmbito da Criminalística que a 

tempestividade é, pois, um dos critérios de qualidade do Laudo de Perícia Criminal. 
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A sociedade tem exigido da Administração Pública agilidade e efetividade. Talvez 

para atender a tais exigências a alta Administração da Criminalística tenha cobrado maior 

agilidade na elaboração dos laudos. Porém fica a indagação: todos os laudos têm igual 

importância e complexidade?  Por óbvio que não. Ante tal realidade, não existe o risco de os 

peritos criminais estarem mais – ou somente – preocupados com a quantidade do que com a 

qualidade dos laudos produzidos? Por outro lado, podemos também indagar se os usuários dos 

laudos têm as mesmas necessidades ou necessidades em comum. 

O que se pretendeu com este estudo foi, também, aperfeiçoar o uso dos recursos 

humanos e materiais, implementar ações corretivas com o objetivo de melhorar os resultados 

e fortalecer a Perícia Criminal. Por certo, a cada ciclo de análise da efetividade do laudo, as 

atividades serão analisadas e o processo deverá ser melhorado continuamente, assim a gestão 

por resultado será cada vez melhor. Busca-se constatar se os resultados finais que se 

esperavam foram efetivamente atingidos e se atendem às expectativas dos operadores do 

direito e à sociedade em geral. 

Desde a ocorrência de um homicídio ou de um latrocínio até a sentença penal 

(condenatória ou absolutória), o trabalho estatal perpassa por diversos interessados: policiais, 

peritos oficiais (criminais, médicos-legistas e odontolegistas), promotores de justiça, 

defensores (públicos ou privados) e juízes de direito. Ressaltando-se que no caso do 

homicídio, a condenação/absolvição será definida por sete pessoas da sociedade (Tribunal do 

Júri), cabendo ao magistrado – caso o réu seja condenado – a mera aplicação da pena. Já nos 

casos de latrocínio, o juiz de direito deverá sentenciar o acusado. Em ambos os casos 

(homicídio e latrocínio), a condenação ou absolvição beneficia a sociedade, pois em tese, foi 

feita a justiça. 

Portanto, cabe à administração preocupar-se em gerir da melhor maneira a 

confecção dos Laudos de Perícia Criminal, promovendo o feedback necessário para a 

melhoria do processo de atendimento de local, análise dos vestígios e confecção do laudo, 

bem como promovendo a motivação necessária para a melhor consecução dos trabalhos. 

Quanto à comunicação (inter)organizacional, no âmbito da Criminalística, trata-se 

de importante fator no desenvolvimento e melhoria, sobretudo, do Laudo de Perícia Criminal. 

O Instituto de Criminalística realiza os levantamentos de locais de crime e produz os 

respectivos documentos técnico-científicos que subsidiarão os trabalhos dos operadores do 

direito. Dessa forma, há uma série de outras organizações ou entes (Polícia Judiciária, 

Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil, 

Forças Armadas, Forças Auxiliares, Comissões Parlamentares de Inquérito, etc.) que 
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demandam o trabalho dos peritos criminais. Nesse condão é importante que a comunicação 

interorganizacional se faça presente e efetiva, oferecendo um feedback para os stakeholders 

envolvidos nos processos e promovendo a base para a implantação da melhoria contínua. 

Não é admissível que o Laudo de Perícia Criminal, em pleno século XXI, seja 

confeccionado à revelia do que necessitam as demais organizações e/ou entes. Ressalte-se que 

no seio do processo da comunicação (quer organizacional quer interorganizacional) está o 

feedback. 

São os resultados efetivos e positivos na comunicação interorganizacional que 

propiciarão a gestores e servidores compreenderem o reflexo de seus trabalhos e, dessa forma, 

cada vez mais fazer com que ele evolua de acordo com as necessidades da sociedade 

moderna. Há de se fomentar novas estratégias para ampliar o leque de efeitos das 

comunicações e do próprio feedback, visando melhoria constante e a manutenção da 

motivação de todos os que compõem as diversas organizações. 

