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RESUMO 

O presente estudo trata da discussão de um novo modelo organizacional para a 

Perícia Criminal no qual seja possível a um só tempo, uma atuação integrada, 

harmônica e independente em relação à Investigação Policial, de modo a contribuir 

para alterar o modelo atual em que a Perícia Criminal atua apenas de forma limitada 

e pontual, para um modelo que permita um paralelismo entre esta e aquela, 

ressaltando a importância da aplicação da criminalística como ferramenta de 

excelência na investigação criminal e no combate à impunidade nos procedimentos 

investigatórios. Inicialmente, são apresentados o tema estudado seus objetivos, 

delimitação e relevância. Em seguida, é realizado um panorama de trabalhos 

anteriores relevantes para o tema aqui abordado, incluindo uma sintética exposição 

dos conceitos basilares da Criminalística e suas interrelações no Sistema de Justiça 

Criminal de modo a demonstrar o seu potencial no procedimento investigatório. É 

apresentada então a metodologia de pesquisa utilizada, para, em seguida, discutir-

se a análise dos processos de investigação policial e perícia criminal e os resultados 

da pesquisa exploratória e sua análise, buscando-se identificar os problemas e 

propor mecanismos de melhoria do modelo organizacional. São apresentados 

também casos que envolvam áreas diversas do conhecimento pericial, em que se 

chegou a resultados efetivos graças à aplicação do modelo proposto. Ao final 

espera-se demonstrar que a implementação de um modelo organizacional em que 

haja paralelismo, integração e independência dos processos de investigação de 

campo e perícia técnica possibilitará uma otimização no desenvolvimento e no 

resultado da investigação criminal, o que contribuirá para uma maior eficiência do 

sistema de persecução penal e justiça criminal. 

Palavras-Chave: Perícia, investigação criminal, procedimentos de perícia e de 

investigação criminal, gestão de processos. 

  



 

ABSTRACT 

The present work discusses a new organizational model for the Criminalistics in 

which an integrated, harmonic and independent development along with the Police 

Investigation is possible. It aims at changing the current model, in which 

Criminalistics has only a limited and punctual presence, to a new one which allows 

for a parallelism between Criminalistics and Police Investigation. The importance of 

using Criminalistics as an excellence tool for criminal investigation and fighting 

impunity in the investigation procedures is also emphasized. The first section 

presents the main topic, objectives, discussed areas and relevance. Next, a research 

of previous works related to the topic is presented, including an exposition of the 

fundamental concepts of Criminalistics and its connections to the Criminal Justice 

System, aimed at showing its potential in the criminal investigation. The utilized 

research methodology is then presented, followed by a discussion of the analysis of 

the criminal investigation procedures and criminalistics, in which the underlying 

problems are sought for and proposals are made for improving the organizational 

model. Cases related to the various areas of criminal knowledge are also presented, 

and the relevance of applying the proposed model highlighted. Finally, this work aims 

at demonstrating that the implementation of an organizational model in which 

parallelism, integration and independence are present in the field investigation and 

criminalistics processes will allow for an optimal development of the criminal 

investigation and thus the best result, contributing for a greater efficiency of the 

persecution and criminal justice. 

Keywords: Expertise, criminal procedures, criminal investigation and expertise, 

process management. 
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1 PROBLEMA DE PESQUISA 

1.1 Contextualização 

As estatísticas sobre crimes e violência demonstram um acirramento da 

criminalidade (MISSE et al, 2010). Indicam também a baixa eficiência de 

procedimentos investigatórios e da justiça criminal no Brasil. Tal constatação tende a 

indicar que o Estado não vem cumprindo adequadamente uma de suas principais 

atribuições, que seria a de garantir a ordem pública. Para atendimento desse mister 

o Estado conta com uma estrutura complexa composta por organizações públicas 

especializadas no controle da segurança pública e da criminalidade, bem como na 

garantia de punição dos criminosos. Esse sistema complexo compõe o Sistema de 

Justiça Criminal. 

Por meio do Sistema de Justiça Criminal ocorre um intrincado fluxo de 

processos que envolve diversos órgãos de segurança pública e de aplicação da 

justiça. Dentre essas instituições, no presente estudo, buscaremos analisar 

especialmente a atividade e o trabalho da Criminalística ou Perícia Criminal e, 

especialmente, a sua relação com a investigação criminal, aqui tratada também 

como investigação policial. 

Os dados disponíveis acerca da investigação e solução de crimes no Brasil 

apresentam índices extremamente baixos (MISSE et al, 2010; BEATO et al, 2008). 

Entretanto, inúmeros trabalhos policiais aqui realizados, bem como a prática 

observada em outros países (MISSE et al, 2010, VIANA, 2012, BITNER, 2003, 

BAYLEY, 2001) demonstram que quando a perícia técnica atua de uma maneira 

mais integrada à investigação criminal, ou pelo menos o conhecimento criminalístico 

é adequadamente aplicado no processo investigatório, obtêm-se melhores 

resultados. Além disso, havendo integração e complementaridade entre o trabalho 

de investigação e a perícia, as investigações teriam seu valor probatório bastante 

robustecido na justiça, o que, certamente, melhoraria a efetividade da investigação 

criminal, reduziria a impunidade e possibilitaria a redução do tempo dos 

procedimentos com um melhor aproveitamento de recursos. 
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 Por outro lado, tal como estabelecido na legislação processual penal, cabe 

também à perícia criminal atuar como perícia do juiz, o que requer autonomia e 

independência em relação à investigação policial, o que, de certa forma, poderá ser 

obstáculo a uma maior integração da perícia com a investigação policial. Ou seja, a 

perícia é simultaneamente ferramenta excepcional de investigação criminal e meio 

de prova e, como tal, sujeita às formalidades da lei penal. 

É importante construir uma solução para que a Perícia Criminal possa atuar 

de forma adequadamente integrada, com a investigação de campo e, mesmo assim, 

manter a sua independência e autonomia de modo a continuar a representar “os 

olhos e a mão” do juiz, na busca da verdade. 

Parte integrante do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, a perícia criminal 

examina o corpo de delito na busca de esclarecimentos acerca da autoria e da 

materialidade de práticas ilícitas. Suas conclusões, alcançadas por métodos 

científicos, são fundamentais para nortear a decisão judicial. Por outro lado a perícia 

criminal é verdadeira e importante ferramenta de investigação criminal na medida 

em que fornece meios de descoberta e análise dos vestígios materiais do crime, 

caracterizando em geral, sua materialidade, dinâmica e modo(s) de execução e, em 

muitos casos, determinando sua autoria.  

