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RESUMO 

A autonomia do perito criminal e dos órgãos em que esse profissional trabalha tem 

sido alvo de discussões por parte de especialistas de segurança pública e entidades ligadas à 

defesa dos direito humanos. Alguns apontam que a perícia deve ser desvinculada da polícia 

judiciária, a fim de evitar interferências. 

Outros defendem que a perícia é parte integrante das polícias civis e devem servir ao 

inquérito policial em primeira instância. 

Apresentamos, com foco na autonomia, dois modelos de organização de Órgãos 

Estaduais de Perícia Oficial. A partir da análise destas organizações, é possível verificar a 

existência de níveis diferentes de autonomia para o perito criminal e a organização em que 

esse profissional está inserido. 

Para essa pesquisa, foram selecionadas duas unidades de Perícia Oficial Criminal 

com modelos de autonomia distintos: o Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande 

do Sul, IGP/RS, e o Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal, 

DPT/PCDF. 

Por um lado, o IGP/RS é uma autarquia estadual subordinada, na prática, diretamente 

à Secretaria de Segurança Pública. Possui autonomia orçamentária e administrativa, bem 

como corregedoria própria. Por outro lado, o DPT/PCDF está subordinado ao Diretor Geral 

da Polícia Civil, não possui orçamento próprio, não é capaz de implantar novas tecnologias de 

perícia sem a autorização do Chefe de Polícia e está sujeito à correição da PCDF, conduzida 

por delegados de polícia. 

Nestas organizações, foram mensuradas as efetividades organizacionais do modelo 

adotado, perante a visão dos peritos criminais e de usuário externos. 

A metodologia do trabalho baseou-se na análise de documentos e registros em 

arquivos, em entrevistas com peritos criminais de ambos os institutos e, no final, foi aplicado 

um questionário aos peritos criminais, com o objetivo de avaliar o estado interno do sistema 

em ambas as organizações. 

Dados como a carga de trabalho, remuneração, captação de recursos, investimentos 

na atividade gerencial e a percepção de efetividade organizacional pelos profissionais das 

instituições, bem como de um cliente externo, os promotores de justiça, subsidiaram a 

comparação entre os dois modelos. 

Sendo assim, esta dissertação visa o estudo do impacto da autonomia na efetividade 

organizacional. 

O resultado demonstrou que é necessário aprofundamento no tema, para estabelecer 

melhores parâmetros para a mensuração da percepção da efetividade organizacional de órgãos 

públicos. 

 

Palavras-chave: Criminalística. Perícia Criminal. Efetividade. Autonomia. 

  



 

 

ABSTRACT 

The autonomy of the Forensic Expert and the organs in this professional works has 

been the subject of discussions by experts and public safety entities related to the defense of 

human rights. Some suggest that this area must be detached from the judicial police in order 

to avoid interference. Others argue that this area is an integral part of the civilian police and 

should serve the police investigation in the first instance. 

It’s showed, focusing on autonomy, two models of organization of Forensic 

Evidence State Institute. From the analysis of these organizations, one can check the existence 

of different levels of autonomy for the expert and the organization in which that professional 

is inserted.Two units of Forensic Evidence State Evidence, with different models of 

autonomy, have been selected: General Forensic Evidence Institute of the State of Rio Grande 

do Sul, IGP / RS, and the Department of Technical Police of Civil Police of the Federal 

District, DPT / PCDF. 

On the one hand, the IGP / RS is, in practice, a subordinate state authority, directly to 

the Department of Public Safety. Has budgetary and administrative autonomy, as well as its 

own internal affairs. On the other hand, DPT / PCDF is subordinate to the Director General of 

Civil Police, does not have its own budget, is not able to deploy new technologies expertise 

without the permission of the Chief of Police and is subject to the internal affairs of PCDF, 

conducted by delegates from police. 

From these organizations, were measured organizational effectiveness of each model 

adopted, at the sight of forensic experts and external users. 

The methodology of the study was based on analysis of documents and records in 

archives, interviews with forensic experts from both institutions and in the end, a 

questionnaire was applied to forensic experts , with the aim to evaluate the internal state of the 

system in both organizations. 

Data, such as workload, compensation, fundraising, investments in management 

activity and perceived organizational effectiveness by professional institutions, as well as an 

external client, prosecutors, supported the comparison between the two models. 

Thus, this work aims to study the impact of autonomy in organizational 

effectiveness. 

The result showed that is need more research to evaluate parameters used to measure 

organizational effectiveness in public services. 
 

 

Keywords: Criminology, Criminal Expertise, effectiveness, autonomy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Essa seção apresenta o tema, os objetivos do trabalho e o problema a ser investigado, 

ressaltando sua relevância e os desafios impostos à profissão de perito criminal. 

 

1.1. O perito criminal 

Os Estados, o Distrito Federal e a União, quando executando suas funções ligadas à 

justiça criminal, contam com um corpo de servidores especializados na produção da prova 

material. 

Pode-se definir a prova material como aquela baseada em vestígios, analisados sob a 

ótica da ciência, resultando em informações técnico-científicas, comprovadas por meio de 

exames baseados em métodos adotados pela comunidade científica. 

No Brasil, os profissionais que trabalham com a prova técnica são os peritos oficiais 

de natureza criminal, sejam eles peritos criminais, peritos médico-legistas, peritos odonto-

legistas ou outras denominações parecidas, os quais executam exames de corpo delito e outras 

perícias necessárias à elucidação de um fato criminoso. 

Em alguns estados, esses experts fazem parte da polícia judiciária. Em outros, 

trabalham desvinculados da atividade investigativa, lotados em órgão próprio e com 

finalidade exclusiva de suprir as necessidades de prova material do Estado. 

Ao conjunto de atividades executadas pelo perito criminal é dado o nome de 

Criminalística ou Ciências Forenses. Como toda função estatal, a Criminalística e as 

atribuições do perito criminal devem ser regulada por leis. 

 

1.2. A Criminalística e a legislação 

A atividade de perícia criminal encontra posição ímpar na legislação brasileira. Há 

uma lacuna de normatização a respeito dessa função exclusiva do Estado e as menções sobre 

o perito criminal, responsável direto pela prova material, encontram-se apenas no Código de 

Processo Penal e na Lei Federal 12.030/09. 

Contudo, com base nas pesquisas realizadas, não há lei federal que regulamente a 

existência de Institutos de Criminalística, sua organização básica e posicionamento dentro ou 

fora da estrutura de polícia judiciária dos Estados e do Distrito Federal. Ao mesmo tempo que 

isso ocorre, a União reserva para si a exclusividade de legislar sobre direito penal e direito 

processual penal, que norteiam os procedimentos de investigações, perícias e processos 

criminais. 

Parte dos profissionais dessa área entende que a perícia oficial criminal e a estrutura 
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da Polícia Civil são incompatíveis. 

Enquanto a Polícia Civil tem uma organização rígida, pautada nos princípios da 

“disciplina e hierarquia”, herdados da época do regime militar, a perícia criminal busca 

autonomia técnica e isenta. Enquanto que a Polícia Civil, que desempenha o papel de polícia 

judiciária, tem sua eficácia medida pelo número de inquéritos policiais concluídos, a perícia 

criminal tem a missão de esclarecer a verdade material de um delito, independente se isso 

resultará na conclusão ou não do inquérito. 

Outro grupo de experts ainda crê que há como trabalhar dentro das organizações da 

polícia judiciária, desde que haja mais investimento financeiro e menos interferência 

administrativa na conclusão de laudos periciais. 

Essa incompatibilidade já foi retratada, aqui no Brasil, por observadores 

internacionais, conforme o documento “Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de 

Tortura”, elaborado pelo Grupo de Trabalho “Tortura e Perícia Forense” instituído pela 

portaria de junho de 2003, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República, de onde se pode extrair, da página 5, o seguinte trecho: 

“Segundo constatou o Relator Especial da ONU, Nigel Rodley, quando esteve em 

visita oficial no Brasil, no ano de 2000, os delegados de polícia e agentes policiais 

que encaminham uma vítima de tortura ao Instituto Médico-Legal - IML - muitas 

vezes buscam induzir o perito médico-legista na realização do exame pericial. Nas 

entrevistas de detentos concedidas ao Relator Especial, eles informaram que, por 

medo de represálias, não se queixavam, quando examinados no IML, dos maus-

tratos a que haviam sido submetidos; e, muitas vezes, reclamavam de ter sido 

levados ao referido Instituto por seus próprios torturadores e de serem intimidados e 

ameaçados durante os exames. Esse relato, associado aos argumentos anteriores, 

demonstra que a ausência de independência e autonomia dos Institutos de 

Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) causa desconfiança dos exames e 

eventualmente falhas nos laudos. Eis que é mister que tais órgãos forenses passem a 

ser autônomos (2003).” 

 

Isso foi o que impulsionou a ONU para recomendar ao Brasil, conforme relatório do 

“Economic and Social Council”, de 13 de fevereiro de 2004, intitulado “Tortura ou outro 

cruel, desumano, tratamento degradante ou punição”, de Theo van Boven, página 15:  

“81. Recomendação: O serviço de medicina legal forense deveria estar subordinado 

a uma autoridade judicial ou outra autoridade independente, não sob a mesma 

autoridade governamental que a polícia; tampouco deveria ter o monopólio da 

evidência material para fins judiciais.” 
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Em 23 de março de 2009, outro relator especial da ONU, do “HUMAN RIGHTS 

COUNCIL”, Philip Alston, em seu “Relatório do Especial Relator Sobre Execuções 

Extrajudiciais ou Sumárias”, reafirmou a necessidade de um serviço pericial independente, 

conforme página 36: 

“Os Institutos Médico-Legais dos estados deveriam estar totalmente independentes 

das secretarias de segurança pública, e os peritos deveriam receber garantias de 

emprego que assegurem a imparcialidade de suas perícias. Recursos adicionais de 

equipamentos e treinamentos deveriam ser providenciados”. 

 

É possível notar que o relator constatou que mesmo o perito médico-legal, que é um 

servidor público concursado, que alcança estabilidade no cargo após três anos, sofre com a 

possibilidade de represálias por parte da chefia de polícia ou da chefia de segurança pública, 

quando suas perícias não coadunam com o pensamento dos dirigentes destas instituições. A 

autonomia técnico-científica, isto é, a capacidade de poder executar um exame com 

imparcialidade, restrito ao cunho científico e livre de interferências políticas, fica 

comprometida à medida que o expert está subordinado à mesma chefia que o perpetrador do 

crime investigado. 

As retaliações são veladas, constituídas de atrasos em promoções, transferências de 

local de trabalho, recusa inexplicável de direitos garantidos em lei e até investigações oficiais 

em fatos sem importância, que tenham a participação do servidor alvo da ação. É de se 

esperar que esse receio de perder o emprego ou de ser punido também permeie a mente 

daqueles peritos que ficaram incumbidos de analisar os locais e os objetos relacionados às 

torturas e outros crimes cometidos por profissionais das secretarias de segurança pública. 

A par desse outro lado, a Anistia Internacional foi além e publicou um documento, 

em novembro de 2004, sobre “Um Plano de Ação com doze passos para o Brasil erradicar a 

Tortura”. Na página 2, a décima recomendação é “10. Estabelecer unidades de perícias 

forenses totalmente independentes e a dar aos suspeitos, pronto acesso a peritos médicos 

independentes, especialmente em casos de alegação ou suspeita de casos de tortura ou mau 

tratamento.”. Essa recomendação visa garantir que toda prova material produzida pelo estado 

tenha imparcialidade e seja digna de confiança pelas autoridades judiciais. 

Não foi por acaso que a diretriz “4.16 - Autonomia das Perícias - Promover a 

autonomia e a modernização dos órgãos periciais criminais, por meio de orçamento próprio, 

como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da 

prova material, bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos 
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direitos humanos.” foi a segunda mais votada, perdendo para a primeira colocada por apenas 

1 voto, conforme página 81 do “Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de Segurança 

Pública”, publicado pelo Ministério da Justiça no ano de 2009. 

Cabe ressaltar que essa conferência, desde o princípio, contou com a participação 

oficial de representantes da sociedade civil, dos trabalhadores e gestores da segurança pública, 

na busca de uma política de estado para o setor. A votação dessa diretriz é um anseio que 

ultrapassa as próprias necessidades dos peritos e reflete, também, o desejo da população em 

usufruir de serviços públicos mais fidedignos. 

Nesse mesmo ano de 2009, em 21 de dezembro, a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República - SDHPR emitiu o Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, 

PNDH-3, por meio do decreto presidencial 7.037/09. Neste documento consta a “Diretriz 11 – 

Democratização e modernização do sistema de segurança pública”, que tem, nas páginas de 

100 a 113, como ações programáticas: 

 “Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos 

periciais oficiais, como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a 

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

ampla defesa e do contraditório e o respeito aos Direitos Humanos.”; 

 “Propor projeto de lei para proporcionar autonomia administrativa e funcional 

dos órgãos periciais federais.”. 

Nesse ínterim, como há certa liberdade normativa, os institutos de perícia brasileiros 

adotam posicionamentos organizacionais distintos nos Estados, de modo a mitigar as 

interferências na execução de seus objetivos e, dentre eles, podemos citar como exemplos: 

 O Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, que desempenha o 

papel de perícia oficial criminal desse estado, trabalhando em colaboração com a 

Polícia Civil, porém, em termos organizacionais, é, oficialmente, uma autarquia 

estadual e subordinada diretamente ao Governador. Na prática está subordinada à 

Secretaria de Segurança Pública. Possui autonomia orçamentária e corregedoria 

própria. Esse instituto é gerenciado, exclusivamente, por peritos criminais, e as 

decisões de investimentos na área científica e a adoção de novos métodos de produção 

de provas materiais ficam restritas a esses profissionais. Os experts desse instituto 

podem desempenhar suas tarefas sem receio de interferência direta advinda de 

integrantes da polícia civil. 

 O Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal, que está 
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subordinado diretamente ao Diretor Geral da Polícia Civil, é formado pelo Instituto de 

Criminalística, pelo Instituto Médico-Legal, pelo Instituto de Identificação, pelo 

Instituto de DNA Forense e pela Central de Vestígios e Custódia. Contudo, não possui 

orçamento próprio e não é capaz de obter e implantar novas tecnologias de perícia sem 

a autorização do Diretor Geral, que é um delegado de polícia. Ainda, estão sujeitos à 

correição da PCDF, cujos procedimentos apuratórios são conduzidos, exclusivamente, 

por delegados de polícia. 

 A Secretaria de Polícia Técnico-Científica de Goiás, composta por peritos criminais 

do quadro da polícia civil, contudo está ligada diretamente à Secretaria de Segurança 

Pública, para evitar a interferência na autonomia técnica desses experts. Como 

vantagens desse sistema, os peritos criminais são considerados policiais perante a 

legislação, fazendo jus ao porte de arma e aposentadoria especial, ao mesmo tempo em 

que têm maior liberdade de atuação e gerenciamento de sua atividade fim. 

 

 

Figura 1. Mapa da vinculação das unidades de perícia criminal. 

Fonte: Ministério da Justiça, Diagnóstico da Perícia Criminal Brasileira (p. 5, 2012) 
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No mapa da Figura 1, retirado de uma pesquisa conduzida pelo Ministério da Justiça 

(SENASP, 2012), para fazer um diagnóstico da Perícia Criminal Brasileira, é possível 

visualizar os Estados em que a perícia já tem autonomia, mesmo que relativa, em relação às 

polícias civis. 

Como pode ser visto na Figura 1, de acordo com esse relatório, em 11 estados a 

Criminalística está subordinada diretamente às polícias civis; em um único estado está ligada 

diretamente ao Governo do Estado; e nos demais, está vinculada à Secretaria de Segurança ou 

nomenclaturas similares. 

Essas diferentes estruturas podem refletir na formação da gerência destes institutos. 

Alguns já detectaram a necessidade de investimento nas atividades de coordenação e 

gerenciamento, usam de sua autonomia administrativa para criar áreas de planejamento e 

controle e possuem estímulos para a formação de profissionais em Administração Pública, na 

tentativa de aumentar a efetividade da organização. Outros ainda apostam no improviso, 

gastam seus recursos gerenciais na resolução de problemas burocráticos e acreditam que 

manter o status quo é o melhor caminho para a instituição. 

Na tabela a seguir, são apresentados os estados e os posicionamentos detalhados dos 

órgãos de perícia oficial criminal. 

 

Tabela 1. Relação de estados e atual posicionamento da perícia.  

Estado Posicionamento 

ACRE 

O Departamento de Polícia Técnica e Científica é subordinado à 

Direção de Polícia Civil, sem autonomia orçamentária e 

administrativa. 

ALAGOAS 
O Centro de Perícias Forenses é subordinado à Secretaria de 

Segurança Pública, com autonomia orçamentária e administrativa. 

AMAZONAS 
Os Órgãos de Perícia são subordinados à Direção de Polícia Civil, sem 

autonomia orçamentária e administrativa. 

AMAPÁ 

A Superintendência de Polícia Técnica e Científica é subordinada 

diretamente ao Governador do Estado, com autonomia orçamentária e 

administrativa. 