Além dos aspectos que foram possíveis ser aclarados com a presente pesquisa, o 

pesquisador teve que desenvolver uma metodologia para pesquisar o reflexo do documento 

técnico-científico nos processos judiciais (homicídio e latrocínio) brasilienses. Dessa forma, o 

desenvolvimento dessa metodologia simples de pesquisa do trâmite processual do Laudo de 

Perícia Criminal confeccionado pelos peritos criminais da Seção de Crimes Contra a Pessoa, 

desde a sua baixa até o trânsito em julgado, perpassando pela autuação do processo judicial – 

despachos e sentenças –, fica como legado e talvez possa ser a base para a rotina a ser 

estabelecida para checar a efetividade dos laudos elaborados e dar um retorno (feedback) 

sobre a utilidade deste para os peritos criminais que o elaboram. Esse feedback, conforme 

exposto e discutido no bojo do presente trabalho, servirá como instrumento de motivação para 

os expertos. 

Ressalte-se, por oportuno, que também o resultado da presente pesquisa é uma 

resposta de caráter motivacional que será transmitida aos peritos criminais do Instituto de 

Criminalística do Distrito Federal, como parte do feedback dos trabalhos já desenvolvidos e 

aqui analisados.  

É necessário, ainda, compreender o contexto da avaliação de efetividade dos 

Laudos de Perícia Criminal, no qual se insere a aprendizagem organizacional. O resultado 

dessa aprendizagem gera um novo conhecimento dentro da organização, por meio da 

interação entre os conhecimentos tácito (é altamente pessoal e difícil de formalizar, o que 

torna difícil a sua transmissão e compartilhamento. São as conclusões, “insights” e palpites 
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subjetivos) e explícito (é geralmente formal e facilmente disseminável, podendo ser expresso 

por meio de palavras e números e, portanto, facilmente compartilhável). 

A socialização do conhecimento é intrínseca ao meio pericial, pois as experiências 

acumuladas por peritos criminais mais antigos é repassada em diálogos e ações durante os 

levantamentos de local de crime e a confecção de Laudos de Perícia Criminal, visto que os 

peritos criminais mais experientes revisarão os documentos técnicos produzidos pelos recém-

empossados e, nos casos de homicídio e de latrocínio, por vezes estarão presentes durante o 

levantamento de local. Ocorre, portanto, o compartilhamento de experiências via trabalho em 

equipe e o primeiro feedback (desta feita de ordem interna) ocorre. 

Uma outra fase da aprendizagem organizacional – a de internalização do 

conhecimento – é facilmente verificada no âmbito do Instituto de Criminalística, sobretudo no 

tocante aos documentos normativos, atas, manuais e outros que auxiliam aos novos servidores 

a internalizarem as experiências dos demais, ampliando assim o seu conhecimento tácito. É 

nessa fase que se percebe o que os autores denominam de “conhecimento operacional”. Já na 

fase de combinação do conhecimento, tenta-se combinar conhecimentos para entender a 

utilização do Laudo de Perícia Criminal e aprimorar sua confecção. 

Em se tratando do trabalho realizado pelos peritos criminais, os conhecimentos 

estão – além do que se pode procurar nos livros especializados em cada área do conhecimento 

das ciências forenses – na troca de experiências laborais. Isso pode ser constatado pela 

argumentação de um dos entrevistados do Departamento de Criminalística do Instituto-Geral 

de Perícias do Rio Grande do Sul: 

Eu me considero uma pessoa que gosta de muita coisa ao mesmo 

tempo. Vejo isso nos colegas, são pessoas que gostam de muitas 

coisas. São pessoas que são ecléticas de maneira geral, apesar de ser 

um engenheiro, apesar de ser um biólogo, apesar de ser, o próprio 

perfil dos funcionários é assim. Ah, eu falo isso pra minha filha mais 

velha, na verdade, o DC é uma Internet real, não virtual, porque o que 

eu quiser saber, alguém vai saber lá dentro. É uma Internet real, só 

basta conseguir, o que nós não temos é um Google eficiente (risos). 

Mas, sabendo procurar aqui dentro, tu vai achar resposta pras coisas. 

Isso me encanta aqui dentro. (Entrevistado J) (CAVEDON, 2009) 

 

Quando se propõe o estudo da avaliação da efetividade dos Laudos de Perícia 

Criminal, inserimo-nos no contexto da medição de desempenho. Procurar entender como e em 

que medida os laudos são utilizados na prestação jurisdicional à sociedade, nada mais é do 
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que mensurar sua efetividade. Ao fim, teremos um retrato acerca da utilidade dos documentos 

técnicos produzidos pelo Instituto de Criminalística.  