O modelo predominante de investigação policial tende a tratar a perícia como 

uma mera ação dentro de um único processo que seria a própria investigação 

policial. Na realidade, entretanto, a perícia criminal compõe um segundo processo, 

independente e autônomo em relação à investigação policial, mas que com ela deve 

guardar forte integração. Ou seja, por um lado, para garantir a orientação científica 

dos resultados dos exames e sua imparcialidade, é imprescindível a atuação de 

forma autônoma da perícia, sem vínculos, amarras ou ingerências externas que 

possam comprometer a isenção dos exames. Por outro, a atuação de ambas de 

forma fragmental, desarmônica ou sem integração é fator, muitas vezes, 

determinante do insucesso da investigação criminal.  

Desse modo, tal como se dá na maioria dos países desenvolvidos, a perícia 

criminal deveria atuar durante todo o procedimento investigatório funcionando como 

uma verdadeira investigação técnica (relativa aos elementos objetivos do crime) e 
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mantendo um paralelismo com a investigação criminal de caráter subjetivo (em 

relação às pessoas). 

A questão da criminalidade, sua persecução e a imposição da punição devida 

pelo Estado decorre de um sem número de variáveis. Não há como descartar a 

importância do fator econômico, entretanto, outro elemento importante para o 

crescimento da criminalidade no Brasil é o funcionamento precário e desigual do 

sistema de Justiça Criminal. Em boa parte isso decorre de um modelo e de práticas 

organizacionais inadequadas, assim como uma legislação penal e processual penal 

ultrapassada. 

Além disso, é preciso considerar que por se tratar de um serviço altamente 

normatizado, os serviços de segurança pública e justiça criminal acabam tendo sua 

estrutura organizacional construída por meio de uma legislação específica 

fundamentada não em função dos processos e atividades por eles desempenhados, 

mas sim em uma percepção puramente burocrático-legalista que não acompanhou a 

evolução da sociedade atual.  

Essa situação que é um grave problema do sistema de justiça criminal 

brasileiro favorece a impunidade. Esta impunidade e, principalmente, a sua 

perspectiva por parte do delinquente, é fator que encoraja a prática delituosa, 

contribuindo para o aumento da criminalidade e a degradação da segurança pública. 

Pode-se estabelecer que quanto maior a perspectiva de punição, ou seja, o grau de 

certeza de que o seu crime será descoberto, menor será a disposição do criminoso 

em praticar o crime. 

A cultura da polícia é investigar a partir do suspeito e retornar até a execução 

do crime. Ou seja, realiza-se o caminho inverso da metodologia de estudos 

científicos, depois de encontrar um suspeito a polícia fica tentando levantar as 

provas contra ele, o que, de certa forma, pode impregnar a atuação da polícia de um 

“quê” de parcialidade, já que, em geral, a investigação é “tocada”, principalmente, 

com base em elementos subjetivos: relatos de vitima(s) testemunhas, autores, entre 

outros. 

É essa forma inversa de averiguação dos fatos que deve ser enriquecida com 

os fundamentos da criminalística, que parte dos vestígios materiais do crime para 
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buscar a reconstrução da sua dinâmica, forma de execução e possível autoria. 

Desse modo, para a maior eficiência da persecução penal, é fundamental a 

otimização dos mecanismos de investigação criminal, de seus processos e inclusive 

de seu modelo organizacional.  

O presente trabalho busca justamente identificar e propor um modelo de 

atuação que possibilite a otimização dos resultados da investigação criminal 

mediante o estudo de ambos os processos (investigação criminal e perícia), tendo 

como arena de fundo as questões de cultura organizacional a eles relacionadas. 

Desse modo, estrutura-se a pergunta de investigação da seguinte forma: É 

possível a construção de um modelo organizacional em que a investigação de 

campo e a perícia atuem simultaneamente, de forma integrada e independente? 

1.2 Objetivos do Estudo 

Este estudo tem como objetivo propor um novo modelo de trabalho para a 

Perícia Criminal no qual seja possível a um só tempo, uma atuação mais integrada, 

harmônica e independente em relação à Investigação Policial, a partir de sugestões 

de alterações no modo de atuação das equipes de perícia e de investigação em 

locais de crime investigados pelo Departamento de Polícia Federal. 

Como objetivos intermediários busca-se avaliar e propor mecanismos de 

otimização da aplicação da perícia criminal e dos laudos periciais no 

desenvolvimento, eficiência, eficácia e efetividade da investigação criminal e, 

finalmente, apresentar argumentos que justifiquem a necessidade da maior alocação 

de recursos, nas áreas de Polícia Técnico-Científica. 

Para tanto, far-se-á uma sintética exposição dos conceitos basilares da 

criminalística, de modo a demonstrar o potencial da ferramenta no procedimento 

investigatório, será discutida a análise de casos que envolvam áreas diversas do 

conhecimento pericial, nos quais se chegou a resultados efetivos (prisão e 

condenação dos criminosos) graças à correta e adequada aplicação da ferramenta.  
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Com isso, espera-se demonstrar que a implementação de um modelo 

organizacional em que haja maiores integração e complementaridade, entre os 

processos de investigação de campo e perícia técnica, de forma, simultaneamente 

integrada, autônoma e independente; possibilitará uma otimização no 

desenvolvimento e no resultado da investigação criminal, o que concorrerá para uma 

maior eficiência da persecução penal e, portanto, na aplicação do “ius puniendi” do 

Estado. 

1.3   Relevância do Estudo 

No Brasil a persecução penal se dá, normalmente, em duas etapas: o 

inquérito policial e a ação penal. Na primeira fase são realizados diversos 

procedimentos visando levantar elementos probatórios que indiquem a ocorrência de 

uma infração penal e de sua autoria. Como instrução provisória, de caráter 

inquisitivo, o inquérito policial tem valor informativo para a instauração da 

competente ação penal. Entretanto, as provas periciais nele realizadas normalmente 

são integralmente aceitas na fase processual, por serem, muitas vezes, de difícil 

repetição já que envolvem exames diretamente relacionados ao delito e por 

conterem em si maior dose de valor probante, visto decorrerem de análise de ordem 

técnica, passível de apreciação objetiva, bem como de mais difícil manipulação de 

seus resultados (CAPEZ, 2003,  MIRABETE, 2000). 

Para a efetividade da persecução e o sucesso da administração da justiça, é 

essencial o rigor com que uma determinada realidade histórica é reconstituída 

perante o julgador, que deve relacionar a realidade demonstrada a um determinado 

enquadramento normativo, ou seja, vincular os fatos ao direito. Talvez a mais 

importante ferramenta de reconstituição dessa realidade fática seja a Criminalística, 

aqui também tratada com Perícia Criminal, ou simplesmente perícia. 