BAHIA 

É uma Superintendência de Polícia Técnico-Científica com elevada 

autonomia administrativa e orçamentária, subordinada à Secretaria de 

Segurança Pública. Possui até corregedoria própria. 

CEARÁ 
A Perícia Forense do Ceará é subordinada à Secretaria de Segurança 

Pública, com autonomia orçamentária e administrativa desde 2008. 

DISTRITO O Departamento de Polícia Técnica é subordinado à Direção de 
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FEDERAL Polícia Civil, sem autonomia orçamentária e administrativa. 

ESPÍRITO SANTO 

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica é subordinada à 

Direção de Polícia Civil, sem autonomia orçamentária e 

administrativa. 

GOIÁS 

Organizada como a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, 

com autonomia administrativa e orçamentária desde 1991, 

subordinada à Secretaria de Segurança Pública. 

MARANHÃO 

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica é subordinada à 

Direção de Polícia Civil, sem autonomia orçamentária e 

administrativa. 

MINAS GERAIS 

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica é subordinada à 

Direção de Polícia Civil, sem autonomia orçamentária e 

administrativa. 

MATO GROSSO 

DO SUL 

A Coordenadoria Geral de Perícias é subordinada diretamente à 

Secretaria de Segurança Pública, com autonomia orçamentária e 

administrativa desde 2005. 

MATO GROSSO 

A Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica – 

POLITEC é subordinada diretamente à Secretaria de Segurança 

Pública, com autonomia orçamentária e administrativa. 

PARÁ 

A Autarquia Estadual Centro de Perícias Científicas Renato Chaves é 

subordinada diretamente à Secretaria de Segurança Pública, com 

autonomia orçamentária e administrativa desde 2000. 

PARAÍBA 
A Polícia Científica é subordinada à Direção da Polícia Civil, sem 

autonomia orçamentária e administrativa. 

PERNAMBUCO 

A Gerência Geral de Polícia Científica é subordinada diretamente à 

Secretaria de Defesa Social, com relativa autonomia orçamentária e 

administrativa. 

PIAUÍ 
O Departamento de Polícia Científica é subordinado à direção de 

Polícia Civil, sem autonomia orçamentária e administrativa. 

PARANÁ 

A Polícia Científica do Paraná, com autonomia administrativa e 

orçamentária, está subordinada diretamente à Secretaria de Segurança 

Pública desde 2001. 

RIO DE JANEIRO 

O Departamento de Polícia Técnico Científica é subordinado 

diretamente à Polícia Civil, sem autonomia orçamentária e 

administrativa. 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

O Instituto Técnico Científico é subordinado diretamente à Secretaria 

de Segurança Pública, com autonomia orçamentária e administrativa. 

RONDÔNIA 
Os Órgãos de Perícia Oficial estão subordinados diretamente à Polícia 

Civil, sem autonomia orçamentária e administrativa. 

RORAIMA 
Os Órgãos de Perícia Oficial estão subordinados diretamente à Polícia 

Civil, sem autonomia orçamentária e administrativa. 

RIO GRANDE DO 

SUL 

O Instituto Geral de Perícias, com autonomia administrativa e 

orçamentária, está subordinada diretamente ao Governador do Estado, 
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mediante regulamentação na Constituição Estadual. 

SANTA 

CATARINA 

O Instituto Geral de Perícias, com autonomia administrativa e 

orçamentária, está vinculado diretamente à Secretaria de Segurança 

Pública desde 2005. 

SERGIPE 

A Coordenação Geral de Perícias (COGERP), com autonomia 

administrativa e orçamentária, está subordinada diretamente à 

Secretaria de Segurança Pública. 

SÃO PAULO 

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica, com autonomia 

administrativa e orçamentária, está subordinada diretamente à 

Secretaria de Segurança Pública, com a missão de auxiliar a Polícia 

Civil e o Judiciário. 

TOCANTINS 

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica, com autonomia 

administrativa e orçamentária, está subordinada diretamente à 

Secretaria de Segurança Pública. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1.3. Problematização e Objetivos 

Nas últimas décadas, houve um grande avanço tecnológico na produção de prova 

material. Organismos internacionais, como a ONU, classificam essa área como essencial na 

manutenção e ampliação dos direitos humanos de uma nação, por conseguinte, o Brasil vem 

recebendo pressões internas e externas para substituir os modelos administrativos das perícias, 

que resultam em baixa produtividade e confiabilidade. 

Estas críticas promovem o aparecimento de propostas de novos modelos, com vistas 

a sanar os problemas apresentados. Na Câmara Federal de Deputados há duas Propostas de 

Emenda Constitucional (PEC) que tratam da autonomia da Perícia Criminal. A PEC 499/10 

insere a Criminalística no artigo 144 da Constituição Federal, que trata das instituições de 

segurança pública. A PEC 325/09 propõe uma alteração mais profunda, e insere a 

Criminalística no artigo que trata das organizações com funções essenciais à justiça. 

A pressão, por parte dos organismos citados anteriormente, para que o país promova 

a independência desses órgãos responsáveis pela perícia oficial, pode resultar num 

isomorfismo normativo, através de uma legislação federal. 

Contudo, apesar das pressões políticas para adoção de um ou outro modelo, o 

interesse desse trabalho não é definir em qual deles deve-se investir e nem esgotar o tema. 

Aqui, foca-se na efetividade organizacional que cada unidade apresenta e detecção de sua 

relação com a autonomia. 

Isso pode contribuir para o aperfeiçoamento dos modelos de gestão das perícias 

criminais, através da análise do impacto das conformações institucionais distintas sobre a 
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efetividade da atividade pericial, em particular as seguintes questões: Qual o efeito da 

autonomia na estrutura das unidades de Criminalística? E qual o resultado na 

efetividade organizacional? 

 

Especificamente, o trabalho estruturou-se em: 

 Identificar duas unidades de perícia com níveis de autonomia distintos; 

 Avaliar a efetividade organizacional das unidades identificadas; 

 Comparar os dados de efetividade organizacional entre as duas unidades de perícia 

identificadas; 

 Sintetizar as principais diferenças encontradas entre as unidades de perícia com 

autonomias distintas; 

 Interpretar os resultados. 

Nesse contexto, esse trabalho pode servir de matéria prima para despertar a atenção 

dos dirigentes para a atividade meio e seu impacto direto na atividade fim dos órgãos de 

perícia, além de orientar a adoção das melhores práticas ou dos modelos estaduais mais 

adequados, em uma possível normatização federal. 

Há grande receio de que essa proposta de emenda constitucional receba modificações 

e resulte em um modelo que não respeite as diferenças culturais presentes nos Estados 

brasileiros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo pretende-se delinear os conceitos que serão abordados nesse trabalho, 

tais como autonomia, autonomia técnico-científica, autonomia orçamentária, autonomia 

administrativa, estratégia, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

2.1. Autonomia 

A lei 12.030/09 proporcionou aos peritos criminais a chamada autonomia técnica, 

científica e funcional, mas o que é isto? 

Responder essa pergunta não é trabalho para poucos parágrafos. A origem da palavra 

“autonomia” é grega, formada pela junção de “auto”, que significa “si mesmo” e “nomia”, 

que significa normas. Ao pé da letra, a combinação resultaria no conceito “aquele que faz suas 

próprias leis”. 

Conforme se pode constatar no trabalho de Laércio (2013), este é um conceito 

debatido entre os filósofos e pensadores políticos. Quando aplicado nesse contexto, refere-se à 

capacidade de um indivíduo, ou uma organização, de tomar uma decisão não forçada com 

base nas informações disponíveis. Laércio (2013) conclui que, no serviço público, o objetivo 

da autonomia é dar à pessoa a liberdade para tomar sua tarefa e cumpri-la. 

Conforme visto anteriormente, a missão do perito é a de produzir provas materiais 

com base nos exames técnicos e científicos dos vestígios de uma cena de crime. Por força 

cultural interna aos institutos de perícia, a liberdade do perito escolher, com base em sua livre 

convicção, quais técnicas e quais metodologias científicas são as mais adequadas para a 

condução da perícia, acabou sendo chamada de autonomia técnica e científica. 

Em adição, a autonomia funcional se refere às possíveis interferências de seus 

superiores, em último caso, um delegado de polícia, no caso das perícias integrantes do 

quadro de polícia civil. Ou seja, a conclusão sobre o fato investigado é de livre convicção do 

perito criminal, não podendo ser alterada a comando de seus superiores hierárquicos. 

Essa autonomia garante, no exercício de suas funções, a independência do perito 

criminal em coletar e analisar todo e qualquer vestígio que achar necessário para formar sua 

convicção sobre o crime investigado. Permite, ainda, que o perito criminal fique livre de 

influências de outros profissionais com interesse no caso concreto, em especial os ligados à 

coleta de provas circunstanciais, e faça conclusões de cunho exclusivamente técnico e 

científico. A essa autonomia também se dá o nome de autonomia técnico-científica, pela lei 

12030/09. 
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A Criminalística tem necessidades diferentes da polícia judiciária. A Polícia Civil faz 

uso intensivo de armamento, interceptações telefônicas e depoimentos, enquanto que a área de 

perícia precisa de peritos criminais com formação científica, capazes de escolher 

metodologias científicas adequadas para responder às perguntas necessárias à conclusão de 

um laudo. 

Basicamente, para responder a essas perguntas, necessita-se de laboratórios 

equipados adequadamente. 

A insuficiência de investimento nesses laboratórios e consequente sucateamento da 

estrutura, em prol do atendimento de necessidades da área investigativa, como a compra de 

viaturas operacionais, armas de fogo mais modernas e outras requisições dessa área, sempre 

foram uma reclamação corrente. 

Para reduzir esses problemas, algumas unidades de perícia estabelecidas dentro da 

estrutura da polícia judiciária foram dotadas de CNPJ e orçamento próprio. Como exemplo, 

podemos citar o Departamento de Polícia Federal, onde se dotou a Diretoria Técnico-

Científica (DITEC) com estas características. 

Com orçamento próprio, uma organização pode planejar seus investimentos, 

negociar o investimento do exercício seguinte e executar esse planejamento de acordo com 

suas prioridades. Também estabelece patrimônio próprio, podendo adquiri-lo e dispô-lo da 

forma como bem entender. 

Quando uma unidade de perícia tem essa capacidade de dispor recursos financeiros e 

aplicá-los da forma como melhor lhe couber, diz-se que ela tem autonomia orçamentária. 

Contudo, mesmo que um perito trabalhe com sua autonomia técnico-científica e 

funcional, dentro de uma instituição dotada de autonomia orçamentária, ainda há margem 

para as retaliações, quando o trabalho do expert derruba teses de investigação ou não trabalha 

em prol do corporativismo. 

De modo a corrigir o problema acima elencado e evitar que o perito oficial sofra 

perseguições e represálias formais e informais, resolveu-se proporcionar uma estrutura sem 

vinculação hierárquica com a polícia judiciária. Neste caso, o perito criminal trabalha numa 

estrutura à parte, comandada por perito criminal, com CNPJ e orçamento próprios e com uma 

corregedoria própria.  

A corregedoria é a área responsável pelas apurações e atos correcionais dentro da 

instituição, derivados de transgressões cometidas pelos servidores. Uma vez quebrado por 

completo a capacidade de perseguição a um perito criminal ou até mesmo à classe dos peritos, 

fornece-se uma estrutura mais incentivadora do trabalho da Criminalística. 
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A esse último tipo de autonomia é dado o nome de autonomia administrativa. 

Neste trabalho, quando utilizarmos simplesmente o termo autonomia, trata-se de uma 

soma da autonomia técnico-científica, orçamentária e administrativa. 

Checar a autonomia administrativa e orçamentária de uma instituição de perícia é 

uma tarefa mais direta. Basta verificar a não subordinação da Criminalística a qualquer força 

policial e a existência de corregedoria própria, estabelecida no seio da unidade de perícia, para 

pressupor que o perito será julgado por seus pares, quando investigado sobre uma 

transgressão funcional. Para a autonomia orçamentária, a unidade que demonstrar que tem 

orçamento próprio e pode conduzir aquisição e gerenciamento de patrimônio utilizando 

somente sua estrutura interna, será considerada vencedora nesse quesito. 

 

2.2. Eficiência, Eficácia e Efetividade 

Em “Avaliação da administração pública: eficiência, eficácia e efetividade”, Motta 

(1996) diferencia esses três conceitos, importantes para se distinguir efetividade dos demais 

construtos similares e fundamental para o entendimento desse trabalho. 

A eficiência refere-se ao cumprimento de procedimentos, sendo usada para saber se 

tal mudança foi implementada. Por exemplo, ao decidir por um novo procedimento de 

execução de uma tarefa, um administrador pode fazer uma auditoria para verificar se todos os 

envolvidos seguem essa nova medida e avaliar a eficiência da implantação do procedimento. 

A eficácia refere-se ao alcance dos resultados e à qualidade de produtos e serviços, 

com a finalidade de verificar se os resultados previstos foram alcançados. Por exemplo, após a 

implantação do novo procedimento, o administrador pode avaliar se essa nova medida reduz o 

tempo de manufatura de um produto, sem reduzir a qualidade ou aumentar o custo. Caso 

afirmativo, pode-se dizer que esse novo procedimento é mais eficaz que o antigo. 

A efetividade está relacionada ao impacto que a ação teve na comunidade em volta 

da organização. Qual a diferença entre o antes e o depois da implantação de uma medida para 

os funcionários, a gerência, os clientes externos e outros envolvidos? Para responder essa 

pergunta, leva-se em conta a qualidade do produto, os custos, a satisfação dos funcionários, a 

percepção do cliente final, o respeito à legislação, a imagem da empresa perante a 

comunidade entre outros. Caso o resultado global seja melhor que o anterior à implantação, 

diz-se que a efetividade da organização, ou efetividade organizacional, melhorou. Como 

veremos a seguir, efetividade organizacional é um conceito mais complexo que os demais, 

relacionados com a cultura e valores da comunidade em tono da organização alvo da 

avaliação. 
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2.3. Modelos de Avaliação de Efetividade Organizacional 

Cabe ressaltar que os trabalhos de avaliação de efetividade organizacional 

relacionados às estruturas policiais internacionais são pouco úteis nesse estudo. Em grande 

parte dos países desenvolvidos, como na Europa e Estados Unidos, a atividade pericial é 

desvinculada da atividade policial e, em alguns casos, a perícia criminal destes países está 

desvinculada da secretaria de segurança pública. Além disso, o Brasil tem um sistema policial 

ímpar, onde não há uma instituição de ciclo completo (policiamento ostensivo e investigativo 

integrados), dificultando, o uso de modelos de avaliação de efetividade organizacional de 

polícias estrangeiras para instituições policiais nacionais. 

Optou-se por uma revisão de literatura e busca de modelos de avaliação aplicados no 

Brasil, em qualquer área. 

Assim como os modelos organizacionais focam em diferentes 

qualidades/funcionalidades, as dimensões que se pode utilizar, para medir como são os 

resultados de uma empresa, são múltiplos. Também podem mudar com o tempo e cultura de 

uma sociedade. Em Fernandes (2007), faz-se uma revisão da evolução do entendimento, dos 

pesquisadores, a respeito da efetividade organizacional. 

Na década de 1950, uma organização efetiva era aquela que realizava suas metas. 

Essa visão ficou conhecida como a “Abordagem dos Objetivos” ou Goal Approach (Etzioni, 

1964), sendo amplamente discutida pelos pesquisadores e muito criticada por propor um 

método vago. Ao alcançar um objetivo, não significa que uma organização estaria numa 

posição mais confortável, isto sem mencionar que os objetivos devem ser consensuais e claros 

por toda a empresa (Steers, 1975). 

Quase que ao mesmo tempo, surgiu outra metodologia, baseada na abordagem do 

“Sistema de Recursos”, no qual o enfoque está em avaliar a habilidade de explorar e 

conseguir recursos valiosos no ambiente (Georgopoulos; Tannenbaum, 1957; Yuchtman; 

Seashore, 1967). Molnar e Rogers (1976) sugeriram que, no caso de organizações sem fins 

lucrativos, a aquisição de recursos não está atrelada diretamente aos resultados, 

consequentemente, este modelo não poderia ser usado como critério legítimo de efetividade 

para organizações com essas características. 

Na década de 80, começou o surgimento de abordagens múltiplas. Cameron (1980) 

propôs que cada metodologia teria suas vantagens e desvantagens. O maior desafio está em 

determinar qual modelo é o mais adequado para definir a efetividade ou não de uma 

organização. Além dos dois modelos já apresentados, Cameron (1980) fez menção a mais dois 
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modelos: 

 “Abordagem dos Processos” e operações internas, onde uma empresa efetiva teria alta 

integração entres seus membros, com a informação fluindo com facilidade e sem 

tensões internas. 

 “Abordagem dos Constituintes Estratégicos”, ou modelo de satisfação dos 

participantes, focando a efetividade na capacidade de atendimento das expectativas de 

todos os indivíduos estratégicos para a organização, com uma visão mais humanística. 

Este modelo foca na avaliação dos indivíduos envolvidos com a organização, 

abordando temas mais abstratos como respeito, admiração e imagem global, e outros 

que tenham sido considerados estratégicos para a avaliação. 