Enfim, acredita-se que a medição de desempenho constitui-se em um objetivo 

importante a ser almejado no estudo da influência dos laudos periciais no contexto do 

processo judicial, bem como sua utilização pelos operadores do direito. 

Infelizmente, na presente pesquisa, não foi possível perquirir jurados acerca do 

grau de participação dos laudos na formação de sua convicção, quer seja condenatória ou 

absolutória, todavia o estabelecimento de um processo de feedback deve levar em 

consideração estes usuários. 

Caso necessite de alteração futura e visando a melhoria contínua, deverá ocorrer 

no sentido de esmiuçar/detalhar as informações contidas nos tópicos, conforme apontou a 

maioria dos operadores de direito que opinaram acerca de uma alteração no bojo do laudo. A 

descrição minuciosa dos vestígios e do local – o esmiuçamento em si – é, legal e 

tecnicamente, uma característica do trabalho pericial. 

Recomendamos que o Instituto de Criminalística formule ferramentas que 

permitam a aferição do impacto, em âmbitos pré-processual (inquérito policial) e processual, 

dos Laudos de Perícia Criminal. Isso pode ser realizado caso as conclusões dos operadores do 

direito em suas peças processuais, bem como a própria sentença judicial, sejam, assim que 

exaradas, enviadas aos peritos criminais que emitiram os laudos correlatos. No caso das 

sentenças judiciais, à maioria é possível o acesso com o uso da internet. Isso permitiria o 

feedback caso a caso. É importante que os expertos tenham uma visão sistêmica, desde o 

levantamento de local até a condenação/absolvição. 

Aconselhamos, também, para a necessidade de implantação de sistemas de 

medição de desempenho com indicadores objetivos, pois eles auxiliam nos processos de 

melhoria contínua da organização, detectando-se o que está ocorrendo, quais as razões 

prováveis que configuram a situação atual e quais podem ser as ações a serem tomadas. 

Por fim, ressaltamos a necessidade premente de mantermos um adequado 

feedback aos cientistas forenses que desenvolvem seus trabalhos na Criminalística da Capital 

Federal, tendo em vista que procura-se ampliar a consciência desses profissionais e provê-los 

de informações que os ajudem a rever suas escolhas, dando-lhe o poder – e a oportunidade – 

de melhorar quando for necessário. O principal feedback consiste em ter conhecimento do 

“como” foi utilizado o Laudo de Perícia Criminal confeccionado e o “quanto” o referido 

documento técnico subsidiou as conclusões dos operadores do direito. O feedback, além de 

todos os aspectos já abordados no presente trabalho, é uma importante ferramenta para a 
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motivação do expert, auxilia nos processos de melhoria contínua e promove uma visão 

sistêmica dos trabalhos, portanto, é imperioso que seja implementado o quanto antes. 
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APÊNICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS OPERADORES DO DIREITO 

 
PESQUISA ACERCA DA QUALIDADE DOS LAUDOS DE PERÍCIA CRIMINAL 

O presente formulário faz parte de uma pesquisa de Mestrado - (Fundação Getúlio 

Vargas/Departamento de Polícia Federal/Instituto de Criminalística da Polícia Civil do 

Distrito Federal) - do aluno Marcelo Nunes Gonçalves - perito criminal do IC/DF - no intuito 

de aferir a qualidade dos Laudos de Perícia Criminal de Homicídio e de Latrocínio no âmbito 

do Distrito Federal. Todas as respostas são unicamente destinadas à análise dos Laudos de 

Perícia Criminal dos crimes de Homicídio e de Latrocínio, ambos nas modalidades 

consumado ou tentado. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas direto com o mestrando, pelo 

e-mail <macnun@gmail.com> ou pelo telefone (61) 8114-8106. Fique à vontade para contatá-

lo! Obrigado pela participação e por ajudar a Criminalística do Distrito Federal! 

 

* Required 

 

 

1) Qual o seu cargo? * 

Aqui não é preciso declinar o nome, apenas o cargo, a fim de subsidiar a pesquisa no tocante 

às respostas de cada categoria funcional. Em nenhum ponto do questionário precisará ser 

identificado, a fim de manter o sigilo das respostas que servem para embasar a presente 

pesquisa. 