 Assim, a prova pericial, dado o seu caráter técnico-científico e objetivo, tem 

ganhado importante relevância para a efetividade do sistema de persecução penal, 

já que se utiliza do conhecimento científico para a elucidação dos crimes. Entretanto, 

a perícia atua na fase investigativa, sendo também ferramenta de investigação 

criminal. Portanto, para que a prova pericial alcance todo o seu potencial na fase 
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processual da persecução penal, é importante que haja, simultaneamente, uma 

integração e independência entre a perícia criminal e a investigação policial. Essa 

assertiva pode parecer óbvia, mas como será visto na imensa maioria dos casos 

isso não acontece. 

Nesse contexto, é muito importante discutir como, efetivamente, vem 

funcionando a perícia criminal, sua relação com a investigação policial (MINGARDI, 

2005, VARGAS et al, 2010) e a percepção dos seus operadores sobre seu 

funcionamento, além de como os processos podem ser melhorados de modo a 

otimizar a sua aplicação, utilidade e influência nos resultados da investigação policial 

e da ação penal. Além disso, é importante também a proposição de mudanças no 

modelo organizacional que favoreçam a melhoria na eficiência, eficácia e efetividade 

da persecução penal (CRUZ, e BARBOSA, 2002).  

1.4  Delimitação do Estudo 

A análise proposta neste estudo busca compreender, especificamente as 

relações entre os processos da Investigação Policial (em sua dimensão subjetiva) e 

da Perícia, que na nossa avaliação, melhor se denominaria Investigação Técnico 

Científica tendo como arena a cultura organizacional do Departamento de Polícia 

Federal. 

Acredita-se ser possível melhorar a qualidade da investigação criminal com o 

aproveitamento da mão de obra altamente qualificada e especializada já existente, 

discutindo os seus processos organizacionais de investigação criminal e perícia 

técnica de forma a se promover, ao mesmo tempo, uma maior integração e 

entrosamento entre os profissionais da investigação de campo e da perícia técnica, 

e a necessária autonomia desta última, de modo a possibilitar o enriquecimento da 

investigação criminal e a plena utilização de todo o potencial investigativo que a 

criminalística pode oferecer. Dada a imensa diversidade de tipos de exames e de 

atividades desenvolvidas pela Perícia (VELHO et al, 2011, OLIVEIRA 2005), os 

quais serão detalhados no item 2.4, o estudo terá como foco específico a área de 

especialização do autor: as Perícias de Local de Crime. Entretanto, na nossa 
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avaliação, mutatis mutantis (mudando o que deve ser mudado), os resultados 

poderão ser aplicados a outros tipos de investigação. 

Desse modo o estudo apresentará como limites uma análise dos modelos de 

atuação da perícia criminal e da investigação dentro do universo de atuação da 

Perícia Criminal do Departamento de Polícia Federal, tendo como balizamento, a 

análise dos procedimentos envolvidos nos locais de crime e situações que 

apresentaram sucesso no resultado da investigação criminal, especialmente na ótica 

dos peritos criminais federais.  

Neste capítulo foram apresentados o problema estudado e os objetivos a 

serem alcançados. Foi também definida a relevância do estudo e sua delimitação, já 

que dada a sua complexidade e abrangência, seria inviável a sua completa 

realização na forma e no prazo necessário. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

Diante da complexidade do contexto em que se desenvolvem os processos 

estudados, optou-se, no referencial teórico, por uma descrição mais abrangente do 

ambiente em que se desenvolvem, resultando daí, uma abordagem, que embora 

genérica, apresenta nuances simultaneamente sociológica, jurídica e organizacional. 

Desse modo, no presente trabalho, o referencial teórico é apresentado em 

três níveis principais buscando favorecer o melhor entendimento do estudo pelo 

leitor, tanto daquele leigo no assunto quanto para os operadores e versados nos 

caminhos e meandros do Sistema de Persecução Penal Brasileiro, modernamente 

chamado de Sistema de Justiça Criminal Brasileiro bem como e, especialmente, 

àqueles conhecedores do trabalho da polícia Judiciária e da Perícia Criminal. 

Inicialmente, são descritas as generalidades acerca do Sistema de Persecução 

Penal ou Sistema Brasileiro de Justiça Criminal, em que se discorre, brevemente, 

sobre as organizações policiais, instituições componentes desse sistema 

responsáveis pela primeira fase de seu ciclo, ao final é apresentada a Perícia Oficial 

e seu papel no Sistema de Justiça Criminal. 

 

2.1 O Sistema de Justiça Criminal (SJC) 

A persecução penal no sistema jurídico brasileiro se desenvolve em duas 

fases distintas. A primeira fase é a do inquérito policial, considerado peça 

inquisitória, e tida como meramente informativa, já que nele não é obrigatório o 

contraditório. Representa a fase de investigação criminal propriamente dita, quando, 

normalmente, são produzidas as principais provas, inclusive a prova material, 

consubstanciada no laudo pericial. A segunda fase é o processo criminal ou ação 

penal, que se inicia com o recebimento da denúncia e termina com o trânsito em 

julgado da decisão. 

O Sistema de Justiça Criminal envolve as ações do poder público que visam à 

prevenção e à repressão da criminalidade e das infrações penais, com a reparação 

dos dados, o restabelecimento da ordem pública e a punição aos infratores. 
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Esse sistema é composto por três subsistemas: o Subsistema de Segurança 

Pública, envolvendo diretamente as organizações policiais e periciais, o Subsistema 

de Justiça, que envolve o Ministério Público e o Poder Judiciário, e o Subsistema 

Penitenciário. 

Como a Perícia Criminal é responsável pela prova material no âmbito da 

persecução penal, os órgãos ou institutos de Criminalística mantêm uma inter-

relação com os principais atores do Sistema de Justiça Criminal, que excede a fase 

pré-processual. Dessa forma, é interessante analisar o funcionamento e estrutura 

organizacional desse sistema, o papel desempenhado pela Perícia Criminal, sua 

interação com os demais operadores da persecução penal e, sobretudo a sua 

relação com a investigação criminal subjetiva. 

 

2.1.1 Características do Sistema de Justiça Crimina l 

 Tal como outros sistemas complexos, o Sistema de Justiça Criminal expõe 

variadas características de ordem legal, normatizadas no texto constitucional e na 

legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de 

Execução Penal e outras leis específicas). 

 A Justiça é distribuída em dois grandes sistemas: Justiça Cível e  Justiça 

Criminal, com características e estruturas próprias.  

Ao presente estudo interessa a Justiça Criminal em que o Estado-

Administração, na figura do Ministério Público, assume a função da ação penal 

contra o suposto criminoso, na ocorrência de um crime, sem depender da vontade 

da vítima. Assim, antes da Ação Penal ser ingressada no Judiciário, é necessário 

que se disponha de um conjunto de elementos e circunstâncias que evidenciam a 

criminalidade de um ato e sua autoria. Nesse contexto, a prova de natureza pericial 

tem ganhado, a cada dia maior relevância para a efetividade do Sistema de Justiça 

Criminal, face ao seu caráter técnico-científico e à objetividade de suas conclusões 

(VELHO et al, 2011). 
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O Sistema de Justiça Criminal é dividido em dois grandes sistemas: federal e 

estadual, com competências distintas para apurar os fatos criminosos. A 

determinação da competência de cada um desses sistemas é definida pelas 

características do local do crime e da competência jurisdicional de cada sistema 

para o crime praticado, em que os critérios são delineados na legislação penal e 

processual penal. 