 

Há, ainda, outros modelos (Fernandes et al, 2007): 

 O modelo dos “Valores Concorrentes”, onde múltiplos valores podem ser utilizados na 

mensuração, selecionados de acordo com o critério dos membros participantes; 

 O modelo da “Legitimidade”, onde a organização efetiva seria aquela engajada em 

uma atividade legítima e que conseguisse demonstrar capacidade de sobrevivência ao 

longo do tempo. 

 O modelo “Dirigido para os Defeitos”, focado na organização que tivesse êxito em 

eliminar seus defeitos; 

 O modelo do “Sistema de Alto Desempenho”, em que a organização deve ser 

considerada como padrão de excelência, se comparada a seus concorrentes. É um 

modelo útil quando se tem por objetivo efetuar comparações entre organizações de um 

mesmo setor. 

 O modelo dos Múltiplos Constituintes, que é muito similar ao modelo dos 

Constituintes Estratégicos. Harrison (1994) propôs um Modelo de Múltiplos 

Constituintes, com enfoque sistêmico, abordando os diferentes interesses dos 

envolvidos da organização, como se a instituição fosse uma grande arena política onde 

esses interesses pudessem interagir. Na prática, quando se faz uma seleção dos 

constituintes que serão abordados, esse modelo torna-se muito parecido com o modelo 

de Constituintes Estratégicos. 

 

Só há um ponto de concordância entre todos os autores sobre efetividade 

organizacional: trata-se de um construto complexo, de valores relativos à cultura da empresa e 
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da sociedade à sua volta e que comporta múltiplas visões (Cameron, 1986). 

Cameron (1978) também propôs uma aplicação prática de mensuração de efetividade 

organizacional para instituições de ensino superior. Nesse trabalho conduziu-se uma pesquisa, 

dentre os administradores de universidades, a fim de selecionar quais critérios seriam 

relevantes para o caso e quais poderiam ser mensuráveis. Foi possível agrupar esses critérios 

em nove dimensões: 

1. Satisfação educacional do estudante: esse critério indicava o grau de 

satisfação dos estudantes com as experiências educacionais na instituição; 

2. Desenvolvimento acadêmico do estudante: esse critério indicava o 

crescimento e progresso do estudante na instituição; 

3. Desenvolvimento da carreira do estudante: esse critério indicava as 

oportunidades de carreira oportunizadas pela instituição; 

4. Desenvolvimento pessoal do estudante: esse critério indicava o 

desenvolvimento não acadêmico do estudante, tais como sociabilidade, 

cultura e inteligência emocional; 

5. Satisfação dos empregados da instituição: esse critério indicava a satisfação 

dos empregados da relação com os administradores da instituição 

empregadora; 

6. Qualidade e desenvolvimento profissional: esse critério determinava o 

desenvolvimento profissional propiciado, pela instituição, aos seus 

empregados; 

7. Interação da organização com o ambiente externo: esse critério avaliava a 

capacidade da instituição reagir e se adaptar às mudanças externas; 

8. Habilidade de adquirir recursos: esse critério mensurava a habilidade da 

instituição de adquirir recursos do ambiente externo, tais como bons 

estudantes e apoio financeiro; 

9. Saúde da organização: esse critério media a viabilidade, vitalidade e 

benevolências nos processos internos e práticas da instituição. 

 

Nessa pesquisa, utilizaram-se dois instrumentos: o primeiro era um questionário em 

que os respondentes indicavam/mensuravam os itens organizados nas nove dimensões, o 

segundo consistia em uma visita de campo a cada instituição, com o objetivo de obter dados 

dos registros e documentos das participantes da pesquisa. 
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O estudo apontou que, das seis instituições pesquisadas, nenhuma dominava 

completamente as nove dimensões propostas e que elas se especializavam em determinados 

domínios. Neste estudo, determinaram-se quatro domínios: satisfação dos empregados da 

instituição, qualidade e desenvolvimento profissional, habilidade de adquirir recursos, saúde 

da organização. Em posse do perfil de efetividade de cada instituição, levantada perante os 

estudantes e profissionais acadêmicos e não acadêmicos, foi possível notar as discrepâncias de 

percepção entre os constituintes participantes da pesquisa, o que serve de informação útil para 

um plano de aumento da percepção efetividade da instituição. 

No Brasil, Bertucci (2000) fez uma adaptação desse trabalho para instituições 

brasileiras de ensino superior e, posteriormente, para o setor industrial e para o setor de saúde, 

obtendo resultados consistentes e confirmando que as organizações se especializam em 

domínios. Também apontou a importância de se utilizar os instrumentos de entrevistas e 

questionários como métodos complementares. 

Em Fernandes et al. (2007), foi proposta a construção e validação de uma medida do 

construto de efetividade organizacional baseada na definição de Harison (1994), que sugeriu 

um enfoque sistêmico das organizações, com a abordagem do tema através de um modelo de 

“Múltiplos Constituintes”, contendo três grupos de critérios: Metas de Produção, Estado 

Interno do Sistema e, por último, Adaptação e Posicionamento dos Recursos. Para a validação 

da medida, 309 profissionais responderam ao questionário contendo o instrumento piloto. Os 

dados foram submetidos à analise fatorial, resultando em dois fatores, Metas de Produção e 

Estado Interno do Sistema, com precisão de 0,9 e 0,87, respectivamente. O questionário final, 

resultado da pesquisa, encontra-se no apêndice A, e será usado nesse trabalho. 

Esta abordagem de “Múltiplos Constituintes” parece ser a mais adequada ao nosso 

estudo de caso, ajudando a formular uma ideia global da situação atual da organização. Vale 

ressaltar que neste trabalho de Fernandes et al. (2007) não foi realizada uma pesquisa junto ao 

cliente externo da organização, o que complementaria a mensuração de efetividade da 

organização. 
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3. METODOLOGIA 

Esta seção expõe como o estudo foi conduzido para buscar a resposta ao problema 

colocado. Inicialmente, define-se o tipo de pesquisa realizada e descreve-se como foram 

delimitados o universo e a amostra considerados. Em seguida, apresentam-se os 

procedimentos científicos usados para a obtenção e o tratamento dos dados, ponderando sobre 

as limitações inerentes ao método escolhido. 

 

3.1. Especificação do problema 

Tendo em vista os elementos teóricos-empíricos explicitados anteriormente, esta 

investigação pretende verificar o efeito da autonomia administrativa, orçamentária e técnico-

científica na estrutura das unidades de Criminalística e nas atividades dos peritos oficiais, bem 

como seu resultado na efetividade organizacional. 

 

3.2. Tipo de pesquisa 

São várias as formas de classificar as pesquisas. Adota-se aqui a forma clássica, 

destacada por Gil (2002; 2007) e Marconi & Lakatos (2000). 

 

3.2.1. Classificação quanto à natureza da pesquisa 

A natureza da pesquisa adotada nesta dissertação é a do tipo aplicada, pois tem como 

principal objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática e que estejam dirigidos para a 

solução de problemas específicos (SILVA & MENEZES, 2005). Mais especificamente, como 

discutido anteriormente, pretende-se verificar o impacto da autonomia da perícia na 

efetividade e mudança organizacionais. 

 

3.2.2. Classificação quanto à forma de abordagem do problema 

Quanto à forma de abordagem do problema, as pesquisa podem ser classificadas em 

quantitativa e qualitativa. 

Por um lado, a pesquisa quantitativa emprega quantificação tanto na coleta de 

informações quanto no tratamento destas por meio de técnicas estatísticas, ou seja, pode ser 

quantificável e traduzida em números. Ainda, preocupa-se em descobrir e classificar a relação 

entre variáveis, bem como buscar as relações de causalidade entre fenômenos. Por fim, 

objetiva a precisão dos resultados, evitando distorções de análise e interpretações, 

possibilitando margem de segurança quanto às interferências (RICHARDSON, 2007). 

Por outro lado, na pesquisa qualitativa, o pesquisador é o elemento chave e a fonte 
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principal de dados é o ambiente natural. O foco não é a quantificação, mas a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados, pois se considera que exista uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito que não pode ser quantificável (TRIVIÑOS, 2006). 

Esta pesquisa utiliza os dois enfoques em conjunto, por meio da interação, cujo 

objetivo final é alcançado através dos dois referenciais, que se complementam, colocados 

simbolicamente nos vértices de um triângulo, conforme ilustra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Forma de abordagem do problema desta pesquisa. 

Fonte: Siena (2007, p. 63). 

 

3.2.3. Classificação quanto aos objetivos da pesquisa 

No tocante aos objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva e 

explanatória, pois visa descrever as características de um estudo de caso múltiplo, bem como 

estabelecer as relações de causa e efeito entre variáveis. Assim, envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coletas de dados, tais como questionários e observações sistemáticas (GIL, 

1991). 

 

3.2.4. Classificação quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa 

Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa pode ser classificada em: 

 Bibliográfica: foi desenvolvida a partir de material já publicado, principalmente livros 

e artigos que contenham modelos e experiências de avaliação de mudança e 

efetividade organizacionais; 

 Pesquisa de levantamento: foi do tipo de pesquisa social, na forma de enquete de 

opinião, na qual envolveu a interrogação direta das pessoas, no caso peritos, desde 

aqueles executores primários até aqueles que participam da alta direção, cuja opinião 

se desejava conhecer; 

 Estudos de caso: foram realizados estudos mais aprofundados no contexto de órgãos 

de Perícias Criminais Estaduais; 

 Pesquisa de avaliação: foi efetivada uma pesquisa aplicada que, por natureza, é 

Problema 

Qualitativo Quantitativo 
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realizada por razões práticas (SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK, 2004). Procurou 

examinar os efeitos provocados pela mudança organizacional, buscando verificar se 

foram positivos. 

3.3. Seleção das unidades de perícia para estudo 

Faz parte do planejamento da investigação definir “o caso” ou os objetos do estudo 

de caso (SIENA, 2007). 

Desta forma, temos que dentre as 27 unidades de criminalísticas estaduais (26 

estados mais o Distrito Federal), foram escolhidas duas unidades com autonomias distintas 

para a realização desta pesquisa, a saber: 

 Instituto Geral de Perícias do estado do Rio Grande do Sul, IGP/RS: órgão com 

autonomia desde 1989, ligado diretamente à Secretaria de Segurança Pública, 

escolhido por conveniência por ser a unidade com mais tempo de autonomia 

administrativa do país; 

o Dentre os profissionais do IGP/RS, foram abordados os peritos oficiais com, 

no mínimo, um ano de profissão; 

o Como clientes fora da estrutura do IGP/RS, foram abordados os promotores de 

justiça e juízes de direito do respectivo estado; 

 Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal, DPT/PCDF, 

subordinado à Direção Geral da PCDF, escolhido pela facilidade de acesso e por 

conveniência, pois é um órgão sem autonomia orçamentária e administrativa, contudo, 

onde os peritos possuem a melhor remuneração, dentre todos do Brasil; 

o Dentre os profissionais do DPT/PCDF, foram abordados somente os peritos 

oficiais com, no mínimo, um ano de profissão; 

o Como clientes fora da estrutura do DPT/PCDF, foram abordados os 

promotores de justiça e juízes de direito do Distrito Federal. 

Apesar dos esforços para conseguir acesso aos juízes de direito do Estado do Rio 

Grande do Sul e do Distrito Federal, através dos tribunais de justiça, não se obteve 

autorização para enviar o link do questionário, seja diretamente ou indiretamente. Em relação 

à população consultada, a participação dos juízes ficou prejudicada, pois o envio de 

questionários a esses profissionais não obteve autorização do órgão a que pertenciam. 

 

3.4. Coleta dos dados 

Segundo Yin (2001), as principais fontes de evidências para um estudo de caso – 

apesar de não serem as únicas – são a documentação, os registros em arquivos, as entrevistas, 
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a observação direta, a observação participante e os artefatos físicos. Durante o processo de 

coleta de dados, o qual foi dividido em duas etapas, foram utilizadas diversas fontes de 

evidências, conforme descrito abaixo: 

 A primeira etapa consistiu na reunião de informações, por meio da análise de 

documentos e registros em arquivos, bem como em entrevistas, com o intuito de 

elaborar um estudo comparativo das unidades de Criminalística escolhidas, com 

ênfase na maturidade estratégica de cada organização, analisando como as 

organizações obtêm os recursos do ambiente externo, seus organogramas e os esforços 

estratégicos, conforme Apêndice B. Esta etapa foi composta por duas ações: 

o Ação 1: baseada na análise das legislações que regem cada uma das duas 

organizações selecionadas. Ainda, como complemento das informações 

levantadas nestas análises, teve-se uma coleta de dados em campo, 

acompanhada por um profissional de cada instituição, para constatar as 

estruturas internas de cada organização, com foco nas diferenças decorrentes 

da autonomia. Não se tratou de uma entrevista, mas de um método de 

observação, pois para toda informação fornecida, era preciso que o 

acompanhante apresentasse uma prova da veracidade das informações 

prestadas, por exemplo, por meio de registros internos.  

o Ação 2: entrevistas com peritos criminais em atividade nas unidades 

escolhidas, estruturadas por perguntas do tipo abertas, de acordo com o roteiro 

contido no Apêndice G. No total foram entrevistados 12 peritos criminais, 

sendo: 

 7 peritos do IGP/RS, assim distribuídos: 1 diretor de um órgão 

Superior, 1 diretor de um órgão de execução, 2 peritos lotados em 

seções de perícias externas (perito plantonista) e 3 peritos criminais 

lotados em seções de perícias internas; 

 5 peritos do DPT/PCDF, assim distribuídos: 1 perito lotado no DPT, 1 

diretor de algum dos institutos e 3 peritos plantonistas. 

 A segunda etapa consistiu em determinar a efetividade organizacional das unidades 

escolhidas, dividida em duas fases: 

o Fase 1: com o objetivo de verificar o estado interno do sistema em cada uma 

das duas organizações, com relação ao modelo de autonomia implementado na 

sua instituição, bem como quais seriam as perspectivas futuras, foi aplicado 

um questionário aos peritos criminais de ambas instituições, por meio 
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eletrônico (e-mail). Trata-se de um questionário já validado, conforme 

Apêndice A, conhecido como “Escala de Percepção de Efetividade 

Organizacional” (FERNANDES et al, 2007), com alteração da palavra 

“empresa” pelo sinônimo “organização”, e com a adição de uma última 

pergunta a respeito do tempo de profissão. O questionário aplicado encontra-se 

no Apêndice C. No DPT/PCDF, obteve-se 42 respostas de 201 e-mails 

enviados (201, sendo o número total de peritos criminais no DF) e, no RS, 

obteve-se 33 respostas de 352 e-mails enviados (352, sendo o número total de 

peritos do IGP/RS). 

o Fase 2: com o objetivo de averiguar a percepção dos clientes (promotores) com 

relação ao valor dos produtos recebidos (laudos), foi elaborado, validado e 

aplicado um questionário do utilizando escala de graus de concordância, 

variando de 1 (discordo totalmente) a 4 (concordo totalmente). 

 Elaboração: foram entrevistados 9 experts do DPT/PCDF, com uma 

única pergunta, do tipo aberta, conforme Apêndice D, com o intuito de 

verificar quais as qualidades que um laudo criminal deve apesentar. 

Baseado nas respostas fornecidas, foi elaborado um primeiro 

questionário de escalas, variando de 1 a 4. A lista dos construtos, 

resultado da pesquisa de campo, também se encontra no Apêndice D. 

 Validação: foi aplicado o questionário a 12 profissionais, sendo 9 

peritos criminais do DPT/PCDF, distintos dos 9 primeiros 

entrevistados, e 3 promotores de justiça do Distrito Federal e 

Territórios, com o objetivo de validar o questionário elaborado. As 

perguntas que não obtiveram uma adequação de 70% ao construto, isto 

é, apontadas como adequadas para medir a percepção do construto em 

questão, foram excluídas.  

 Aplicação: após a validação, chegou-se ao questionário final, contido 

nos Apêndices E e F, respectivo para cada instituição estudada, que foi 

utilizado para medir o índice de satisfação de um cliente final, adotando 

a visão do modelo dos “Constituintes Estratégicos”. 

 

3.5. Análise dos dados 

Para a análise estatística dos dados foram utilizados recursos computacionais, como 

o Microsoft Excel, versão 2010, e o SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 
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11.0, que estão disponíveis ao usuário comum de tecnologia da informação. 

Foi possível obter a média e a variância dos dados coletados por meio dos 

questionários aplicados e, através do teste de hipótese (teste t-student), foi possível verificar 

se existem diferenças significativas entre as respostas dadas nas duas organizações 

selecionadas. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

Embasado na pesquisa bibliográfica e de posse dos dados coletados, conforme 

metodologia exposta anteriormente, faz-se uma exposição da análise dos dados, a qual está 

dividida em duas etapas: 

 Estudo comparativo entre o DPT/PCDF e o IGP/RS, com ênfase na diferença 

organizacional de cada instituição, analisando como obtêm os recursos do ambiente 

externo, seus organogramas e os esforços gerenciais; 

 Determinação da efetividade organizacional das unidades escolhidas, por meio de uma 

verificação da percepção dos peritos que trabalham nestas unidades, bem como da 

averiguação da satisfação dos promotores com relação aos laudos recebidos. 