 Juiz de Direito 

 Promotor de Justiça 

 Defensor Público 

 Delegado de Polícia 

 Outro:  

 

 

2) Qual sua lotação atual? * 

Trata-se do local em que efetiva e frequentemente exerce suas funções. 

 Ceilândia 

 Planaltina 

 Samambaia 

 Santa Maria 

 Recanto das Emas 

 Outro:  

 

 

3) Há quantos anos trabalha investigando/defendendo/acusando/julgando em casos 

relacionados a homicídio/latrocínio? * 

 Até 3 anos 

 De 3 a 5 anos 

 De 5 a 10 anos 

 Mais de 10 anos 

 

mailto:macnun@gmail.com
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4) Já atuou em outro cargo como Operador do Direito? 

 Juiz de Direito 

 Promotor de Justiça 

 Defensor Público 

 Delegado de Polícia 

 Advogado 

 Outro:  

 

5) Os Laudos de Perícia Criminal de Homicídio e/ou de Latrocínio são: * 

 Tempestivos 

 Intempestivos 

 Outro:  

 

6) Receber os Laudos de Perícia Criminal em meio digital (PDF, editor de texto, sistema 

informatizado de sua Instituição, etc.) facilitaria ou agilizaria seu trabalho? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  

 

7) Aguarda o recebimento do Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local de Homicídio 

e/ou Latrocínio para auxiliar ou dar prosseguimento ao seu trabalho? * 

 SEMPRE (aproximadamente 100% dos casos) 

 FREQUENTEMENTE (aproximadamente 75% dos casos) 

 OCASIONALMENTE (aproximadamente 50% dos casos) 

 RARAMENTE  (aproximadamente 25% dos casos) 

 NUNCA (0% dos casos) 

 Outro:  

 

8) Qual(is) a(s) parte(s) do Laudo de Perícia Criminal de Exame de Local de Homicídio e/ou 

Latrocínio julga ser(em) mais esclarecedora(s)? * 

Antes de prosseguir na análise das perguntas seguintes, orienta-se para que faça uma rápida leitura do “Laudo 

Modelo” - que foi encaminhado em anexo ao presente questionário - para auxiliar em suas respostas. 

ATENÇÃO!!! Pode-se marcar mais de uma opção, inclusive TODAS, caso utilize todos os tópicos, por exemplo. 

 Preâmbulo 

 Histórico 

 Exames - Descrição do local do crime e de seus vestígios 

 Discussão – Análise e Interpretação de Vestígios 

 Discussão – Dinâmica Provável e Parcial do Evento 

 Conclusão 

 TODAS AS OPÇÕES ANTERIORES 

 Outro:  
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9) Utiliza as informações constantes no PREÂMBULO do Laudo de Perícia Criminal? * 

 SEMPRE (aproximadamente 100% dos casos) 

 FREQUENTEMENTE (aproximadamente 75% dos casos) 

 OCASIONALMENTE  (aproximadamente 50% dos casos) 

 RARAMENTE  (aproximadamente 25% dos casos) 

 NUNCA (0% dos casos) 

 Outro:  
 

10) Utiliza as informações constantes no HISTÓRICO do Laudo de Perícia Criminal? * 

 SEMPRE (aproximadamente 100% dos casos) 

 FREQUENTEMENTE (aproximadamente 75% dos casos) 

 OCASIONALMENTE  (aproximadamente 50% dos casos) 

 RARAMENTE  (aproximadamente 25% dos casos) 

 NUNCA (0% dos casos) 

 Outro:  

 

11) Utiliza as informações constantes nos EXAMES do Laudo de Perícia Criminal? * 

 SEMPRE (aproximadamente 100% dos casos) 

 FREQUENTEMENTE (aproximadamente 75% dos casos) 

 OCASIONALMENTE  (aproximadamente 50% dos casos) 

 RARAMENTE  (aproximadamente 25% dos casos) 

 NUNCA (0% dos casos) 

 Outro:  

 

12) Utiliza as informações constantes do subitem "Do Local", referente ao item EXAMES, com 

frequência? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  

 

13) As informações de quais tópicos do subitem "Do Cadáver", referente ao item EXAMES, 

utiliza com maior frequência? * 

ATENÇÃO!!! Pode-se marcar mais de uma opção, inclusive TODAS, caso utilize todos os tópicos, 

por exemplo. 