Desse modo, nos crimes cuja competência seja da Justiça Federal, o fluxo 

processual referente à sua investigação, acusação, julgamento e eventual aplicação 

da pena envolve instâncias do sistema federal. Os crimes que não tenham 

competência específica da Justiça Federal serão em princípio da competência das 

Justiças Estaduais. 

 Rodrigues et al, (2011) apresentam uma figura capaz de ilustrar de forma 

esquemática a estrutura e funcionalidades do sistema de justiça criminal, seus 

subsistemas e suas interrelações. É importante perceber nesse (macro) processo a 

extensão em que ocorre a participação da Perícia Criminal nos subprocessos 

envolvidos: 

 

Figura 1: Fluxograma esquemático do Sistema de Justiça Criminal.  

Fonte: Rodrigues et al, (2010). 
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2.1.2 O Subsistema de Segurança Pública e suas rela ções com os demais 

atores do Sistema de Justiça Criminal 

O subsistema de Segurança Pública envolve diretamente as organizações 

policiais e periciais, atuando tanto preventivamente quanto repressivamente ao 

crime. Tendo em vista os objetivos do presente trabalho trataremos apenas de sua 

função repressiva. 

Para que se proponha a ação penal e o Estado possa aplicar a sanção penal 

adequada, faz-se necessário a existência de elementos que indiquem a ocorrência 

do fato criminoso e de sua possível autoria. Para tanto, o meio mais comum, mas 

não exclusivo, é a investigação criminal deflagrada no bojo de um Inquérito Policial 

realizado pela Polícia Judiciária, instituição de direito público com função auxiliar à 

justiça na apuração da ocorrência de infrações penais e suas respectivas autorias, 

visando fornecer elementos para a propositura da ação penal, que deverá ser 

proposta pelo Ministério Público. 

No Brasil, cabe à polícia judiciária o encargo de investigar os crimes, colher 

os indícios e as provas relatando-as às autoridades judiciárias e descobrir os seus 

autores e cúmplices de modo a levá-los a julgamento. Nisso reside a eficiência da 

atividade de polícia judiciária. 

Nos estados a atividade de polícia judiciária é atribuída às polícias civis. O art. 

144, § 4°, da CF/88, estatui que “às policias civis, dirigidas por delegados de policia 

de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”. 

No âmbito federal, as funções de policia judiciária são exercidas, com 

exclusividade, pela Polícia Federal, conforme expressa disposição do inciso IV do § 

1° do art. 1 da CF/88. 

Segundo Viana (2012), diversos fatores de ordem administrativa, jurídica e 

processual justificam a estrutura organizacional e o fluxo processual no Sistema de 

Justiça Criminal. Para demonstrar a estrutura do sistema, esse autor adaptou para o 

nível federal uma ilustração apresentada por Ribeiro (2009) sobre esse sistema em 

nível estadual.  
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Figura 2: Fluxograma esquemático do Sistema de Justiça Criminal. Fonte: Adaptado de Ribeiro (2009) apud 

Vianna 2012 

É o órgão responsável pela acusação formal, realizando a denúncia que é a peça a partir da qual se inicia o processo 
penal na esfera judicial. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

POLÍCIA FEDERAL 

CONHECIMENTO DO CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA  FEDERAL  

Investigação preliminar 
realizada pela própria 
Polícia Federal. 

Determinação para realizar 
investigação preliminar 
oriunda do MPF 

Informação sobre crime 
oriunda de outros órgãos 
policiais (ex.: PM, PC, 
PRF). 

Informação sobre crime 
oriunda de órgãos de 
controle e outros (ex.: CGU, 
TCU, CEF, Correios etc.). 

Perícia Oficial: realiza a perícia criminal nos crimes que deixam 
vestígios, sendo os resultados dos exames materializados no 
laudo pericial. 

Policia Judiciária: realiza a investigação policial com vista a 
identificar o crime e sua autoria, formalizando o resultado de 
suas ações no inquérito policial. 

EXECUÇÃO PENAL 

JUSTIÇA FEDERAL 

Aplica a pena ao condenado definida pelo juiz ao final do processo criminal 

A partir de suas Varas Criminais comuns e dos Tribunais do júri (exclusivo para os crimes dolosos contra a vida) realiza 
procedimentos legais destinados ao adequado julgamento do crime. 

DEFENSORIA 

Pública: quando a defesa do acusado 
(que não tem como pagar um advogado 
particular) é realizada por uma instituição 
estatal. 

Privada: quando o acusado nomeia, 
por meio de procuração, um advogado 
para representá-lo 

Assistente Técnico: profissional 
contratado pela defesa para 
contestar o laudo produzido pelo 
perito oficial. 
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2.2  As Organizações Policiais 

Nos últimos anos, observou-se o contínuo aumento da violência e 

criminalidade no Brasil, o que tem contribuído para o aumento das discussões sobre 

essa temática. Entretanto, há pouca produção acadêmica sobre a gestão da 

segurança pública sob o enfoque da administração (CRUZ E BARBOSA, 2002). O 

que se observa por meio das pesquisas oficiais (IBGE, 2008) é que a criminalidade 

tem atingido índices cada vez mais elevados. 

Segundo Lopes Jr., et al. (2011), o aumento da violência e da criminalidade 

obriga que as organizações policiais se modernizem, busquem novos modelos 

organizacionais e aperfeiçoem seus processos internos de forma a se contraporem 

ou melhor enfrentarem essa realidade. Nesse sentido, muitas alternativas tem se 

apresentado: o policiamento comunitário em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, 

as UPP’s no Rio de Janeiro, os processos de modernização de diversas polícias 

civis e militares, incluindo a saída da perícia criminal da estrutura da Polícia Civil em 

diversos estados brasileiros. Desse modo, são observadas algumas iniciativas com 

diferentes graus de efetividade, que devido, à complexidade da atuação policial, 

apresentam difícil mensuração. Além disso, muitas vezes, o combate ao crime e à 

violência pela polícil deixa em seu rastro marcas profundas de sua interação com os 

diversos grupos sociais (LOPES JR., et al., 2011).   