 

4.1. Etapa 1: análise dos dados obtidos nas visitas às instituições e das entrevistas 

Nesta seção, descreveremos e discutiremos o resultado das visitas às unidades e das 

entrevistas com os peritos. 

 

4.1.1. O modelo adotado pelo IGP/RS 

A estrutura organizacional do Instituto 

O Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, IGP/RS, na prática, é 

subordinado diretamente à Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul, 

como explicado anteriormente. Internamente, é subdividido em duas grandes áreas, conforme 

mostrado na Figura 3, uma dedicada à gestão e outra dedicada às atividades operacionais. 

 

 

Figura 3. Organograma do IGP/RS. 

Fonte: <http://www.igp.rs.gov.br/>. Acesso em: 01 jun. 2013. 

 

A primeira grande área, chamada de Órgão Superior, cuida de toda atividade de 

gestão do Instituto e conta com aproximadamente 100 (cem) funcionários. É formado pela 

Órgão Superior 

Órgãos de Execução 

http://www.igp.rs.gov.br/
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Direção Geral, pela Corregedoria Geral, pela Supervisão Técnica e pelo Departamento 

Administrativo. 

A Direção Geral é o órgão máximo de supervisão do IGP/RS e conta com 10 

funcionários que controlam as relações externas com outras entidades. A Corregedoria Geral 

conta com 9 funcionários e cuida dos atos correcionais internos. A Supervisão Técnica conta 

com 10 funcionários e é responsável por mapear todas as necessidades de insumos para a 

execução das atividades fim (equipamentos e treinamento) dos Órgãos de Execução. Cada 

instituto de execução tem um representante lotado na Supervisão Técnica, com o objetivo de 

levar as necessidades daquele órgão de execução ao conhecimento do Órgão Superior. O 

Departamento Administrativo tem a maior parte dos funcionários do Órgão Superior, cerca de 

70 funcionários, e é responsável pela maior parte da atividade meio do IGP/RS. Conta com 

uma área que centraliza os serviços de manutenção, uma área de recursos humanos e uma área 

de licitações. O Departamento Administrativo ainda efetua captação de recursos financeiros 

diretamente em linhas de investimento do Governo Federal. 

Na oportunidade da visita para aquisição de dados, realizada entre os dias 18 e 20 de 

junho de 2013, foi possível conferir a compra de alguns veículos, que foram especificados 

pelos próprios peritos criminais dos órgãos de execução, para a atividade de perícia externa. 

Como será visto mais adiante, durante as entrevistas com os peritos criminais 

pertencentes ao quadro do IGP/RS, estes afirmaram que uma das vantagens do modelo de 

autonomia do Instituto a que pertencem é a capacidade de gerir os próprios recursos 

financeiros e conduzir, já que o IGP tem autonomia administrativa e financeira, a aquisição de 

bens específicos para as suas necessidades. Na visão destes experts, por menor que seja o 

orçamento, essa independência de poder investir nas áreas que melhor se adéqua é uma 

vantagem sobre os outros modelos operacionais adotados em outros Institutos do país. A 

compra das viaturas, especificadas pelos próprios peritos plantonistas para uso em perícias 

externas, reflete essa capacidade da organização e reforça a percepção de que organização 

está cumprindo o seu papel. 

Também foi possível verificar, na visita e em pesquisa no site oficial da instituição, 

alguma informação relacionada à missão e objetivo da instituição, mostrada na Figura 4. 

Estabelecimento de “Missão”, “Visão de Futuro” e “Política de Qualidade” refletem 

alguns esforços que a organização realizou no sentido de autoconhecimento e busca de 

melhoria da qualidade. Esses conceitos são comuns em programas do tipo ISO-9000, TS-

1469, Kaizen e qualidade total. Da norma ISO-9004:2010, do item “5.2 Estratégia e 

Formulação de Políticas” pode-se extrair o seguinte trecho: 
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“Convém que a alta direção defina claramente a estratégia e as políticas da 

organização, a fim de ter a missão, a visão e os valores aceitos e apoiados por suas 

partes interessadas. Convém que o ambiente da organização seja regularmente 

monitorado para determinar se existe uma necessidade de analisar criticamente e 

(quando apropriado) revisar a estratégia e as políticas.” 

Nestes conceitos de missão e visão, estão os valores que orientarão as atividades da 

organização, resultado de um trabalho interno de planejamento estratégico ocorrido no 

IGP/RS alguns anos atrás. 

 

 

Figura 4. Missão e visão de futuro do IGP/RS. 

Fonte: <http://www.igp.rs.gov.br/>. Acesso em 01 jun. 2013. 

 

As entrevistas com peritos criminais do IGP sobre o modelo adotado 

Com o objetivo de complementar as informações descritas acima, foram feitas 

entrevistas com experts em atividade no Instituto, estruturadas por perguntas do tipo abertas, 

de acordo com o roteiro contido no Apêndice G. Entretanto, para evitar constrangimentos 

sobre as opiniões dos entrevistados, a identidade destes foi suprimida, bem como informações 

específicas sobre o cargo que ocupa. 

Passemos então ao resultado destas entrevistas, com: 

 Um dos diretores pertencentes ao Órgão Superior: 

A principal vantagem do modelo adotado é a autonomia, que dá o direito à 

organização de gerir os próprios recursos. Acrescenta que por menor que seja o 

http://www.igp.rs.gov.br/
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orçamento, pode-se investir da maneira que melhor estipulam, com o objetivo de 

suprir as necessidades do Instituto e cumprir a missão proposta pela instituição. Este 

diretor fez questão de mostrar as viaturas compradas para a seção de perícias externas, 

como um grande gesto gerencial. 

o Como desvantagem tem-se a estrutura atual do IGP/RS, fora da Polícia Civil, a 

qual não permite ao expert ser tão acessível à área investigativa quanto antes, 

apartando a informação pericial da investigação policial. Porém, complementa 

que isso não acontece no interior do Estado, onde a comunidade proporciona 

ao cientista forense conhecer os policiais da região em que atua, facilitando o 

acesso à informação. Antes da autonomia, os investigadores frequentavam o 

Instituto e hoje não o fazem mais. 

o Por último, aponta que o maior desafio do IGP é definir sua própria identidade, 

enquanto instituição, afirmando que: “O IGP ainda não sabe quem ele é! 

Enquanto não soubermos quem somos, não poderemos alcançar a nossa visão 

de futuro”. Ele explicou que isso se deve ao fato de que, oficialmente, o IGP 

está subordinado ao Governador, contudo, na prática, está subordinado à 

Secretaria de Segurança Pública, devido a uma ação judicial movida pela 

associação dos delegados, que defende que não há previsão constitucional para 

a inserção da perícia como parte das instituições da segurança pública. Esta 

disputa jurídica tem causado uma crise de identidade na instituição. 

 Um dos diretores pertencentes aos Órgãos de Execução apontou: 

o A maior vantagem do modelo do IGP é a autonomia em relação à Polícia Civil, 

que foi imprescindível para melhorar as condições de trabalho. Ressaltou que 

antes de serem independentes, as unidades de perícia não ofereciam condições 

dignas aos peritos. Faltavam materiais de laboratório, suporte a treinamentos, 

instalações físicas adequadas e chegou-se ao ponto do perito ter que usar o 

próprio veículo para se deslocar aos locais de crime. “Um absurdo”, concluiu o 

entrevistado. 

o A desvantagem foi o “teto de vidro” que a instituição ganhou. Quando há 

demora no atendimento de perícia, a instituição tem que justificar a falha 

perante a sociedade, pois não está mais envolta na estrutura da Polícia Civil. 

Mas essa desvantagem, conforme depoimento do entrevistado, também 

funciona como um incentivo à melhora do serviço e no investimento na 

atividade gerencial, com vistas a atender a população. 

o Quanto aos desafios, sugeriu vários de cunho operacional, que listamos em 
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seguida: pronto atendimento às ocorrências, ampliação das áreas de perícia, 

nova estrutura física (edifício) e a excelência na execução das atividades fim. 

 Resumo do relato dos três peritos criminais pertencentes ao Instituto de Perícias em 

Laboratório, ao serem entrevistados em conjunto: 

o As principais vantagens expostas foram: melhoria em treinamento, aquisição 

de equipamentos e adoção de meios tecnológicos mais adequados à perícia. A 

autonomia permitiu desenvolver a estrutura interna da instituição de forma 

mais científica, isto é, com incentivos diretos à pesquisa e capacitação dos 

profissionais do instituto, com o intuito de poder oferecer exames com 

metodologia cientificamente comprovada. Esse investimento ajudou a diminuir 

a angústia do perito em atender às requisições de exames com melhor 

qualidade e confiabilidade. 

o A desvantagem seria que a atual posição do IGP, que não está, oficialmente, 

dentro da Secretaria de Segurança Pública, causou a perda do porte de arma e 

da aposentadoria especial, contudo, esses itens foram reconquistados perante a 

Constituição do Estado. Explicaram que o porte de arma é fundamental para o 

perito que tem a missão de atender as requisições de perícias em locais de 

crimes, normalmente situados em locais ermos, de difícil acesso e frequentados 

por criminosos. Sem segurança, as perícias são executadas de forma mais 

sucinta, sem estender a permanência da equipe pericial nesses locais perigosos, 

diminuindo a qualidade dos exames. Um dos entrevistados, “confessou” que 

quando a categoria perdeu o porte de arma, o estresse no trabalho aumentou 

muito, ao ponto de pedir para a chefia imediata para sair do atendimento de 

local de crime e ser realocado internamente. Pode-se perceber que o medo de 

“perder” alguns direitos trabalhistas ou do poder de polícia ainda transita na 

mente dos entrevistados. 

o O desafio citado foi o de aprovar o novo plano de cargos e salários, que 

envolve uma unificação dos diversos cargos de perito, em um cargo único de 

perito criminal oficial. Essa unificação foi dita como importante para o 

fortalecimento da instituição e resolução de crises de identidade. “Hoje somos 

muitas nomenclaturas e sem identidade comum a todos nós” relatou uma 

perita. 

 Resumo do relato de dois peritos plantonistas, ao serem entrevistados: 

o As principais vantagens encontram-se na liberdade que a organização tem de 
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dispor esforços nas áreas que mais lhe interessam. “Antes, quando ainda 

éramos vinculados à Polícia Civil, as iniciativas de investir em pesquisa e 

treinamento eram barradas ou minadas pela categoria dos delegados de polícia, 

administradores da instituição”. Um dos entrevistados aproveitou para dar um 

exemplo de aquisição de suprimentos para a Seção de Balística Forense, que 

quando o chefe da seção pediu algodão para usar na caixa de tiro, recebeu, da 

Direção Geral da Polícia Civil, apenas duas caixinhas de algodão, destas que se 

compram em farmácias. Vale salientar que uma caixa de tiro comporta cerca 

de 5 metros cúbicos de algodão, que têm a função de parar o projetil sem 

deformá-lo. Para este cientista forense, não havia disponibilidade da Polícia 

Civil para atender as necessidades da perícia. Outra vantagem apontada foi em 

relação a autonomia técnico-científica: ”Quando vou a local de perícia, exijo a 

presença de um delegado de polícia coordenando a preservação do local, 

conforme o código de processo penal determina. Antes, se fizéssemos isso, 

recebíamos alguma retaliação” citou um dos peritos, que complementou que, 

como o IGP tem corregedoria própria, não tem receio de exercer as atividades 

que achar necessário para a condução da perícia. Também citou que não tem 

mais o receio de “incomodar” outros profissionais da segurança pública, pois 

quando acha que deve pedir colaboração destes servidores públicos, o faz: 

”Agora, faço a perícia como “reza” o Código de Processo Penal, mesmo que 

Eu precise tirar delegado, agente de polícia ou policial militar da zona de 

conforto”, concluiu o entrevistado, que afirmou que se sente mais satisfeito 

trabalhando assim. 

o Segundo esses peritos, a desvantagem está nas pequenas coisas do dia a dia, 

ligadas ao atrito de opiniões de grupos diferentes de peritos criminais, com 

visões diferentes. Isto traz alguma disparidade de tratamento e condições de 

trabalho e recursos destinados para as seções externas e internas. Durante a 

visita, foi possível notar que há certa rivalidade entre os peritos das seções 

internas com os peritos que atendem local de crime – uma área acha que 

trabalha mais que a outra, ou que há um tratamento desigual entre as duas 

áreas. 

o O principal desafio, apontado pelos entrevistados, encontra-se na junção das 

seções internas e externas do IGP/RS em um único prédio. Isto economizaria 

tempo de deslocamento entre os institutos e promoveria uma melhor integração 
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entre os peritos criminais. 

 

É importante salientar que o entrevistador é um elemento estranho aos peritos do Rio 

Grande do Sul. Essa estranheza pode causar uma necessidade interior nos entrevistados de 

esconder os problemas e de expor apenas as vitórias ou as qualidades que ainda vão 

conquistar. Essa atitude é completamente normal, visto que pode haver disputas externas entre 

peritos, que desejam ser reconhecidos como referenciais em determinadas áreas, e entre 

institutos, que disputam títulos não oficiais de modernidade ou de referencial de qualidade. 

Outra questão está relacionada à autoproteção dos entrevistados. Como dito 

anteriormente, nesse ambiente não é incomum testemunhar perseguições políticas veladas, 

então, é natural que o entrevistado não queira ser acusado de expor as entranhas da instituição, 

de ser o grande crítico da atual gestão ou do atual governo, ainda mais a um completo 

estranho. 

Também é possível notar que os problemas e desafios apontados pelos diretores 

entrevistados não ultrapassam os limites de sua responsabilidade, são quase que uma 

autocrítica. Enquanto que os peritos de campo apontam desafios mais ligados à atuação 

política de seu sindicato (plano de cargos e salários, integração dos peritos e unificação dos 

cargos) do que ligados à responsabilidade da chefia direta ou diretor de área, como se a 

assincronias entre líder e liderado não existissem. 

 

4.1.2. O modelo adotado pelo DPT/PCDF 

O Departamento de Polícia Técnica, DPT da PCDF, está vinculado diretamente à 

Direção Geral da Polícia Civil, DGPC, e conta com cinco órgãos: o Instituto de 

Criminalística, IC, o Instituto de Identificação, II, o Instituto Médico-Legal, IML, a Central de 

Guarda e Custódia de Vestígios, CGCV, e o Instituto de Pesquisa em DNA Forense, IPDNA. 

O DPT conta com 9 funcionários, incluindo o diretor e 4 assessores provenientes do 

IC, do IML, do II e do IPDNA, que são órgãos de execução direta. A CGCV executa a 

custódia dos vestígios biológicos encaminhados pelos institutos. 
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Figura 5. Organograma do DPT/PCDF. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os órgãos de licitação e treinamento são externos a estrutura do DPT e não contam 

com profissionais subordinados ao DPT em sua composição. A execução de compras de 

materiais e de treinamento do DPT concorre com todas as demandas provenientes de outros 

departamentos dentro da Polícia Civil. Em suma, o DPT não tem capacidade de coordenar a 

aquisição de novos recursos utilizando apenas sua estrutura interna, além de não dispor de 

orçamento para tal. 

Não foi possível comprovar interação entre os institutos, como projetos e aquisição 

de recursos coordenados em conjunto, porém, foi possível verificar o recebimento de 5 novas 

viaturas pelo Instituto de Criminalística, as quais eram idênticas às especificações das demais 

viaturas fornecidas às Delegacias de Polícia e outras unidades operacionais da PCDF, muitas 

vezes inadequadas ao trabalho pericial. As viaturas recebidas pelo DPT dispunham de 

equipamentos caros, porém inúteis ao trabalho pericial, que ocupavam espaço essencial para o 

transporte de outros equipamentos. Os peritos relataram que, às vezes, não era possível 

transportar todo o material necessário para a perícia. 

Isso reflete, em parte, as prioridades que a Direção Geral da PCDF tem em atender as 

demandas internas da Polícia Civil do Distrito Federal. 

Dos nove funcionários do DPT/PCDF disponíveis, dois estão cedidos a outras 

unidades, cinco, incluindo o diretor, cuidam de problemas administrativos e dois fazem 

trabalho de secretaria. Não foi possível comprovar que algum desses servidores estivesse 

envolvido em atividades de planejamento, o que poderia resultar em diretrizes mínimas de 

atuação em conjunto dos institutos que compõem o DPT. Ao que tudo indica, a atual estrutura 
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é insuficiente para promover uma gestão adequada do departamento. 

Em nenhum momento pode-se verificar que os Institutos estavam envolvidos em 

algum projeto em conjunto, apesar de terem interesses em comum. Como por exemplo, alguns 

exames químicos executados no laboratório do Instituto de Criminalística também são 

executados no laboratório do Instituto Médico-Legal. Apesar disso, as atividades de 

treinamento e estabelecimento de padrões de qualidade ocorrem de forma estanque em cada 

unidade, além das compras de insumo para essas áreas, que ocorriam de forma independente. 

Não foi possível comprovar a existência de tentativas das gerências, no sentido de 

passar aos cientistas forenses uma visão de futuro da organização formal ou de direcionar os 

esforços em torno de uma missão. 