 Identificação 

 Posição 

 Vestes e Pertences 

 Perinecroscópico 

 Necroscópico 

 NENHUM 

 Outro:  
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14) Utiliza as informações constantes do subitem "De Laboratório", referente ao item 

EXAMES, com frequência? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  

 

 

15) Utiliza as informações constantes na DISCUSSÃO do Laudo de Perícia Criminal? * 

 SEMPRE (aproximadamente 100% dos casos) 

 FREQUENTEMENTE (aproximadamente 75% dos casos) 

 OCASIONALMENTE  (aproximadamente 50% dos casos) 

 RARAMENTE  (aproximadamente 25% dos casos) 

 NUNCA (0% dos casos) 

 Outro:  

 

 

16) As informações de qual(is) o(s) tópico(s) do item DISCUSSÃO utiliza com maior 

frequência? * 

ATENÇÃO!!! Pode-se marcar mais de uma opção, inclusive AMBAS, caso utilize os dois 

tópicos. 

 Análise e Interpretação de Vestígios 

 Dinâmica Provável e Parcial do Evento 

 NENHUM 

 Outro:  

 

 

17) Utiliza as informações constantes na CONCLUSÃO do Laudo de Perícia 

Criminal? * 

 SEMPRE (aproximadamente 100% dos casos) 

 FREQUENTEMENTE (aproximadamente 75% dos casos) 

 OCASIONALMENTE  (aproximadamente 50% dos casos) 

 RARAMENTE  (aproximadamente 25% dos casos) 

 NUNCA (0% dos casos) 

 Outro:  

 

 

18) O item PREÂMBULO deveria ser alterado? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  
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19) Caso acredite que o item PREÂMBULO deva ser alterado, essa alteração deve ser 

em que sentido? * 

No caso de não ter respondido "SIM" à questão anterior, a resposta "Não se aplica" pode ser a 

mais adequada à presente questão. 

 Não se aplica 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido 

item. 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

referido item. 

 Outro:  

 

20) O item HISTÓRICO deveria ser alterado? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  

 

21) Caso acredite que o item HISTÓRICO deva ser alterado, essa alteração deve ser em 

que sentido? * 

No caso de não ter respondido "SIM" à questão anterior, a resposta "Não se aplica" pode ser a 

mais adequada à presente questão. 

 Não se aplica 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido 

item. 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

referido item. 

 Outro:  

 

22) O subitem "Do Local", referente ao item EXAMES, deveria ser alterado? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  

 

23) Caso acredite que o subitem "Do Local", referente ao item EXAMES, deva ser alterado, 

tal alteração deve ser em que sentido? * 

No caso de não ter respondido "SIM" à questão anterior, a resposta "Não se aplica" pode ser a 

mais adequada à presente questão. 

 Não se aplica 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido item. 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

referido item. 

 Outro:  
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24) O subitem "Do Cadáver", referente ao item EXAMES, deveria ser alterado? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  

 

25) Caso acredite que o subitem "Do Cadáver", referente ao item EXAMES, deva ser 

alterado, tal alteração deve ser em que sentido? * 

No caso de não ter respondido "SIM" à questão anterior, a resposta "Não se aplica" pode ser a 

mais adequada à presente questão. 

 Não se aplica 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido 

item. 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

referido item. 

 Outro:  

 

26) Caso acredite que os tópicos do subitem "Do Cadáver", referente ao item EXAMES, 

devam ser alterados, tais alterações devem se dar em que sentido? * 

No caso de não ter respondido "SIM" à questão 25, a resposta "Não se aplica" pode ser a mais 

adequada à presente questão. 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no item 

"Identificação". 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

item "Identificação". 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no item 

"Posição". 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

item "Posição". 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no item  

"Vestes e Pertences". 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

item "Vestes e Pertences". 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no item  

"Perinecroscopia". 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

item "Perinecroscopia". 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no item  

"Necroscopia". 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

item "Necroscopia". 

 Outro:  
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27) O subitem "Análise e Interpretação de Vestígios", referente ao item DISCUSSÃO, 

deveria ser alterado? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  

 

28) Caso acredite que o subitem "Análise e Interpretação de Vestígios", referente ao 

item DISCUSSÃO, deva ser alterado, tal alteração deve ser em que sentido? * 

No caso de não ter respondido "SIM" à questão anterior, a resposta "Não se aplica" pode ser a 

mais adequada à presente questão. 