Em recente entrevista, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto 

Barroso, manifestou sua preocupação com a maneira como a polícia historicamente 

funciona no Brasil: 

O sistema punitivo tem quatro estações, digamos assim. A Polícia, 

que conduz o inquérito policial; o Ministério Público, que com base no 

inquérito policial oferece a denúncia; o juiz, que julgará a denúncia 

formulada; e o sistema penitenciário, onde a pena será executada. O 

Ministério Público e o Judiciário, em geral, vivem um bom momento. 

São instituições que foram aparelhadas e contam com pessoas 

qualificadas para desempenhar seu papel. Mas a porta de entrada do 

sistema, que é a Polícia, e a porta de saída, que é o sistema 

carcerário, não funcionam adequadamente. A Polícia, historicamente 

no Brasil, foi tratada como uma instituição de atividade menor. Como 

algo menos importante. É preciso dar dignidade à Polícia, equipá-la, 
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treiná-la, pagar bem aos policiais. A Polícia que bate é aquela que 

não sabe fazer melhor. A Polícia que vive da quebra de sigilo é a que 

não tem outros meios para investigar. É necessário elevar 

o status  da Polícia. Fonte:  http://www.conjur.com.br/2013-jun-07 , 

consultado em 24/06/2013. 

Nesse contexto, a Constituição de 1988 impôs rígidos limites à atuação 

policial e à investigação criminal no que tange à invasão da privacidade, à imposição 

de quaisquer abusos, tortura física ou psicológica ao investigado, bem como ampliou 

as garantias e direitos individuais. Desse modo, a polícia passou a se ressentir da 

falta de mecanismos modernos de investigação criminal. Alem disso, em período 

recente, diversos casos de repercussão elevaram a perícia a um razoável nível de 

reconhecimento. Assim, o chamado “efeito CSI”, que será tratado adiante, serviu 

para divulgar a perícia, levando-a a ocupar um espaço na mídia, também 

ambicionado por outros segmentos da polícia. Esta situação consolidou a perícia no 

centro das discussões sobre a melhoria da segurança pública, entretanto ampliou 

ainda mais o dissenso entre os coordenadores da investigação criminal e a perícia.  

Para um combate efetivo da violência e da criminalidade, as organizações 

policiais necessitam de uma reforma que as levem a atuar em consonância com as 

premissas de uma administração pública voltada para o atendimento ao cidadão, 

dentro dos parâmetros democráticos (BAYLEY, 2001, CRUZ e BARBOSA, 2002, p. 

3). Nesse contexto, a abordagem pela administração possibilita uma variedade de 

ferramentas para análise do funcionamento do sistema de persecução penal e 

condições para instrumentalizar propostas para melhoria de atuação das 

organizações, o que revela a atualidade do debate e a riqueza do campo de análise 

para a administração. Entretanto, o que se observa, no Brasil, é que as discussões 

relacionadas à segurança pública, à justiça criminal e às organizações policiais, 

normalmente recebem abordagens de cunho jurídico, sociológico ou antropológico. 

(CRUZ e BARBOSA, 2002). 

Segundo os mesmos autores, a administração pública, no geral, e o sistema 

de justiça criminal, em particular, sofrem das disfunções de um modelo que não 

atende às premissas burocráticas weberianas em sua essência, seja por estar 

eivada das influências patrimonialistas ou por não estarem imunizadas da influência 
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política. Dessa forma, o cidadão é submetido a um sistema de justiça criminal 

cartorial, caracterizado por um formalismo ultrapassado, em que as influências 

pessoais e a posição no estrato social passam a ser mais importantes (MISSE, et al, 

2010, DA SILVA, 2005).  

De acordo com Bittner (2003) e Bayley (2006), dentre outros autores, de uma 

maneira geral, sempre se acreditou que o trabalho policial exigisse, relativamente, 

baixo nível de qualificação, frequentemente escolhido por pessoas que se 

contentassem em fazer apenas aquilo que lhes fosse ordenado. Entretanto, a 

atividade policial deve ser entendida como uma atividade complexa, muitas vezes de 

alta complexidade, já que o policial tem que lidar com situações e circunstâncias, 

simultaneamente imprevisíveis, perigosas, de extrema diversidade e complexas: 

A mudança da concepção do policiamento do modelo do homem de 

armas para o modelo do profissional treinado, cujo treinamento 

apresenta algum relacionamento com o conhecimento científico, 

naturalmente envolve a mobilização e delineamento de programas 

científicos de estudo e instrução. O desenvolvimento de tais 

programas requer decisões do que poderia ser estudado e do que 

deveria ser ensinado. (BITTNER, 2003, p. 172). 

 

Outro fator de relevância, é que a polícia tem suas atribuições não apenas 

determinadas, mas também “protegidas” pela lei, na medida em que esta lhe garante 

o “monopólio” do enfrentamento à criminalidade. Nesse contexto, é difícil avaliar a 

eficácia ou mesmo os resultados do trabalho policial que, normalmente, é medido 

pelo número de prisões efetuadas ou de ocorrências registradas, o que é, no 

máximo, uma indicação de demanda e não dos resultados. Estes, na verdade, 

constituiriam-se, por critério de eficiência, na redução daqueles indicadores. 

Portanto, esse modelo burocrático de policiamento apresenta como medida de sua 

eficiência os resultados de sua atuação reativa e não proativa, como seria o ideal. 

Kant de Lima (1995) constata a precariedade das técnicas de investigação e 

de inserção das polícias no sistema de justiça criminal. A estrutura organizacional de 

perfil burocrático e hierarquizado, quando não ainda, embebido no ranço 

patrimonialista das polícias e de todo o sistema de justiça criminal, apresenta-se 
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incompetente para o enfrentamento dos diversos problemas que afligem a 

segurança pública.  

O mesmo autor reflete ainda sobre a dificuldade de se pesquisar a atividade 

da polícia: 

Com frequência minhas atividades de pesquisa eram proibidas. Por 

exemplo, não me permitiam fotografar as delegacias, e era solicitado, 

às vezes, a não gravar os fatos que estavam ocorrendo. (KANT DE 

LIMA, 1995 p. 19) 

Por esse e outros motivos, apesar da atualidade do tema, o que se verifica no 

Brasil, é a existência de pouca produção acadêmica sobre o tema segurança pública 

em geral.  Com relação à abordagem sob o enfoque da administração, ou mais 

especificamente da gestão de segurança pública, essa produção é quase 

inexistente. No entanto, esse é um campo de estudo a ser abordado com maior 

ênfase, não apenas pela sua relevância, mas, sobretudo, pelas contribuições que a 

análise organizacional pode proporcionar (CRUZ e BARBOSA, 2002). 

 

2.3 A Organização Polícia Federal 

A Polícia Federal está vinculada ao Poder Executivo Federal, na estrutura do 

Ministério da Justiça, e, conforme previsto no artigo 144 da Constituição Federal, é 

instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destinando-se a:  

I. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas 

entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras 

infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional 

e exija repressão  uniforme, segundo se dispuser em lei; 
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II. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de 

outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

III. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

IV. Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

A instituição tem sua atuação tanto como Polícia Administrativa, quanto como 

Polícia Judiciária. 