Essa ausência de missão e visão pública pode ser um sintoma de que a comunicação 

entre a alta gerência e os experts pode estar falha. Refletem que não há esforço público da 

organização em estabelecer valores que possam nortear as gerências médias e as atividades 

dos peritos criminais. 

 

As entrevistas com peritos criminais do DPT sobre o modelo adotado 

Dando continuidade ao objetivo de complementar as informações descritas acima, 

sobre o modelo do DPT/PCDF, foram feitas entrevistas com experts em atividade no Instituto, 

estruturadas por perguntas do tipo abertas, de acordo com o roteiro contido no Apêndice G. 

Entretanto, para evitar constrangimentos sobre as opiniões dos entrevistados, a identidade 

destes foi suprimida, bem como informações específicas sobre o cargo que ocupa. 

Segundo um perito criminal, pertencente ao DPT, não há vantagem no modelo 

adotado, ou pelos menos não conseguiu definir alguma.  

O perito relatou que a desvantagem principal é que tudo depende da Direção Geral, 

portanto, quando há sintonia política entre a Direção Geral de Polícia Civil e o DPT, os 

investimentos são liberados.  “Quando não há essa sintonia, não há garantia de nada!” afirmou 

o entrevistado, o qual concluiu que o principal desafio é a autonomia orçamentária, que 

poderia garantir um pouco de segurança financeira aos institutos. 

Outro entrevistado, pertencente à diretoria de um dos institutos que compõem o DPT, 

afirmou que o modelo realmente está desgastado e sem vantagem atual. “Necessitamos inovar 

para não falir!”, concluiu o perito criminal que fez um apanhado histórico da desorganização e 

desestruturação que o serviço de perícia teve, nos últimos doze anos: Segundo o entrevistado, 

foram doze anos que o DPT esteve sob o comando de um médico-legista, muito submisso à 
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categoria dos delegados. Foram anos sem investimentos consistentes e com incentivos para 

uma categoria invadir a competência de outra que causou uma briga interna no DPT. Como 

consequência dessa desunião, ao final desses doze anos, o Instituto de Criminalística e o 

Instituto Médico-Legal tinham as piores infraestruturas da polícia e os quadros de 

funcionários mais defasados dentro da corporação. 

A resposta sobre o desafio se resumiu a “conquistar!” (não foi específico), sem 

perder direitos como a aposentadoria e o porte de arma. Não conseguiu apontar um objetivo 

em específico e preferiu ser vago. 

Quanto aos três plantonistas entrevistados, ligados diretamente à atividade de perícia 

em locais de crime, a opinião foi muito consistente e uniforme: 

 Vantagem do sistema atual: “só há vantagem para os delegados de polícia!” assim 

resumiu um dos entrevistados. Comentou que a estrutura da Segurança Pública é 

muito corporativista e a “máquina” da polícia só age quando há vantagem para a 

categoria de delegados de polícia. Outro entrevistado concluiu que os peritos são uma 

ameaça à classe dos dirigentes da polícia, pois “aparecem” muito na mídia e têm 

tomado espaço que antes era ocupado pelos delegados. Por se sentirem ameaçados, 

estes acabam por tentar manter a área da Criminalística com o mínimo de 

investimentos e dentro do “controle” da autoridade policial. O terceiro fez uma análise 

mais administrativa. Lembrou que, da última reforma do regimento interno da 

corporação, alguns cargos de chefia do instituto de criminalística foram suprimidos, 

enquanto que, na estrutura ocupada pelos delegados de polícia, vários foram criados, e 

fez a seguinte a afirmação: “quase não há delegados sem gratificação por chefia de 

plantão ou ocupando um cargo comissionado, enquanto que nos institutos de perícia 

isso é raro. Nossos chefes de plantão não recebem nada a mais pela responsabilidade 

de chefiar várias equipes” lembrou o perito. 

 Desvantagem: As desvantagens são muitas e os entrevistados fizeram os apontamentos 

comparando com a categoria dos delegados. Segundo eles, as concessões de licenças 

capacitação, cursos fora do país, liberação de ponto de presença para participação em 

congressos, entre outras, são sempre mais difíceis de conseguir do que para os 

delegados. Outro ponto diz respeito às normas internas da instituição. Um deles 

comentou que o Código de Processo Penal e o regimento interno da instituição só são 

válidos para quem não é delegado de polícia. Afirmou que esta categoria não precisa 

se preocupar em cometer erros ou fazer o contrário de uma norma, pois na 

corregedoria só tem delegados e como são corporativistas, se protegem. Um perito que 
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exponha um delegado, apontando que este não tenha executado a devida preservação 

de local de crime e isso resultou em perda de informações, tem mais chance de ser 

punido que o próprio delegado, ressaltou um dos entrevistados, finalizando a 

entrevista comentando de que não se lembra de nenhum caso de delegado de polícia 

punido internamente, nos últimos anos em que esteve como plantonista. Por último, 

um perito relatou que não conhece uma instituição mais “ilegal” do que a polícia. 

Comentou que um ofício do diretor geral tem mais força que a Constituição e ressaltou 

que existe uma norma interna da polícia, sob denominação “Instrução Normativa 

138”, que retira do perito criminal a liberdade de recolher todo e qualquer vestígio que 

lhe interessar, apesar de que o Código de Processo penal garante essa prerrogativa ao 

perito. “Essas aberrações só acontecem aqui!” desabafou o perito. 

 Desafio: Os entrevistados afirmaram que o desafio é “buscar nosso próprio espaço”, 

com autonomia administrativa e orçamentária, sem perder os benefícios de 

aposentadoria e porte de arma. “Precisamos nos fazer independentes. Conquistar nosso 

espaço. Ou seremos engolidos!” concluiu um deles. Outro fez um desabafo de que não 

percebe como possível a evolução da Criminalística dentro da estrutura da polícia 

civil. Afirmou que a autonomia “fora da polícia” é o caminho para os peritos, uma 

estrutura própria, com orçamento próprio e sem a intervenção dos delegados na forma 

como as perícias são feitas. 

É importante ressaltar que as entrevistas feitas com os peritos criminais de campo do 

Distrito Federal apresentaram um tom de indignação e estresse com a situação que 

vivenciavam. Esse estresse foi bem maior do que o percebido na entrevista com os experts de 

campo do Rio Grande do Sul. 

Os conceitos vagos de “conquistar” dito pelo cientista forense do DPT e de “buscar 

nosso próprio espaço”, dito pelos plantonistas, refletem uma necessidade urgente de evoluir, 

ao mesmo tempo que não conseguem definir claramente para onde devem seguir. Ou seja, não 

há uma visão de futuro ou objetivo comum claramente definido pela organização, o que 

poderia minimizar essa incerteza quanto ao futuro. 

Foi possível comprovar que o texto da instrução normativa IN 138 era conflitante 

com o disposto no Código de Processo Penal. Nesta instrução, a coleta de um tipo de vestígio 

ficava a cargo de um profissional que não faz parte a categoria dos peritos, apartando sua 

análise do laudo pericial, enquanto que pelo sexto artigo do decreto lei 3689/41, conhecido 

como Código do Processo Penal, o perito tem livre acesso ao local do crime e a autoridade 

policial apreenderá os objetos que lhe forem interessantes somente após a liberação dos 
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peritos. Para os peritos, isso é uma demonstração de que a autonomia técnica e científica dos 

peritos não é plena no DPT/PCDF. 

Contudo, mais uma vez, o entrevistador influenciou no comportamento dos 

entrevistados, os peritos do Distrito Federal. O conhecimento prévio, entre o pesquisador e o 

pesquisado, pode inibir instintos de autoproteção, deixando o entrevistado mais livre para 

expor problemas e deixar suas emoções serem notadas, pois na verdade se trata de um colega 

de trabalho que “supostamente” já sabe dos problemas da instituição. Esse convívio prévio 

também capacitou o entrevistador para perceber melhor o modo como os entrevistados 

manifestam algumas dessas emoções e frustações. 

 

4.2.Comparação entre a carga de trabalho e a remuneração 

Durante o período da pesquisa, selecionou-se uma área específica para comparar a 

carga de trabalho entre os peritos criminais das duas Instituições. 

No IGP/RS, um expert da área externa, especificamente da seção de crimes contra a 

pessoa – morte violenta (MV) –, tem como carga de trabalho mensal básica 96 horas de 

plantão e mais 48 horas de expediente (trabalho interno) para confecção de laudos. No 

DPT/PCDF, um perito criminal da mesma seção executa, em média, 72 horas de plantão e 

ainda dispõem de mais 84 horas para a confecção dos laudos. O tempo dedicado em 

expediente é utilizado, como dito, para fazer laudos e, caso necessário, realizar exames 

adicionais relacionados aos casos atendidos durante o plantão. Caso a relação entre as horas 

de plantão e as horas de expediente seja desequilibrada, ou seja, que as horas de expediente 

não sejam suficientes para o seu fim, haverá atraso de laudos, que consistirão em passivo do 

perito criminal perante a instituição. 

Nota-se que os peritos criminais do IGP, da seção selecionada, têm 0,5 hora de 

expediente para cada hora de plantão, enquanto que os peritos do DPT têm 1,16 horas de 

expediente para cada hora de plantão. Pode-se inferir que o ritmo de trabalho dos experts do 

IGP é mais intenso que o dos peritos criminais do DPT. 

Do Diagnóstico da Perícia Criminal no Brasil elaborado pelo Ministério da Justiça 

(MJ, 2012), pode-se montar uma tabela comparativa entre o número de homicídios ocorridos 

nos estados, no ano de 2010, e o número de peritos oficiais disponíveis em cada estado 

analisado, bem como calcular a quantidade de experts disponíveis para atender as respectivas 

demandas. Na tabela, constam somente os peritos criminais que estão efetivamente em 

exercício. 
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Tabela 2. Comparação da quantidade de peritos oficiais por habitante e o número de 

homicídios de cada estado. 

 Rio Grande do Sul Distrito Federal 

Peritos oficiais 274 231 

Número de homicídios  2035 874 

Homicídios por perito 7,42 3,78 

Fonte: Mapa da Violência 2012: A Cor dos Homicídios no Brasil, página 12, 2012. 

 

Como pode ser visto, na Tabela 2, os peritos do IGP/RS atendem a uma quantidade 

de ocorrências de homicídio, aproximadamente, duas vezes maior do que os experts do 

DPT/PCDF. Esta informação, aliada às quantidades de horas de plantão de cada seção de 

morte violenta dos dois institutos, permite inferir que a carga de perícias em casos de 

homicídios, atendidas em plantão, e o ritmo de trabalho durante o expediente dos peritos do 

IGP/RS são mais intensos que a carga dos peritos do DPT/PCDF. 

Em consulta às respectivas leis, foi possível obter as remunerações dos peritos 

criminais de ambos os estados, à época dos exames. Desta forma, pode ser visto na Tabela 3 a 

comparação entre o vencimento inicial e o final dos cientistas forenses das duas unidades. 

 

Tabela 3. Comparação das remunerações dos peritos dos dois estados. 

 IGP/RS DPT/PCDF 

Remuneração Inicial R$ 7.568,00 R$14.037,11 

Remuneração Final R$ 10.648,00 R$ 20.684,81 

Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Nº 15.156, de 11 de maio de 2010 

e Lei Nº 14.078, de 15 de agosto de 2012. Diário Oficial da União, Lei Federal 12.804/13. 

 

Aproximadamente, o perito criminal do DPT/PCDF recebe o dobro dos vencimentos 

dos peritos criminais do IGP/RS. 

Em resumo geral, analisando-se os dados coletados, pode-se concluir que os experts 

do IGP, lotados na Seção de Crimes contra a Pessoa, têm uma carga de trabalho mais intensa 

que a dos peritos criminais do DPT/PCDF, por outro lado, a remuneração é próxima da 

metade da percebida pelos colegas de profissão do DPT/PCDF. 

 

4.3. Avaliação da efetividade 

Nesta seção, descreveremos e discutiremos a efetividade organizacional das duas 

unidades de criminalística escolhidas para a pesquisa, por meio de uma verificação do 

sentimento dos peritos que trabalham nestas unidades, bem como da averiguação da satisfação 
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dos promotores com relação aos laudos recebidos. 

 

4.3.1. Estado interno do sistema 

As Figuras 6 a 29 apresentam os resultados da aplicação do questionário da efetividade 

organizacional constante no Apêndice C, perante os peritos criminais das unidades escolhidas, 

feito eletronicamente. Apesar de ter utilizado um questionário pronto, estudado na literatura e 

validado, algumas questões não se aplicavam à nossa atividade de pesquisa e as respectivas 

respostas não foram apresentadas (questões número 1, 10 e 24). Ainda, vale salientar os 

significados dos números constantes no eixo das abscissas, a saber: 

 1 - discordo totalmente; 

 2 - discordo; 

 3 - concordo; 

 4 - concordo totalmente. 

 

A apresentação dos histogramas, lado a lado, permite fazer uma comparação das 

respostas entre as duas populações de peritos criminais. À esquerda, temos as respostas dos 

experts do IGP/RS enquanto que, à direita, podemos encontrar as respostas dada pelos 

cientistas forenses que trabalham no DPT/PCDF. No IGP/RS participaram da pesquisa 33 

peritos criminais (14% do total) e no DPT/PCDF esse número foi 42 (21% do total). 

Dos dados iniciais apresentados, foram retiradas as respostas cujos experts afirmaram 

que tinham “até um ano de experiência na profissão”, restando, então, 29 peritos criminais do 

RS e 33 do DF. Posteriormente, foi efetuado um teste de hipótese para verificar se existe uma 

diferença significativa entre as respostas de ambas as populações. 

Para facilitar a comparação, agrupamos as perguntas que tratam do mesmo tema. 

O primeiro grupo se refere a planejamento e estabelecimento de metas, reunindo as 

questões 9 e 11. 

Em relação à questão de número 9, indagou-se a respeito das metas de produção 

estabelecidas pelas organizações.  Enquanto que para os peritos criminais do RS o gráfico da 

Figura 6 se assemelha a uma curva normal, com aproximadamente metade concordando e 

metade discordando com a afirmação de que a organização onde trabalha estabelece metas de 

produção. No DF, quase 80% dos experts afirmam que as metas de produção não são 

instituídas pelo DPT. 

Perguntou-se aos peritos criminais, na questão de número 11, se a organização na 



51 

 

qual trabalha estabelece objetivos a serem cumpridos no prazo determinado. Enquanto que a 

opinião dos experts do IGP é equilibrada, nota-se uma polarização negativa para a opinião dos 

cientistas forenses do DPT, conforme mostrado na Figura 7. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

9. A organização onde eu trabalho estabelece metas de produção? 

  
Figura 6. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 9 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

11. A organização onde eu trabalho estabelece objetivos a serem cumpridos no prazo 

determinado? 

  
Figura 7. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 11 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O segundo grupo de questões está relacionado à percepção dos entrevistados em 

relação ao alcance dos objetivos, por parte da organização. É formado pelas perguntas 3, 4, 15 

e 26. 

A questão de número 3 abordou se, na visão dos peritos, os objetivos que as 

respectivas organizações propõem são alcançados. A pesquisa revelou que, conforme 

apresentado na Figura 8, cerca de 73% dos peritos do IGP concordam com a afirmação 

enquanto que mais de 57% dos peritos da PCDF são contra essa afirmação. Nesta questão, 

nota-se uma polarização oposta para as respostas dos dois institutos. 
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IGP/RS DPT/PCDF 

3. A organização onde eu trabalho alcança os objetivos a que se propõe? 

  
Figura 8. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 3 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão de número 4 indagou se as metas de produção são cumpridas pelas 

organizações. Por um lado, como visto na Figura 9, a maioria dos peritos criminais do IGP 

responderam que as metas são atingidas sim pela instituição, como pode ser visto no 

histograma (aproximadamente 65%). Por outro lado, no DF, a maioria dos experts opinou que 

o DPT não consegue alcançar as metas de produção propostas (aproximadamente 63%). Mais 

uma vez, nota-se uma polarização oposta para as respostas dos dois institutos. 

IGP/RS DPT/PCDF 

4. A organização onde eu trabalho cumpre as metas de produção? 

  
Figura 9. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 4 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

A questão de número 15 pretendeu verificar se, na opinião dos entrevistados, a 

organização produz com a qualidade esperada. Comparando os histogramas apresentados na 

Figura 10, há um balanço de opiniões nas duas instituições, numa proporção de 50% de 

opinião positiva contra 50% negativa. 
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IGP/RS DPT/PCDF 

15. A organização onde eu trabalho produz com a qualidade esperada? 

  
Figura 10. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 15 do questionário de percepção de efetividade organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão de número 26 teve por objetivo verificar se a organização tem mantido a 

qualidade na produção. Nos dois histogramas, mostrados na Figura 11, foi possível notar um 

equilíbrio das respostas, entre concordância e discordância. 

IGP/RS DPT/PCDF 

26. A organização onde eu trabalho tem mantido a qualidade na produção? 

  
Figura 11. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 26 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O terceiro grupo de perguntas é formado por aquelas que tratam da percepção dos 

entrevistados em relação aos investimentos em treinamento. São as questões de número 13, 14 

e 18. 