 Não se aplica 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido 

item. 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

referido item. 

 Outro:  

 

29) O subitem "Dinâmica Provável e Parcial do Evento", referente ao item 

DISCUSSÃO, deveria ser alterado? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  

 

30) Caso acredite que o subitem "Dinâmica Provável e Parcial do Evento", referente ao 

item DISCUSSÃO, deva ser alterado, tal alteração deve ser em que sentido? * 

No caso de não ter respondido "SIM" à questão anterior, a resposta "Não se aplica" pode ser a 

mais adequada à presente questão. 

 Não se aplica 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido 

item. 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

referido item. 

 Outro:  

 

31) O item CONCLUSÃO, deveria ser alterado? * 

 SIM 

 NÃO 

 INDIFERENTE 

 Outro:  
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32) Caso acredite que o item CONCLUSÃO deva ser alterado, tal alteração deve ser em 

que sentido? * 

No caso de não ter respondido "SIM" à questão anterior, a resposta "Não se aplica" pode ser a 

mais adequada à presente questão. 

 Não se aplica 

 Os peritos criminais deveriam esmiuçar (detalhar) as informações contidas no referido 

item. 

 Os peritos criminais deveriam tornar mais concisas (objetivar) as informações contidas no 

referido item. 

 Outro:  

 

33) Os desenhos esquemáticos (croquis), quando inseridos no Laudo de Perícia 

Criminal, ajudam no desenvolvimento de seu trabalho? * 

Para a resposta, assinale a opção que julgar mais adequada. 

 Sua presença ajuda e sua ausência dificulta o desenvolvimento do meu trabalho. 

 Sua presença ajuda, mas sua ausência não dificulta o desenvolvimento do meu trabalho. 

 Sua presença não ajuda e sua ausência não dificulta o desenvolvimento do meu trabalho. 

 Outro:  

 

34) As fotografias, quando inseridas no Laudo de Perícia Criminal, ajudam no 

desenvolvimento de seu trabalho? * 

Para a resposta, assinale a opção que julgar mais adequada. 

 Sua presença ajuda e sua ausência dificulta o desenvolvimento do meu trabalho. 

 Sua presença ajuda, mas sua ausência não dificulta o desenvolvimento do meu trabalho. 

 Sua presença não ajuda e sua ausência não dificulta o desenvolvimento do meu trabalho. 

 Outro:  

 

35) Caso tivesse que qualificar ("dar uma nota") para os Laudos de Perícia Criminal, 

que nota (na média) seria essa? * 

A menor nota é 0 (zero) e a maior nota é 10 (dez), com intervalos de 1 em 1. 

 

36) Caso julgue que haja mais ponto(s) a ser(em) alterado(s) no Laudo de Perícia 

Criminal, qual(is) o(s) ponto(s) sugere alterar? 

Caso queira dar maior ênfase a um ponto já mencionado, fique à vontade para utilizar esse 

espaço. 

  

37) Já teve que rejeitar um Laudo de Perícia Criminal no todo ou em parte? * 

 SIM 

 NÃO 

 

38) Qual o erro ou vício porventura continha(m) o(s) Laudo(s) que o(s) levou/levaram a 

ser(em) rejeitado(s)? * 

No caso de ter respondido "NÃO" à questão anterior, escreva "Não se aplica" no campo 

abaixo.  
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39) O que devem os peritos criminais considerar – na confecção de um Laudo de Perícia 

Criminal – para evitar casos de rejeição no todo ou em parte de tal documento? * 

No caso de ter respondido "NÃO" à questão 38, escreva "Não se aplica" no campo abaixo. 

  

40) O próximo espaço é livre para seus comentários e sugestões de ordem geral acerca 

dos Laudos de Perícia Criminal relativos aos casos de homicídio e/ou latrocínio. 

Relembre que TODAS as considerações feitas serão abordadas na Dissertação de 

Mestrado e, com certeza, utilizadas nos estudos para futuras modificações ou 

manutenções de parte(s) dos Laudos de Perícia Criminal. Assim, sua contribuição será 

de imensa valia para a Criminalística do Distrito Federal!  
 

Submit
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APÊNCIDE B: FLUXO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE CONFECÇÃO DE LAUDOS DA SCPe 

 
 

 