Como Polícia Administrativa, a PF atua de forma preventiva e repressiva, para 

disciplinar, regulamentar e fiscalizar direitos e interesses dos cidadãos, com o 

objetivo de impedir que o comportamento do indivíduo ou das empresas cause 

prejuízos para a coletividade. Dentre essas atividades destacam-se o controle 

migratório, o controle de armas, o controle de segurança privada, o controle da 

comercialização de produtos químicos, a segurança de dignitários e o controle de 

identificação criminal e civil. 

Como Polícia Judiciária, a PF atua na investigação de crimes federais e no 

cumprimento de determinações do Poder Judiciário, exercendo com exclusividade a 

investigação das infrações praticadas em prejuízo de bens, serviços e interesses da 

União. Cabe à PF, por exemplo, a investigação dos crimes de roubo e furto contra 

os Correios, a Caixa Econômica Federal, as universidades federais, o INSS e outros 

órgãos federais. 

2.3.1. Cultura Organizacional 

O Departamento de Polícia Federal, tal como a quase totalidade das 

instituições policiais brasileiras, guarda, ainda hoje, em sua cultura organizacional, 

fortes referências de caráter autocrático, em grande parte, herança dos tempos de 

exceção, mas também decorrente de uma cultura institucional burocrática e pouco 

amadurecida e, da estrutura de cargos e modelo de “hierarquia e disciplina”, 

originalmente copiado do modelo militar. Em escalas variáveis, esses problemas 

também impactam a Perícia Criminal. 

A cultura organizacional da instituição exerce determinante influência na sua 

forma de atuação e de “fazer” segurança pública. No plano individual, influi na 
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percepção e na formação do policial no seu cotidiano de trabalho, na medida em 

que, por meio dela são compartilhadas suas crenças, conceitos e práticas 

organizacionais resultantes de suas experiências. 

Quanto à definição de cultura organizacional, apresenta-se aquela proposta 

por Schein (2004:17), para o qual a cultura organizacional representa: 

Um padrão de pressupostos básicos que um determinado grupo 

criou, descobriu ou desenvolveu lidando com seus problemas de 

adaptação externa e integração interna, que funcionaram bem o 

suficiente para serem considerados válidos e, por isso, serem 

ensinados aos demais integrantes do grupo como a maneira correta 

de perceber, pensar e sentir em relação aos problemas. 

Segundo Beato (2001), as organizações policiais funcionam como no século 

XIX, entretanto atuam na complexa realidade do século XXI. Esta situação de 

necessidade de mudança tem, em sua própria concepção, uma valorização social 

cada vez maior pela busca da eficiência, da eficácia e da boa administração 

(PENENGO, 1997, p.79). 

Dentre as dificuldades observadas por este pesquisador, estão problemas do 

modelo organizacional e do plano de cargos do Departamento de Polícia Federal, 

que geram beligerância entre os diversos cargos da instituição. No que tange aos 

Peritos Criminais e Papiloscopistas ocorre a sobreposição e disputas de atribuições 

em relação ao trabalho pericial no local de crime. Com relação aos Delegados e 

Peritos Criminais observa-se um crescente questionamento quanto à autonomia da 

perícia em face da investigação policial.  

Nesse contexto, a necessidade de se alterar sua estrutura gerencial 

convencional, fortemente burocratizada, e, predominantemente, reativa (não 

proativa) fundamenta-se na percepção de que o modelo tradicional de gestão da 

polícia não tem se mostrado capaz de alcançar a complexidade dos problemas 

diante dos quais ela se encontra (BEATO, 2001). Além disso, a crescente perda de 

legitimidade do poder autoritário das organizações policiais frente às demandas 

decorrentes da expansão do sistema democrático representativo para todas as 

esferas institucionais da sociedade a partir da abertura democrática e da 
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Constituição Cidadã de 1988 exige vigorosa mudança nos seus métodos de 

atuação, o que só poderá ser alcançado com a concomitante mudança na cultura 

organizacional (WOOD JR., 2009). 

Percebida a necessidade de mudança organizacional, a mesma deve ocorrer 

pela implementação de novas tecnologias e também pelas exigências de um modelo 

organizacional baseado no conhecimento, no qual o aprendizado precisa se tornar 

um processo contínuo para os empregados (Drucker, 1996).  O novo modelo 

envolvendo flexibilidade organizacional, de caráter mais integrativo e socialmente 

homogêneo, demanda uma gestão participativa com maior circulação de 

informações e maior integração dos diversos setores envolvidos. 

A análise de dois dos processos produtivos da instituição, a Investigação 

Criminal e a Perícia, ou talvez melhor denominada, Investigação Técnico-Científica 

torna possível identificar elementos da cultura organizacional relacionados a esses 

dois processos que devem ser trabalhados de modo a favorecer uma mudança 

organizacional, visando melhorar o processo produtivo e o resultado das 

investigações criminais. 

Possivelmente, parte disso poderia ser alcançado por meio de maior 

autonomia dos peritos criminais, reorganização institucional e melhoria nos canais 

de comunicação. Além disso, é preciso também construir um nova cultura de 

estabelecimento de procedimentos padrões (POP’s) para os diversos processos da 

instituição. Aqui cabe a observação de que são recorrentes, no Departamento de 

Polícia Federal, situações em que se verifica o claro descolamento dos regramentos 

em relação à realidade do trabalho do dia a dia da Instituição, ou seja, das suas 

unidades regionais e locais onde, normalmente, desenvolvem-se os processos 

finalísticos da Polícia Federal. 

Nesse talante, a instituição e manutenção de “fatores de mudança 

organizacional” envolve um complexo processo, que necessita ser gerenciado. 

Embora a situação possa variar, em geral, observam-se sérias dificuldades para a 

instauração de mudanças de caráter gerencial. Isso decorre da necessidade de que 

para a realização de uma mudança eficaz no modelo gerencial, deve-se, 

necessariamente tratar da cultura organizacional (WOOD JR.,2009).  



32 
 

Como descrito acima, existe a percepção da necessidade de medidas que 

possam gerar uma adequação na cultura organizacional e nos processos da Polícia 

Federal, da Perícia Criminal e mais especificamente dos dois processos a que nos 

propomos estudar: a Investigação Criminal e a Perícia do Departamento de polícia 

Federal.  

A questão, portanto, é como desenvolver as mudanças, organizacional, 

gerencial, e de procedimentos necessárias a partir de uma análise dos aspectos do 

modelo organizacional relacionados ou que interferem nos processos de perícia e 

investigação criminal. Para tanto, é preciso, também buscar a percepção dos 

envolvidos, já que, na verdade, a fenomenologia afirma “que algo só pode ser 

entendido a partir do ponto de vista das pessoas que o estão vivendo e 

experimentando” (VERGARA, 2009, p.3). 