A questão de número 13 abordou se, na visão dos peritos criminais, a organização 

oferece bons treinamentos. A pesquisa mostrada na Figura 12 revelou que quase 90% dos 

experts do IGP discordam da afirmação enquanto que mais de 75% dos cientistas forenses da 

PCDF são contra essa afirmação. Nesta questão, nota-se uma polarização similar para as 

respostas dos dois institutos. 
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IGP/RS DPT/PCDF 

13. A organização onde eu trabalho oferece bons treinamentos? 

  
Figura 12. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 13 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão de número 14 indagou se a organização oferece um grande número de 

treinamentos. Nota-se na Figura 13 uma discordância dessa afirmação nas duas amostras, 

resultando em histogramas similares e ausência de respostas do tipo 4 – concordo plenamente. 

 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

14. A organização onde eu trabalho oferece grande número de treinamentos? 

  
Figura 13. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 14 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

No tocante a questão de número 18, os peritos foram perguntados se a organização 

realiza muitos investimentos na qualificação de seus empregados. Como pode ser visto nos 

histogramas da Figura 14, os peritos criminais de ambos os institutos possuem opiniões 

semelhantes, no sentido de que suas organizações não realizam tais investimentos. Notam-se 

os histogramas muito semelhantes e a ausência de respostas do tipo 4 – concordo plenamente. 
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IGP/RS DPT/PCDF 

18. A organização onde eu trabalho realiza muitos investimentos na qualificação de seus 

empregados? 

  
Figura 14. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 18 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quarto grupo de perguntas, formado pelas questões de número 2, 5, 12, 16, 17 e 

19, diz respeito ao ambiente de trabalho. 

A questão de número 2, mostrada na Figura 15, objetivou verificar se a instituição 

onde o perito trabalha adota procedimentos de produção que foram discutidos internamente. 

Foi possível identificar respostas bastante semelhantes entre os peritos criminais dos dois 

Institutos, e que a maioria, representada por mais de 75% dos respondentes, opinaram que os 

procedimentos adotados pela organização não são discutidos com os funcionários, enquanto 

que somente 25% têm a percepção de que as metodologias são claras para todos. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

2. A organização onde eu trabalho adota procedimentos de produção que foram discutidos 

com os trabalhadores? 

  
Figura 15. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 2 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão de número 5, apresentada na Figura 16, pretendeu verificar se as principais 

informações são divulgadas de forma clara para os servidores. Para ambas as populações de 
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peritos criminais, a grande maioria respondeu que as informações não são divulgadas de 

forma aberta dentro das instituições onde trabalham. Nota-se que o formato dos histogramas é 

muito similar. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

5. A organização onde eu trabalho divulga as informações importantes de forma clara para 

todos os empregados? 

  
Figura 16. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 5 do questionário de percepção de efetividade organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão de número 12 objetivou verificar se a instituição onde o perito criminal 

trabalha existe uma cooperação entre os diversos setores da instituição. Os histogramas estão 

mostrados na Figura 17. Como pode ser visto, enquanto o IGP demonstrou uma opinião mais 

negativa, a PCDF foi um pouco mais equilibrada. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

12. Na organização onde eu trabalho, existe uma cooperação entre os diversos setores desta 

organização? 

  
Figura 17. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 12 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi perguntado na questão de número 16 se as respectivas instituições promovem a 

participação dos trabalhadores nas decisões que os afetam. O resultado é apresentado na 
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Figura 18. Como pode ser visto nos histogramas, os peritos criminais de ambos os institutos 

possuem opiniões semelhantes, no sentido de que suas organizações possuem uma razoável 

admiração pela sociedade na qual servem, com aproximadamente 90% das respostas a favor 

no RS e quase 80% no DF. Nota-se a ausência de respostas do tipo 4 – concordo plenamente. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

16. A organização onde eu trabalho promove a participação dos trabalhadores nas decisões 

que os afetam? 

  
Figura 18. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 16 do questionário de percepção de efetividade organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão de número 17 teve por objetivo verificar se os institutos promovem a 

confiança entre seus empregados. Na Figura 19, é possível verificar a existência de uma 

paridade nas percepções dos peritos criminais de ambas as instituições, com mais de 78% 

respondendo que as respectivas instituições não promovem essa confiança. Nota-se a ausência 

de respostas do tipo 4 – concordo plenamente. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

17. A organização onde eu trabalho promove confiança entre seus empregados? 

  
Figura 19. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 17 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em relação à questão de número 19, indagou-se se a organização respeita a diferença 

de status entre os funcionários. Apesar dessa questão não ser tão clara quanto as outras, pois 

não se sabe se ela faz referência à hierarquia dentro da organização ou à condição econômica 

de cada funcionário, as opiniões mostradas na Figura 20 foram bem equilibradas para os 

cientistas forenses dos dois institutos. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

19. A organização onde eu trabalho respeita a diferença de status entre os funcionários? 

  
Figura 20. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 19 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O último grupo de perguntas diz respeito à percepção dos entrevistados da 

relação da organização com o ambiente externo. Esse grupo tem as questões 6, 7, 8, 20, 

21, 22 e 25. 

Foi perguntado, na questão de número 6, se as respectivas instituições são admiradas 

pela sociedade. Como pode ser visto na Figura 21, os cientistas forenses de ambos os 

institutos possuem opiniões semelhantes, no sentido de que suas organizações possuem uma 

razoável admiração pela sociedade na qual servem. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

6. A organização onde eu trabalho é admirada pela sociedade? 

  
Figura 21. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 6 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A questão de número 7 teve por objetivo verificar se os institutos são capazes de se 

adaptarem às mudanças que ocorrem no ambiente externo. A Figura 22 mostra a existência de 

uma paridade dos sentimentos dos peritos criminais de ambas as instituições, com mais de 

50% respondendo que as respectivas instituições não são tão capazes de se adaptarem às 

mudanças exteriores. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

7. A organização onde eu trabalho é capaz de se adaptar às mudanças que ocorrem no 

ambiente externo? 

  
Figura 22. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 7 do questionário de percepção de efetividade organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

8. A organização onde eu trabalho é respeitada pela sociedade? 

  
Figura 23. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 8 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No tocante à questão de número 8, os peritos criminais foram perguntados se as 

respectivas organizações são respeitadas pela sociedade. Por um lado, a Figura 23 mostra que 

as respostas dos experts do DF para essa questão são bem próximas das respostas para a 

questão 6, discutida anteriormente, quanto a admiração de sua instituição pela sociedade, 

mostrando que o DPT além de ser admirado, possui um certo respeito perante a sociedade. As 
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respostas dos peritos do RS para a questão de número 8 deslocou-se para à direita (em direção 

ao número 4 – concordo plenamente), em relação à pergunta número 6, ao ponto de nenhum 

entrevistado discordar plenamente da afirmação de que a instituição onde trabalha é 

respeitada pela sociedade. 

Perguntou-se aos peritos criminais, na questão de número 20, se a organização na 

qual trabalha se adequa às demandas do mercado. É uma forma diferente de se questionar a 

capacidade de adaptação da organização, e obteve-se resultado muito parecido com o da 

pergunta 7, conforme Figura 24. São quatro histogramas com a forma bem parecida. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

20. A organização onde eu trabalho se adequa às demandas do mercado? 

  
Figura 24. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 20 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão de número 21 objetivou verificar se a instituição onde o expert trabalha se 

destaca das outras. Mais uma vez, foi possível identificar respostas bastante semelhantes entre 

os peritos criminais dos dois Institutos, e que a maioria, representada por mais de 80% dos 

respondentes, em ambas amostras, disseram que a organização a que pertencem se destaca das 

demais do mesmo ramo, como visto na Figura 25. 

IGP/RS DPT/PCDF 

21. A organização onde eu trabalho se destaca entre as outras organizações do mesmo 

ramo? 

  
Figura 25. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 21 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

A questão de número 22 abordou, na visão dos experts, se a satisfação dos clientes 

externos com os serviços oferecidos pela organização. A pesquisa mostrada na Figura 26 

revelou que, cerca de 70% dos cientistas forenses do IGP concordam da afirmação enquanto 

que menos de 50% dos peritos criminais da PCDF têm alguma discordância dessa afirmação. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

22. A organização onde eu trabalho tem clientes satisfeitos com seus serviços? 

  
Figura 26. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 22 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado da questão de número 23 é mostrado na Figura 27. A questão indaga se a 

organização tem a produção alcançada no tempo determinado. Cerca de 78% dos peritos 

criminais do DPT discordaram, de algum modo, dessa afirmação, enquanto que os experts do 

IGP obtiveram, aproximadamente, 62% de discordância. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

23. A organização onde eu trabalho tem a produção alcançada no tempo determinado? 

  
Figura 27. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 23 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão de número 25 pretendeu verificar se a organização possui clientes que a 

percebem como bem sucedida. Conforme resultado na Figura 28, essa é outra questão que foi 
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possível identificar respostas bastante semelhantes entre os peritos criminais dos dois 

Institutos, resultando em histogramas similares as perguntas 6 e 8, que tratam do tema 

admiração e respeito. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

25. A organização onde eu trabalho tem clientes que percebem-na como bem sucedida? 

  
Figura 28. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão número 25 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

IGP/RS DPT/PCDF 

27. Qual o seu tempo de profissão como perito? 

  
Figura 29. Histogramas dos dados obtidos para ambas as Instituições, com a aplicação da 

questão a respeito do tempo de profissão, conforme Apêndice C. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na pergunta 27, sobre o tempo de profissão dos peritos, apesar da amostra do DPT não 

contar com uma turma de peritos com experiência de sete a doze anos de profissão, 

ambas organizações têm populações equilibradas entre jovens profissionais e mais  

experientes, conforme pode ser visto na Figura 29. 

O teste escolhido para determinar se as amostras apresentam diferenças estatísticas 

significativas foi o teste “t” de Student, o qual é um teste de hipótese que usa conceitos 

estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese. Primeiramente, foi calculada a média e a 

respectiva variância para cada questão aplicada no questionário. Em seguida calculou-se o 

valor de “P(T<=t)”, que corresponde a probabilidade das amostras pertencerem a uma mesma 
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população. O valor de corte adotado nesse trabalho é de 5% bicaudal (ou 2,5% monocaudal), 

isto significa que se a probabilidade for menor que o valor de corte, a hipótese de que as 

amostras pertencem à mesma população será rejeitada, ou seja, são pertencentes a populações 

distintas. Como condição inicial desse teste, é preciso considerar que as variâncias das 

amostras sejam diferentes. O resultado do teste aplicado está resumido na Tabela 4. 

Dos vinte e três itens considerados do questionário de percepção de efetividade 

organizacional aplicado aos peritos criminais dos dois Institutos, apenas três questões 

apresentaram diferença estatística significativa: afirmações de números três, quatro e onze. 

A questão de número três, que afirma: “A organização onde trabalho alcança os 

objetivos a que se propõe”, obteve uma probabilidade de pertencerem à mesma população de 

3,55%, ou seja, menor que o alfa de 5%, conforme pode ser visto na Tabela 4. Nesse caso, os 

experts do IGP/RS atribuíram uma média de 2,759 enquanto que os cientistas forenses do 

DPT/PCDF atribuíram uma média de 2,364. 

Na afirmação de número quatro, que diz “A organização onde trabalho cumpre as 

metas de produção”, recebeu uma média de 2,724 dos peritos criminais do IGP/RS, enquanto 

que os experts do DPT/PCDF atribuíram uma média de 2,212 para a mesma afirmação, 

conforme pode ser visto na Tabela 4. A probabilidade de pertencerem à mesma população foi 

de 1,22%. Este é o item com maior diferença estatística. 

No item onze houve uma diferença da média de 2,345, resultado da opinião dos 

cientistas forenses do IGP/RS, contra uma média de 1,818, resultante dos experts do 

DPT/PCDF, conforme Tabela 4. A probabilidade de pertencerem à mesma população foi de 

apenas 2,00%. Este item tratava da afirmação “A organização onde trabalho estabelece 

objetivos a serem cumpridos no prazo determinado”. 

 

Tabela 4. Resultados estatísticos dos testes de hipóteses. 

 Peritos do 

IGP/RS 

Peritos do 

DPT/PCDF 

P(T<=t) 

bi-caudal 
Diferença? 

Pergunta Média Variância Média Variância (  = 0,05) - 

1 1,4482 0,3990 1,2424 0,1893 0,1468 Não 

2 2,0344 0,7487 1,9696 0,6553 0,7628 Não 

3 2,7586 0,5467 2,3636 0,4886 0,0355 Sim 

4 2,7241 0,4926 2,2121 0,7348 0,0122 Sim 

5 1,8275 0,6477 1,6060 0,3712 0,2322 Não 

6 2,7241 0,4211 2,6969 0,5928 0,8806 Não 

7 2,2413 0,5467 2,0909 0,5852 0,4346 Não 

8 3 0,6428 2,8181 0,5909 0,3675 Não 
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9 2,3448 0,5911 2,0303 0,5303 0,1048 Não 

10 1,2758 0,4211 1,4848 0,3200 0,1847 Não 

11 2,3448 1,0197 1,8181 0,4659 0,0200 Sim 

12 2,1724 0,6477 2,3030 0,8428 0,5527 Não 

13 1,7241 0,4211 1,8484 0,7575 0,5231 Não 

14 1,3103 0,2931 1,3939 0,3712 0,5694 Não 

15 2,4827 0,6157 2,5757 0,6268 0,6445 Não 

16 1,5172 0,4729 1,8787 0,5473 0,0507 Não 

17 1,7931 0,5985 1,9696 0,2803 0,3059 Não 

18 1,4827 0,4014 1,4848 0,3200 0,9891 Não 

19 2,1379 1,0517 2,4242 0,6893 0,2363 Não 

20 2 0,5714 2,1212 0,6723 0,5471 Não 

21 3,2068 0,4556 3,0303 0,6553 0,3528 Não 

22 2,6896 0,5073 2,5454 0,5056 0,4292 Não 

23 2,1724 0,7192 2,0909 0,4602 0,6804 Não 

24 2,2413 0,7610 2,1515 0,6325 0,6748 Não 

25 2,6551 0,7339 2,7272 0,5795 0,7289 Não 

26 2,5172 0,6871 2,5454 0,5681 0,8895 Não 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As três perguntas são diretamente relacionadas com as atividades da alta gerência. 

Estabelecer objetivos a serem cumpridos num prazo determinado e promover condições para 

que a organização cumpra os objetivos a que se propõe (cumprir metas de produção) são 

atividades inerentes à média gerência e alta administração. Estes itens podem ser um reflexo 

de dois componentes vistos anteriormente: 

 O grupo de peritos que faz a ligação entre os institutos internos do IGP/RS 

com a alta direção, mapeando e unificando as necessidades internas, parece 

fortalecer a capacidade da direção de executar, efetivamente, programas de 

planejamento e metas, além de controlar prazos, qualidade e aquisição de 

recursos. 

 Da visão de futuro e missão declaradas aos peritos do IGP/RS, pela direção 

desse instituto, o que permite, aos indivíduos da organização, mensurar as 

conquistas da organização como sendo resultado de um ato coordenado, além 

de permear um sentimento coletivo de que há “controle” sobre o que acontece 

com a organização. 

Cabe uma ressalva em relação à questão de número 16, cuja probabilidade “P(T<=t)” 

ficou em 5,07%, no limiar do valor de corte de 5,0%. Essa questão trata da “promoção da 
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participação dos trabalhadores nas decisões que os afetam” e a média para os peritos do 

IGP/RS é inferior à média dos peritos do DPT/PCDF. 

Também é preciso relatar que, considerando os resultados das entrevistas, os peritos 

do DPT/PCDF alegaram que não enxergam nenhuma vantagem no modelo atual e 

demonstraram insatisfação maior que seus colegas do Rio Grande do Sul. Contudo, esses 

peritos avaliaram os itens relacionados a treinamento (questões 13, 14 e 18), ambiente de 

trabalho (questões 2, 5, 12, 16, 17 e 19) e qualidade de produção (questões 15 e 26) tão bem 

quanto os peritos do IGP/RS avaliaram a organização a que pertencem. Esperava-se um 

reflexo dessa insatisfação nesses quesitos, no entanto, não aconteceu. 

4.3.2. Da avaliação dos operadores de direito 

Os resultados e as análises relacionadas com a percepção dos respondentes, quanto à 

percepção da efetividade organizacional dos institutos de perícias dos respectivos estados 

(questionários constantes nos Apêndices E e F), pelos promotores de justiça, estão 

demostrados nas figuras de 30 a 35. Os histogramas foram elaborados de acordo com as 

análises estatísticas desta pesquisa. Novamente, os números de 1 a 4, constantes no eixo das 

abscissas, possuem o mesmo significado que anteriormente. A pergunta de número 7 serviu 

apenas de validação, ou seja, os respondentes que declararam que não tinham conhecimentos 

técnicos teriam seus dados desconsiderados da análise, contudo, isso não aconteceu, pois 

todos os respondentes afirmaram que tinham conhecimentos suficientes para avaliar o 

assunto. No RS participaram da pesquisa 30 promotores de justiça (6% do total) e no DF esse 

número foi somente 10 (3% do total). 