Outro fator que merece atenção são os critérios para recrutamento e seleção. 

Estes devem ser aprimorados visando uma maior necessidade de profissionalização 

dos policiais, com maior respeito aos direitos humanos e um cuidado especial na 

aplicação do poder discricionário do policial. Importante também é a preparação do 

policial, que deve ter sua formação e treinamento voltados para sua atuação 

profissional, ou seja, os processos envolvidos no trabalho policial. Diferentemente do 

modelo atual, em que se privilegia a formação jurídica, voltada para normas legais, 

disciplinares e burocráticas, distante do cotidiano a ser encontrado na atividade 

policial (CRUZ e BARBOSA, 2002). 

Assim, conclui-se pela necessidade de implementar medidas que devem 

envolver uma mudança organizacional no sentido de se aprimorar a relação entre a 

Investigação Criminal e a Perícia, buscando a otimização dos processos e métodos 

de trabalho, com foco na eficiência,  eficácia e efetividade da investigação criminal e, 

ao final, na persecução penal como um todo.  

A essência das medidas deverá repercutir em uma mudança organizacional 

que envolva a melhoria dos processos envolvidos, especificamente o 

reconhecimento da perícia como um procedimento paralelo, autônomo e 

independente em relação à investigação criminal, mas que, entretanto, precisará 

com ela guardar estreita colaboração, integração, harmonia e complementaridade. 
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2.4  Uma Abordagem pela Gestão Organizacional 

Dada à extensão do assunto, a gestão de processos será tratada apenas nos 

limites necessários buscando justificar a necessidade, aqui defendida, de se 

estabelecer um novo modelo nos processos de investigação e perícia criminal, de 

modo a torná-los, na nossa percepção, mais eficientes. 

Ao se estudar a constante busca, a nível gerencial, entre quantidade e 

qualidade de produção, busca-se, em primeiro lugar, na teoria organizacional, o 

entendimento sobre a gestão da produção, que é definida como toda ação social 

que visa alcançar objetivos prefixados por meio da organização da produção e do 

trabalho (TENÓRIO, 2000). 

 

2.4.1 Gestão de Processos 

Tradicionalmente, as empresas ignoram seus processos, mas elas têm muito 

a ganhar ao se dedicarem a conhecê-los melhor:  

É o oposto do que ocorreu na Revolução Industrial, que pregava: 
especialize-se e concentre-se. As organizações orientadas para processos 
dizem “veja o quadro maior e tenha um foco amplo” (Hammer, 1998). 

Toda organização desenvolve inúmeras atividades que levam à produção de 

resultados na forma de produtos (bens ou serviços). O conjunto dessas atividades, 

devido à sua natureza e aos resultados gerados, pode ser enquadrado na forma de 

processos organizacionais que, de forma integrada, trabalham no sentido de 

promover a consecução dos objetivos principais da organização, diretamente 

relacionados à sua missão. 

A Gestão de Processos Organizacionais pressupõe que os processos da 

instituição estão sendo monitorados, avaliados e revisados, com foco na melhoria 

contínua e no alcance dos objetivos da organização. 

Para Paim (2006), a gestão de processos se divide em três grupos de tarefas: 

projetar, gerir no dia a dia e promover aprendizado. Estas incluem mensurar ou 

medir e melhorar os processos, com o interesse principal de usar metas e métricas 

para assegurar que funcionem como deveriam. 
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2.4.2 Processo Organizacional 

Segundo o Manual de Processos da ANEEL, processo organizacional é um 

conjunto de atividades logicamente inter-relacionadas, que envolve pessoas, 

equipamentos, procedimentos e informações e, quando executadas, transformam 

entradas em saídas, agregam valor e produzem resultados, repetidas vezes. 

Esse conceito traz a idéia de processo como fluxo de trabalho - com insumos 

e produtos/serviços claramente definidos e atividades que seguem uma sequência 

lógica e que dependem umas das outras numa sucessão clara – denotando que os 

processos têm início e fim bem determinados e geram resultados para os clientes 

internos e usuários do serviço. 

Um processo organizacional se caracteriza por: 

• Ter claras as fronteiras (início e fim) e seu objetivo; 

• Ter claro aquilo que é transformado na sua execução; 

• Definir como ou quando (circunstância) uma atividade ocorre; 

• Ter um resultado específico; 

• Listar os recursos utilizados para a execução da atividade; 

• Ter gerenciabilidade, ou seja, responsável definido e problemas 

conhecidos e acompanhados; 

• Ter efetividade quanto às relações com usuários e fornecedores e seus 

requisitos são claramente definidos; 

• Ter transferibilidade e rastreabilidade, ou seja, ser devidamente 

documentado; 

• Ser mensurável, possuindo pontos de controle e medidas de 

eficácia/eficiência; 

• Ter alterabilidade, por meio de mecanismos de feedback para melhoria; e 

• Permitir o acompanhamento ao longo da execução. 

 

Krajewski et al. (2010), apresentam o caso da FedEX, maior empresa de 

entregas norte-americana, que precisou inovar seus processos para manter-se 

competitiva face a mudanças tecnológicas e de ambiente. Seu modelo de negócio 

original, baseado em transporte aéreo com um centro único de triagem e 
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distribuição, preconizava rapidez e confiabilidade, ainda que com um custo 

comparativamente alto. Entretanto, o surgimento e a universalização de serviços on-

line por meio da Internet, que permitiu uma melhoria no rastreio das encomendas, 

bem como o aumento na segurança e controle, reduzindo incertezas das operações 

terrestres de entrega, tornou mas competitivos os serviços de entregas terrestres ou 

marítimos, que passaram a concorrer com o modelo da FedEX, exigindo criar novas 

linhas de serviços, bem como um remapeamento e distribuição de processos. 

Um segundo exemplo interessante, aqui também tratado brevemente, é o 

caso da Toyota: enquanto a Ford, a GM e a Chrysler mantiveram seus processos 

"cintados" em gerências maiores e hierarquizadas, que acabavam por interferir na 

gestão interna de cada processo, a Toyota adotou um sistema de independência dos 

processos desde que cumpridas determinadas metas de produção, qualidade e, 

especialmente, tempo. Uma ilustração, ainda que simplória, seria a dos processos 

de fabricação do motor e da estrutura da carroceria: estes passaram a ter seus 

processos de fabricação independentes (cada processo se desenvolvia administrado 

por sua gerência própria e independente, muitas vezes, em unidades e 

departamentos totalmente diferentes. Entretanto, ambos os processos teriam que 

funcionar de forma integrada, de tal modo que, ao final, os dois se amoldassem 

perfeitamente na forma e no tempo certo (WOOD Jr., 2009). 