Observa-se, na Figura 30, que mais de 90% dos promotores de justiça do RS acham 

que o prazo decorrido para receber o Laudo de Perícia é inadequado. Com relação aos 

promotores de justiça do DF, o valor ficou em torno de 60% de discordância.  

 

Promotores do RS Promotores do DF 

1. Considero que o prazo decorrido para receber o Laudo de Perícia é adequado? 

  
Figura 30. Histogramas dos dados obtidos para ambos os estados, com a aplicação da 

questão 1 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Promotores do RS Promotores do DF 

2. Considero a linguagem utilizada nos laudos adequada? 

  
Figura 31. Histogramas dos dados obtidos para ambos os estados, com a aplicação da 

questão 2 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quando questionados se a linguagem utilizada nos laudos é adequada, 90% dos 

promotores de justiça de ambos os estados acham a linguagem apropriada, como pode ser 

visto na Figura 31, mostrando que há boa adequação dos termos utilizados. 

 

Promotores do RS Promotores do DF 

3. Considero a redação utilizada nos laudos adequada? 

  
Figura 32. Histogramas dos dados obtidos para ambos os estados, com a aplicação da 

questão 3 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação à redação utilizada nos laudos, verificou-se que a maioria (em torno de 

80%) dos promotores de justiça do RS e do DF, conforme Figura 32, afirmam que os laudos 

possuem uma redação adequada. 

 

Ainda, quando os promotores de justiça foram questionados se os laudos periciais 

possuem uma aparência apropriada, aproximadamente 80% responderam positivamente, 

como demostrado na Figura 33. Destes três questionamentos, podemos concluir que, de modo 

geral, conforme sentimento dos promotores de justiça entrevistados, os experts do IGP e do 

DPT redigem seus laudos adequadamente, com uma linguagem apropriada e uma aparência 
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satisfatória. 

 

Promotores do RS Promotores do DF 

4. Considero a aparência dos laudos adequada? 

  
Figura 33. Histogramas dos dados obtidos para ambos os estados, com a aplicação da 

questão 4 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Promotores do RS Promotores do DF 

5. Considero a qualidade técnica adequada? 

  
Figura 34. Histogramas dos dados obtidos para ambos os estados, com a aplicação da 

questão 5 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No que concerne à qualidade técnica dos documentos técnicos emitidos pelos peritos 

criminais, Figura 34, o estudo revela que a grande maioria dos promotores de justiça (cerca de 

90%) concordam que os laudos possuem uma ótima qualidade técnica. Deste quesito, 

podemos inferir que, de uma maneira geral, os experts de ambos os estados possuem um 

conhecimento técnico-científico satisfatório para a realização das perícias e, 

consequentemente, escrever os documentos a estas relacionadas. 

 

Quando os promotores de justiça foram questionados se a autonomia dos institutos é 

adequada para a confecção de provas materiais, novamente, quase 90% dos respondentes de 

ambos os estados, conforme Figura 35, afirmaram positivamente. Há uma tendência de 

bipolarização no histograma dos promotores de justiça do DF, revelando que nem todos estão 

contentes com a forma da autonomia técnica do DPT/PCDF. 
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Promotores do RS Promotores do DF 

6. Considero que a autonomia (isenção de interferências externas) do IGP/RS ou 

DPT/PCDF é adequada para a confecção de provas materiais? 

  
Figura 35. Histogramas dos dados obtidos para ambos os estados, com a aplicação da 

questão 6 do questionário de percepção de efetividade organizacional . 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 5, não houve diferença estatística significativa na 

efetividade organizacional percebida pelos promotores de justiça do Rio Grande do Sul e do 

Distrito Federal. Um ponto negativo nessa parte da pesquisa foi a pequena participação dos 

promotores de justiça do Distrito Federal, o que prejudicou a comparação estatística por meio 

do teste T-Student. 

 

O teste “t” aplicado nessas duas amostras sofre um grande golpe do pequeno 

tamanho da amostra dos promotores de justiça do DF (apenas 10 respondentes), o que 

enfraquece o poder do teste de decidir pela veracidade, ou não, da hipótese. 

 

Tabela 5. Resultados estatísticos dos testes de hipóteses. 

 
Promotores de 

justiça do RS 

Promotores de 

justiça do DF 

P(T<=t) 

bi-caudal 
Diferença? 

Pergunta Média Variância Média Variância (  = 0,05) - 

1 1,5483 0,5892 2 0,8888 0,1924 Não 

2 3,2258 0,3806 3,4 0,4888 0,4927 Não 

3 3,1935 0,5612 3 0,4444 0,4496 Não 

4 3,4193 0,4516 3,3 0,6777 0,6842 Não 

5 3,1612 0,4064 3,4 0,4888 0,3539 Não 

6 3,3225 0,6258 3,2 0,8444 0,7104 Não 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Fazendo uma comparação simples das médias, temos que na questão 1, que trata 

do prazo decorrido para receber o laudo, na questão 3, que trata da redação utilizada nos 

laudos, e na questão 5, que trata da qualidade técnica, o DPT/PCDF tem médias 

superiores, enquanto o IGP/RS é superior na questão 2, que trata da linguagem utilizada 

no laudo, na questão 4, que considera a aparência do laudo, e na questão 6, que mede a 

isenção de interferências externas (autonomia técnico-científica). Sem avaliar o peso 

entre os itens avaliados, temos um empate de percepção da efetividade organizacional 

entre as duas instituições pesquisadas, perante os clientes externos selecionados. 

Por fim, um ponto em comum nas duas instituições estudadas, diz respeito ao 

tempo decorrido para se obter o laudo pericial. Este item foi o pior avaliado tanto para o 

IGP/RS quanto para o DPT/PCDF. 
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4.4. Resumo comparativo 

Com o objetivo de resumir as informações coletadas e apresentadas anteriormente, 

elaborou-se a Tabela 8, a qual consta alguns dados interessantes para ambos os institutos 

estudados neste trabalho. 

 

Tabela 6. Resumo das análises feitas neste trabalho. 

 Modelo do IGP/RS Modelo do DPT/DF 

Autonomia Técnica e Científica 

Sim. Os peritos relataram que se 

sentem bem confortáveis para 

executar suas tarefas sem o 

receio de sofrer punições pela 

rigorosidade de procedimentos 

ou por produzir uma peça 

independente. 

Não. Foi possível comprovar 

uma norma interna que retira 

algumas garantias descritas em 

lei, como a faculdade de recolher 

todo e qualquer vestígio em local 

de crime. Os peritos também 

apontaram que não há liberdade 

para atuarem, nas perícias, com 

liberdade técnica. 

Autonomia Orçamentária 

Sim. A unidade pesquisada tem 

CNPJ, orçamento próprio e 

demonstrou capacidade de 

conduzir a aquisição de recursos 

utilizando somente sua estrutura 

interna. 

Não. A unidade não tem CNPJ e 

nem orçamento próprio. 

Depende de estrutura externa 

para sanar as necessidades de 

recursos. 

Autonomia Administrativa 

Sim. O IGP/RS não está 

subordinado a qualquer força 

policial e conta com uma 

corregedoria interna. 

Não. O DPT/PCDF está 

subordinado à Direção Geral de 

Polícia Civil e os atos 

correcionais são conduzidos por 

uma corregedoria comandada 

por delegados de polícia, que 

não tem peritos em seus quadros. 

Interação gerencial entre os 

institutos 

Sim. Há um grupo de peritos 

dedicados a mapear as 

necessidades de cada instituto e 

compor um plano único de 

aquisição de recursos. 

Não foi possível comprovar que 

os institutos interajam de alguma 

forma. 

Estabelecimento formal de 

Missão 

Sim. O IGP/RS demonstrou, 

durante a visita e em consulta ao 

sítio oficial da internet, o 

estabelecimento e publicação de 

uma missão formal da 

instituição. 

Não pode ser observado 

qualquer documento que 

comprovasse o estabelecimento 

formal de uma missão. 

Estabelecimento formal de Visão 

Sim. O IGP/RS demonstrou, 

durante a visita e em consulta ao 

sítio oficial da internet, o 

estabelecimento e publicação de 

uma missão formal da 

instituição. 

Não pode ser observado 

qualquer documento que 

comprovasse o estabelecimento 

formal de uma visão da 

instituição. 

Os peritos afirmaram alguma 
Autonomia financeira, que dá 

capacidade da instituição em 

Foram categóricos ao afirmar 

que o sistema NÃO oferece 
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vantagem do sistema adotado atender às necessidades de 

recursos dos peritos. Autonomia 

administrativa, que dá maior 

liberdade ao perito de cobrar o 

devido auxílio de outros 

integrantes da segurança 

pública. 

vantagens. 

Os peritos afirmaram alguma 

desvantagem do sistema adotado 

“Teto de vidro”, pois agora o 

IGP tem que prestar 

esclarecimentos sobre suas 

atividades. E necessidade de 

melhorar as relações humanas 

entre os peritos dos institutos, 

através da unificação das 

instalações físicas. 

Consideraram o modelo bem 

atrasado e inibidor do 

crescimento da Criminalística. A 

atual estrutura da Polícia Civil 

não oferece condições de 

crescimento da Criminalística e 

oferece oportunidades somente 

aos integrantes da carreira de 

delegado de polícia. 

Relação horas de 

expediente/horas de plantão 
0,5 hora 1,16 horas 

Relação de ocorrências de 

homicídio por perito 
7,42 3,78 

Remuneração inicial R$ 7.548,00 R$ 14.037,11 

Remuneração final R$ 10.648,00 R$ 20.684,81 

Estado Interno do Sistema 

Os peritos do RS perceberam o IGP mais efetivo que os peritos da 

PCDF perceberam o DPT/PCDF em três pontos, dos vinte e três 

considerados. Eles consideraram que a organização a qual 

pertencem “estabelece objetivos a serem cumpridos no prazo 

determinado”, “alcança os objetivos a que se propõe” e “cumpre as 

metas de produção” melhor do que os peritos do DPP/PCDF 

avaliaram sua instituição. Em contrapartida, não foi possível 

constatar a insatisfação indicada nas entrevistas nos quesitos de 

treinamento, ambiente de trabalho e qualidade de produção. 

Percepção externa 

Não houve diferença estatística pelo teste t e empate pela 

comparação de médias. O prazo decorrido para receber o laudo de 

perícia foi o pior ponto avaliado para as duas instituições. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho discutiu-se brevemente o papel do perito criminal, profissional 

capacitado a trabalhar com os vestígios materiais deixados na cena de um crime. Ainda, foi 

apresentada, na introdução, a função da Criminalística, sua organização institucional, 

correspondendo ao conjunto de atividades executadas pelo perito criminal. Além disso, foram 

expostos os posicionamentos organizacionais dos Órgãos de Perícias Oficiais brasileiros. 

Como pode ser visto, existem diversos modelos organizacionais nos estados 

brasileiros. Com o intuito de estudar o impacto da autonomia na mudança organizacional e 

efetividade organizacional, escolheram-se duas organizações de Perícia Oficial Criminal com 

modelos de autonomia bastante distintos: o Instituto Geral de Perícias do estado do Rio 

Grande do Sul, IGP/RS, e o Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito 

Federal, DPT/PCDF. 

Por um lado, o IGP/RS é subordinado à Secretaria de Segurança Pública, possui 

autonomia orçamentária e administrativa, bem como corregedoria própria. Por outro lado, o 

DPT/PCDF está subordinado ao Diretor Geral da Polícia Civil, não possui orçamento próprio, 

não é capaz de implantar novas tecnologias de perícia sem a autorização do Chefe de Polícia, 

e está sujeito à correição da PCDF. Também foi detectado que os peritos do DPT/PCDF 

perceberam que sua organização não permite o pleno exercício da autonomia técnica, por 

meio de normas internas que limitam sua atuação em campo. 

Dados como a carga de trabalho, remuneração, captação de recursos, investimentos 

na atividade gerencial e a percepção de efetividade organizacional pelos peritos criminais e 

promotores de justiça, subsidiaram a comparação entre os dois modelos. 

Em relação à Missão e Visão de uma organização, a simples existência desses dois 

conceitos não implica em uma organização mais efetiva. Contudo, é prova de que, em algum 

momento, dispensaram-se recursos na construção de conceitos importantes para estabelecer 

um alinhamento entre os peritos de campo e a gerência da instituição. 

Não obstante, o IGP/RS demonstrou que dedica, parte dos colaboradores do órgão 

superior, a mapear as necessidades dos institutos de execução direta. Isto permite espaço para 

que se obtenha uma visão melhor do que acontece na instituição. Sem esse mapeamento, que 

serve de subsídio para um bom planejamento, a alta gerência fica “no escuro”, trabalhando 

apenas para “apagar incêndios” e resolver situações urgentes, porém, sem importância. 

Também foi verificado que o modelo do IGP/RS obtém recursos específicos para a 

execução das atividades fim. Nesse ponto, o “sistema” parece diminuir o estresse laboral dos 

funcionários, o que foi notado durante as entrevistas com peritos criminais do Órgão Superior 
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e dos Órgãos de Execução. Quanto aos experts do DPT/PCDF a percepção não foi a mesma. 

Durante as entrevistas, os cientistas forenses desta unidade de perícia demonstraram estresse 

acentuado e frustação, devidos à situação atual da organização a que pertenciam. 

De forma geral, pode-se extrair que os problemas relatados pelos peritos 

entrevistados do DPT/PCDF, já foram superados pelo modelo do IGP/RS, na percepção dos 

peritos entrevistados do IGP/RS: 

 Enquanto os diretores entrevistados do DPT reclamam das incertezas, ligadas 

a uma vontade política da Direção Geral da PCDF em atender as requisições 

do DPT, os diretores do IGP comemoram a habilidade de poderem executar o 

orçamento disponibilizado, da forma como melhor couber, à medida que 

aprendem como melhor gerir e suprir as áreas internas. 

 A diferença para os peritos criminais das seções de perícias externas está no 

futuro. Os experts do IGP conseguem delinear os desafios futuros de forma 

específica, percebendo os benefícios de se sanar alguma outra necessidade. 

Os cientistas forenses do DPT apenas vivem a ânsia da necessidade de mudar, 

mas não conseguem definir melhor o objetivo ou a direção que devem seguir. 

Por outro lado, é imprescindível considerar que toda essa diferença pode ser reflexo 

do efeito do pesquisador nos entrevistados. Ao mesmo tempo que o entrevistador era um 

pessoa estranha aos peritos do Rio Grande do Sul, o que desperta instintos protetores com a 

instituição que faz parte, também era um colega de trabalho para os peritos do Distrito 

Federal, o que pode causar perda da inibição de expor a “roupa suja” encontrada na rotina da 

organização. 

Na pesquisa, os peritos criminais do RS identificaram sua organização mais efetiva 

em três pontos: alcança os objetivos a que se propõe, cumpre as metas de produção e 

estabelece objetivos a serem cumpridos no prazo determinado. Estes itens transparecem uma 

relação positiva entre os objetivos estabelecidos e a execução daquilo que a organização se 

propõe, que é um resultado direto do esforço empreendido na atividade meio. 

Contudo, não se pode comprovar o reflexo da insatisfação dos peritos do DPT/PCDF 

nessa pesquisa quantitativa. Esperava-se uma diferença nos itens relacionados a treinamento, 

ambiente de trabalho e qualidade na produção, mas eles foram avaliados de forma muito 

similar pelos dois grupos de peritos.  

O estudo demonstrou que o modelo adotado pelo DPT/PCDF, destituído de 

autonomia financeira e administrativa, oferece maior remuneração e carga de trabalho com 
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menor intensidade ao expert, contudo, não se pode concluir que tem menor percepção de 

efetividade organizacional quando comparado ao modelo adotado pelo IGP/RS. 

Diante do exposto, foi possível concluir que há necessidade de aprofundamento do 

tema e melhor exploração da percepção de efetividade organizacional relacionada aos 

serviços públicos, em especial, à segurança pública. 

Os resultados desse estudo permitem inferir que a autonomia atinge de modo 

diferente os níveis da organização, devido ao fato que passa o controle da estrutura 

organizacional à mesma categoria de profissionais que é responsável pela parte operacional, 

podendo facilitar a comunicação entre líder e liderado. Mas ainda é nebulosa a relação dessas 

mudanças com o aumento da efetividade organizacional. 

Também é preciso discutir outras limitações deste estudo. O conceito de efetividade 

organizacional é resultante de valores e escolhas individuais (Cameron, 1986). As duas 

unidades de perícias escolhidas estão separadas por mais de mil e seiscentos quilômetros, 

situadas em cidades com cultura e valores díspares. Aquilo que é valoroso para um grupo de 

peritos do Rio Grande do Sul pode não despertar interesse dos peritos do Distrito Federal. 

Esses valores também mudam com o tempo, fora do controle do pesquisador. Fatos 

políticos recentes podem influenciar as perspectivas que os peritos depositam na instituição. 

Uma notícia ruim poderia mudar a percepção coletiva de um grupo pesquisado, por um 

período, até sua influência ser minimizada pelo tempo ou uma nova notícia. 

Outro ponto é o fato do questionário escolhido ter sido construído e validado para o 

setor de indústrias e, provavelmente, não tem abrangência suficiente para agregar os pontos 

necessários para avaliar a percepção de um público relacionado à segurança pública. 

A baixa participação dos promotores do Distrito Federal e a indisponibilidade dos 

juízes reduziu a quantidade de dados em relação ao cliente final, parte importante na 

mensuração da efetividade organizacional. Isto limitou as conclusões desse estudo de caso. 

Essa baixa interação foi alertada ao autor por meio da Assessoria Interna do MP, que afirmou 

a dificuldade de obter respostas em pesquisas internas. 

Para futuras pesquisas, indica-se a construção e validação de um questionário de 

mensuração da percepção de efetividade organizacional específico para a área, bem como 

uma lista de informações mínimas necessárias à comparação de instituições, para se obter das 

unidades, em uma coleta de dados em campo. 
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APÊNDICE A. Escala de Percepção de Efetividade Organizacional 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa a respeito de como as pessoas percebem o ambiente de 

trabalho em que estão envolvidas. Abaixo estão frases que podem traduzir o que você pensa 

sobre seu trabalho e sobre a empresa onde você trabalha. Assinale sua opinião sobre cada uma 

delas, anotando, nos parênteses, conforme os códigos abaixo: 

 

1 2 3 4 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

A empresa onde eu trabalho...  

1. (   )...adota estratégias de marketing para torná-la competitiva. 

2. (   )...adota procedimentos de produção que foram discutidos com os trabalhadores. 

3. (   )...alcança os objetivos a que se propõe. 

4. (   )...cumpre as metas de produção. 

5. (   )...divulga as informações importantes de forma clara para todos os empregados. 

6. (  )...é admirada pela sociedade. 

7. (   )...é capaz de se adaptar às mudanças que ocorrem no ambiente externo. 

8. (   )...é respeitada pela sociedade. 

9. (   )...estabelece metas de produção. 

10. (   )...estabelece metas de vendas. 

11. (   )...estabelece objetivos a serem cumpridos no prazo determinado. 

12. (   )...existe uma cooperação entre os diversos setores desta organização. 

13. (   )... oferece bons treinamentos. 

14. (   )... oferece grande número de treinamentos. 

15. (   )... produz com a qualidade esperada. 

16. (   ) ... promove a participação dos trabalhadores nas decisões que os afetam. 

17. (   )... promove confiança entre seus empregados. 

18. (   )... realiza muitos investimentos na qualificação de seus empregados. 

19. (   )... respeita a diferença de status entre os funcionários. 

20. (   )... se adequa às demandas do mercado. 

21. (   )... se destaca entre as outras empresas do mesmo ramo. 

22. (   )... tem clientes satisfeitos com seus serviços. 

23. (   )... tem a produção alcançada no tempo determinado. 

24. (   )... tem a quantidade de produtos devolvidos dentro do planejado. 

25. (   )... tem clientes que percebem-na como bem sucedida. 

26. (   )... tem mantido a qualidade na produção. 
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APÊNDICE B. Lista de verificação mínima da observação de campo 

 

Missão: detectar os esforços da organização em promover e manter uma visão. 

 

Análise de como a organização obtém os seus recursos do ambiente externo: 

a) Como se dá a autonomia administrativa da organização? 

b) A que tipo de corregedoria os peritos das instituições estão sujeitos? 

c) Há autonomia no planejamento orçamentário? 

d) Há autonomia na aquisição de suprimentos e recursos humanos? 

 

Análise do organograma da organização (qual a diferença entre os organogramas?). 

 

Análise do esforço estratégico: 

a) A organização possui uma missão bem definida? 

b) A missão é pública? 

c) A organização possuiu algum tipo de planejamento? 

d) Há alguma meta que envolva treinamento e/ou aquisição de nova tecnologia? 

e) Como se dá o mapeamento de necessidades internas? 

f) Há interação entre os diversos setores de cada instituição? 

g) Há indicadores regulares da eficiência produtiva da organização? 

h) Esses indicadores são publicados periodicamente? 

i) A organização já executou ou executa algum ciclo de aumento da eficiência? (6 

Sigma; ISO 9000; TS1649; normas de laboratório, etc.) 

j) A organização já contratou ou está contratando consultoria na área análise de 

processos, qualidade e gerenciamento? 
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APÊNDICE C. Escala de Percepção de Efetividade Organizacional Adaptada 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa a respeito de como as pessoas percebem o ambiente de 

trabalho em que estão envolvidas. Abaixo estão frases que podem traduzir o que você pensa 

sobre seu trabalho e sobre a empresa onde você trabalha. Assinale sua opinião sobre cada uma 

delas, anotando, nos parênteses, conforme os códigos abaixo: 

 

1 2 3 4 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

A Organização onde eu trabalho...  

1. (   )...adota estratégias de marketing para torná-la competitiva. 

2. (   )...adota procedimentos de produção que foram discutidos com os trabalhadores. 

3. (   )...alcança os objetivos a que se propõe. 

4. (   )...cumpre as metas de produção. 

5. (   )...divulga as informações importantes de forma clara para todos os empregados. 

6. (  )...é admirada pela sociedade. 

7. (   )...é capaz de se adaptar às mudanças que ocorrem no ambiente externo. 

8. (   )...é respeitada pela sociedade. 

9. (   )...estabelece metas de produção. 

10. (   )...estabelece metas de vendas. 

11. (   )...estabelece objetivos a serem cumpridos no prazo determinado. 

12. (   )...existe uma cooperação entre os diversos setores desta organização. 

13. (   )... oferece bons treinamentos. 

14. (   )... oferece grande número de treinamentos. 

15. (   )... produz com a qualidade esperada. 

16. (   ) ... promove a participação dos trabalhadores nas decisões que os afetam. 

17. (   )... promove confiança entre seus empregados. 

18. (   )... realiza muitos investimentos na qualificação de seus empregados. 

19. (   )... respeita a diferença de status entre os funcionários. 

20. (   )... se adequa às demandas do mercado. 

21. (   )... se destaca entre as outras organizações do mesmo ramo. 

22. (   )... tem clientes satisfeitos com seus serviços. 

23. (   )... tem a produção alcançada no tempo determinado. 

24. (   )... tem a quantidade de produtos devolvidos dentro do planejado. 

25. (   )... tem clientes que percebem-na como bem sucedida. 

26. (   )... tem mantido a qualidade na produção. 

Qual o seu tempo de profissão? _____ anos _____ meses. 

  



81 

 

APÊNDICE D. Lista de Construtos detectados em pesquisa de campo 

 

A lista abaixo é resultado de uma pesquisa de campo realizada com 21 peritos criminais. A 

pergunta, do tipo aberta, questionava a amostra acerca das dimensões envolvidas na avaliação 

da qualidade do laudo pericial criminal. 

 

Pergunta: “Na sua opinião, quais as qualidades que um laudo criminal deve apresentar?” 

 

Construtos detectados: 

 Qualidade técnica; 

 Prazo adequado (tempestividade); 

 Linguagem adequada; 

 Redação adequada; 

 Aparência; 

 Autonomia (sem interferência externa). 
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APÊNDICE E. Escala de Percepção Efetividade Organizacional - RS 

Modelo de “Constituintes Estratégicos” 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa a respeito de como os promotores percebem a 

qualidade do produto que o Instituto Geral de Perícias oferece. Abaixo estão frases que podem 

traduzir o que você pensa sobre a prova material (laudos e respostas periciais) produzida por 

esse instituto. Assinale sua opinião sobre cada uma delas, anotando, nos parênteses, conforme 

os códigos abaixo: 

 

1 2 3 4 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

Em relação à prova material oferecida pelo Instituto Geral de Perícias do Rio Grande 

do Sul. 

 

1. (........) Considero que o prazo decorrido para receber o Laudo de Perícia é adequado. 

2. (........) Considero a linguagem utilizada nos laudos adequada. 

3. (........) Considero a redação utilizada nos laudos adequada. 

4. (........) Considero a aparência dos laudos adequada. 

5. (........) Considero a qualidade técnica adequada. 

6. (........) Considero que a autonomia (isenção de interferências externas) do IGP/RS é 

adequada para a confecção de provas materiais. 

7. (........) Considero que tenho conhecimentos suficientes sobre o assunto para responder 

essa pesquisa. 
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APÊNDICE F. Escala de Percepção Efetividade Organizacional - DF 

Modelo de “Constituintes Estratégicos” 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa a respeito de como os promotores percebem a 

qualidade do produto que o Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito 

Federal oferece. Abaixo estão frases que podem traduzir o que você pensa sobre a prova 

material (laudos e respostas pericias) produzidas por esse departamento. Assinale sua opinião 

sobre cada uma delas, anotando, nos parênteses, conforme os códigos abaixo: 

 

1 2 3 4 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO CONCORDO CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

Em relação à prova material oferecida pelo Instituto de Criminalística, Instituto de 

Pesquisa de DNA e o Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal. 

 

1. (........) Considero que o prazo decorrido para receber o Laudo de Perícia é 

adequado. 

2. (........) Considero a linguagem utilizada nos laudos adequada. 

3. (........) Considero a redação utilizada nos laudos adequada. 

4. (........) Considero a aparência dos laudos adequada. 

5. (........) Considero a qualidade técnica excelente. 

6. (........) Considero que a autonomia (isenção de interferências externas) do 

DPT/PCDF é adequada para a confecção de provas materiais fidedignas. 

7. (........) Considero que tenho conhecimentos suficientes sobre o assunto para 

responder essa pesquisa. 
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APÊNDICE G. Roteiro das entrevistas com os peritos 

Instruções ao entrevistado 

 

Esta pesquisa, realizada para subsidiar dissertação do curso de Mestrado Executivo em Gestão 

Empresarial da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas, pretende verificar as mudanças organizacionais ocorridas em sua unidade de 

perícia. 

As informações coletadas serão analisadas de forma agregada, de maneira que a identidade do 

entrevistado será preservada na apresentação dos resultados finais. A entrevista será gravada 

mediante autorização do entrevistado. 

 

Dados do entrevistado 

 

- Unidade em que está lotado e cargo que ocupa. 

 

Perguntas: 

1. A respeito do modelo de gestão empregado na unidade (IGP/RS ou DPT/PCDF) que 

trabalha, qual é, na sua opinião, a maior vantagem? 

2. A respeito do modelo de gestão empregado na unidade (IGP/RS ou DPT/PCDF) que 

trabalha, qual é, na sua opinião, a maior desvantagem? 

3. Atualmente, quais os principais desafios? 
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APÊNDICE H. Resultados da pesquisa de Escala de Percepção Efetividade 

Organizacional - DF 

Modelo de “Estado Interno do Sistema”, aplicado no DPT/PCDF 

 

 

  

Timestamp Afirmação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Qual o seu tempo de profissão como 

perito?

5/15/2013 11:54:54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 De um a três anos de experiência

5/17/2013 10:59:37 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 11:03:57 1 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 11:03:58 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 11:04:34 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 4 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 11:09:30 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 11:13:49 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 11:20:55 1 1 2 3 1 3 2 4 2 2 2 1 1 1 4 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 11:30:42 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 11:33:34 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 1 3 3 4 3 2 3 3 3 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 11:36:48 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 3 Até um ano de experiência

5/17/2013 11:44:25 1 4 3 4 1 4 3 4 4 1 2 1 1 1 4 3 2 1 4 1 2 2 3 1 3 3 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 12:17:17 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 12:22:57 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 12:26:33 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 12:59:56 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 2 1 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 13:18:01 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 4 2 2 3 2 3 1 2 3 4 3 2 2 3 3 Até um ano de experiência

5/17/2013 13:20:19 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 13:29:49 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 3 2 4 2 2 2 3 2 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 14:13:11 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 15:54:05 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 2 Até um ano de experiência

5/17/2013 16:09:29 1 1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 Mais que doze anos de experiência

5/17/2013 17:57:01 1 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 18:07:53 1 3 2 2 2 3 1 3 1 1 1 3 2 1 2 3 2 1 3 1 4 3 2 3 3 2 De três a sete anos de experiência

5/17/2013 18:37:09 2 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 Até um ano de experiência

5/17/2013 21:18:58 1 2 2 4 2 4 2 4 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 4 1 2 2 1 3 Até um ano de experiência

5/18/2013 7:35:10 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 Mais que doze anos de experiência

5/18/2013 7:35:12 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 Mais que doze anos de experiência

5/18/2013 7:35:14 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 Mais que doze anos de experiência

5/18/2013 8:32:15 1 1 4 4 1 4 3 4 1 1 1 4 1 1 4 1 3 1 3 4 4 4 3 3 4 4 Mais que doze anos de experiência

5/18/2013 11:56:24 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 Mais que doze anos de experiência

5/18/2013 20:19:25 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 Mais que doze anos de experiência

5/19/2013 19:46:58 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 3 3 De três a sete anos de experiência

5/20/2013 9:44:58 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 Mais que doze anos de experiência

5/20/2013 10:01:36 1 2 2 3 1 4 2 4 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 4 De três a sete anos de experiência

5/20/2013 10:17:03 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 Mais que doze anos de experiência

5/20/2013 18:25:29 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 4 4 2 2 4 3 De três a sete anos de experiência

5/21/2013 17:05:33 3 3 2 2 1 4 2 3 4 4 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 4 3 2 1 3 2 Até um ano de experiência

5/22/2013 15:59:25 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 4 3 3 3 2 1 3 2 Até um ano de experiência

5/23/2013 13:45:24 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 1 3 1 4 3 1 1 3 3 Mais que doze anos de experiência

5/29/2013 20:24:07 2 3 4 3 3 2 4 3 1 1 2 4 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 Até um ano de experiência

6/5/2013 18:57:08 1 1 3 1 2 3 3 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 De três a sete anos de experiência
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APÊNDICE I. Resultados da pesquisa de Escala de Percepção Efetividade 

Organizacional - RS 

Modelo de “Estado Interno do Sistema”, aplicado no IGP/RS 

 

 

  

Timestamp Afirmação 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Qual o seu tempo de profissão 

6/10/2013 11:40:38 2 2 3 3 2 3 3 4 4 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 De três a sete anos de experiência
6/10/2013 19:17:45 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 2 Mais que doze anos de experiência
6/10/2013 22:18:09 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 De três a sete anos de experiência
6/10/2013 22:58:46 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 3 4 1 1 2 2 2 1 2 1 4 2 2 2 1 1 De um a três anos de experiência
6/11/2013 11:12:51 2 3 4 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 De um a três anos de experiência
6/11/2013 11:43:32 1 2 3 3 2 3 3 4 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 Mais que doze anos de experiência
6/11/2013 11:56:41 2 3 3 3 2 3 3 4 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 1 4 3 2 1 3 3 De três a sete anos de experiência
6/11/2013 12:07:05 2 2 2 1 1 3 2 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 Mais que doze anos de experiência
6/11/2013 12:15:19 2 2 3 3 2 3 2 4 3 1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 Mais que doze anos de experiência
6/11/2013 12:22:37 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 Até um ano de experiência
6/11/2013 14:03:02 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 3 4 3 2 2 3 2 De três a sete anos de experiência
6/11/2013 14:11:15 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 4 2 1 1 3 3 Mais que doze anos de experiência
6/11/2013 14:43:49 1 4 3 3 2 4 3 4 3 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 De três a sete anos de experiência
6/11/2013 14:46:13 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 2 2 1 4 2 1 1 2 2 4 3 3 3 3 4 De três a sete anos de experiência
6/11/2013 15:20:45 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 De três a sete anos de experiência
6/11/2013 16:31:17 1 2 3 4 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 De três a sete anos de experiência
6/11/2013 16:46:33 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Mais que sete anos de experiência
6/11/2013 16:50:57 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 1 2 3 2 De três a sete anos de experiência
6/11/2013 17:03:21 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 De um a três anos de experiência
6/11/2013 17:16:56 1 4 3 3 4 3 3 4 2 1 3 2 2 1 4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 Mais que sete anos de experiência
6/11/2013 20:22:00 1 1 2 3 1 3 1 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 1 4 2 3 2 3 3 4 2 Mais que sete anos de experiência
6/11/2013 23:19:01 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 Até um ano de experiência
6/12/2013 8:05:01 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 De três a sete anos de experiência
6/12/2013 8:53:52 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 De um a três anos de experiência
6/12/2013 8:56:02 3 2 2 2 1 3 3 4 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 Mais que sete anos de experiência

6/12/2013 15:01:36 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 Até um ano de experiência
6/12/2013 18:03:06 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 Mais que sete anos de experiência
6/13/2013 8:21:20 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 Até um ano de experiência
6/13/2013 9:44:40 2 2 3 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 3 3 2 2 3 3 Mais que sete anos de experiência
6/16/2013 9:37:06 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 Mais que sete anos de experiência
6/17/2013 2:08:57 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 Mais que sete anos de experiência

6/17/2013 18:52:11 1 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 1 3 3 1 2 3 3 De três a sete anos de experiência

6/18/2013 11:58:06 1 1 3 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 Mais que sete anos de experiência
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APÊNDICE J. Resultados da pesquisa de Escala de Percepção Efetividade 

Organizacional - DF 

Aplicado aos Promotores do Distrito Federal 
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APÊNDICE K. Resultados da pesquisa de Escala de Percepção Efetividade 

Organizacional - RS 

Aplicado aos Promotores do Rio Grande do Sul 

 