2.4.3 Administração de operações em uma organização  

Conforme Krajewski et al, (2010), as operações de uma organização são 

elementos que transpassam a estrutura funcional, unindo divisões, gerências e 

seções diversas. Essa percepção transfere a unidade de análise do departamento 

ou unidade de produção para o processo.  

 

 

Figura 3: Processo Fonte: (KRAJEWSKI et al . 2010) 

Função X Função Y Função Z

processo 
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Segundo os autores, as vantagens de se enxergar os processos como uma 

unidade de análise são: 

• Oferece um quadro muito mais claro da maneira como trabalham as 

organizações; 

• Um processo pode ter seu próprio conjunto de objetivos, envolver um fluxo 

de trabalho que cruze fronteiras departamentais e necessitar de recursos 

de vários departamentos; 

• Uma organização é tão eficaz quanto seus processos. 

 

Quando determinado processo de trabalho envolve diferentes competências, 

departamentos ou pessoas é oportuno que o mesmo seja dividido em subprocessos 

diferentes (KRAJEWSKI et, 2010). 

É justamente nesse ponto, que merece discussão a questão da divisão da 

Investigação Criminal em dois (sub)-processos diferentes. A investigação criminal, 

assim como os crimes por ela investigados, se dá em diferentes dimensões, e 

envolve áreas do conhecimento extremamente diversas. Isso implica em 

competências, habilidades e em consequência pessoas diferentes, implicando, 

portanto em processos diferentes. 

 Além disso, devido à própria estrutura vigente, decorrente de normas e da já 

exaustivamente discutida necessidade de independência e autonomia da prova 

técnica, a perícia e a investigação criminal, envolvem, também, departamentos 

diferentes.  

Portanto, aqui fica clara a necessidade da divisão da investigação criminal em 

dois processos independentes; um referente à investigação dos elementos 

subjetivos do crime e outro referente à investigação dos seus elementos objetivos, 

ou seja, relacionados com os objetos, ou com os elementos materiais do crime. 
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2.4.4 Processos na Polícia Federal 

A necessidade de modernização da gestão e do estabelecimento de novas 

práticas gerenciais levou a Polícia Federal a iniciar, nos últimos anos, um intenso 

processo de modernização dos processos de gestão, que foi intensificado em 

setembro de 2007, quando a administração estava sob responsabilidade do 

delegado Luiz Fernando Correa e sua equipe. Desde então, os esforços da 

Administração da PF têm aumentado para melhorar sua capacidade gerencial. 

Um grupo composto por 70 servidores públicos de todas as unidades da 

Federação realizou um estudo detalhado de diagnóstico estratégico, desenvolvendo 

objetivos e ações baseadas em cenários para o período de 2008 – 2022. Nesse 

processo, diversos especialistas foram ouvidos, para a elaboração do Planejamento 

Estratégico da Instituição. 

Dentre os objetivos institucionais estabelecidos para o Planejamento 

Estratégico da Polícia Federal para o período de 2008 – 2022, a necessidade de 

fortalecer a cultura da gestão estratégica foi identificada, originando algumas ações 

estratégicas, incluindo o desenvolvimento e a implementação das capacidades em 

Gestão de Projetos e em Gestão por Processos na Polícia Federal. 

Desse modo, a PF decidiu estruturar um portfólio de projetos e também 

identificar e modelar seus macroprocessos mais importantes.  

Em 2008, a Polícia Federal contratou os serviços de uma consultoria externa, 

com o intuito de aprender e absorver os métodos e técnicas de projeto e de gestão 

por processos necessários para a formulação de cinco projetos e ao redesenho de 

20 processos principais. 

Os serviços dessa consultoria foram concluídos em março de 2010, 

resultando no estabelecimento de uma unidade de gestão denominada de EGPE – 

Escritório de Gestão de Projetos Estratégicos, ligada ao Gabinete do Diretor Geral 

da PF. Esse suporte de alto nível permitiu ao EGPE implementar gradativamente a 

metodologia de Gerenciamento de Projetos, algo novo na instituição que, aos 

poucos, começa a mostrar seus primeiros resultados. 

Mais recentemente, em 2011, foi elaborado o Projeto de Gestão de Processos 

da Polícia Federal, o qual estabeleceu a seguinte arquitetura de processos para 

serem estudados e melhorados: 
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1) Seis níveis hierárquicos: 

a. macroprocesso: desdobramento de um sistema nos processos que o 

compõem; 

b. Processo: conjunto de partes de um determinado macroprocesso, 

projetado para alcançar um determinado resultado; 

c. Subprocesso: detalhamento de um processo, sendo composto de um 

conjunto de atividades que, executadas, levam à entrega de um determinado 

produto ou serviço; 

d. Atividade: procedimentos cuja execução é necessária para cumprir 

uma etapa de um determinado subprocesso; 

e. Tarefa: detalhamento de uma atividade em procedimentos específicos, 

para sua realização; 

f. Passo: procedimento correspondente à porção indivisível de uma 

tarefa, executada individualmente. 

O escopo de tal projeto baseia-se na constatação de que as estruturas 

organizacionais convencionais apresentam algumas características que 

comprometem o desempenho das empresas: elas priorizam as “funções” (áreas 

verticais), em detrimento dos processos essenciais, e exageram na divisão de 

tarefas, o que demanda desperdício de energia da força de trabalho, pois adotam o 

critério da otimização do funcionamento das áreas funcionais, o que leva à hiper-

especialização, sem fundamentação de necessidade. 

Nessa situação, as empresas têm estruturas hierárquicas rígidas e pesadas, 

sendo os processos executados de forma fragmentada, havendo em cada fragmento 

predomínio de atividades padronizadas, controladas por vários níveis de chefia, cuja 

função principal é garantir o cumprimento do arcabouço de normas. 

Já a organização orientada por processos pressupõe que as pessoas 

trabalhem de forma diferente. Em lugar do trabalho individual e voltado a tarefas, a 

organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a 

responsabilidade individual e a vontade de fazer um trabalho melhor. Ela projeta e 

mensura cuidadosamente seus processos e faz com que todos os colaboradores os 
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entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando o desenvolvimento de um 

sentimento de propriedade. 

Essa é a chamada visão horizontal das empresas, na qual as pessoas 

cumprem suas tarefas, porém possuem uma visão mais abrangente e pensam em 

termos do processo como um todo. Isso possibilita identificar e aperfeiçoar as 

interfaces funcionais, que são os pontos nos quais o trabalho que está sendo 

realizado é transferido de uma unidade para outra e nos quais ocorre, atualmente, a 

maior parte dos erros e da perda de tempo. 

 

2.5 Criminalística 

Nesta seção são apresentadas a definição, breve histórico, funcionalidades, 

áreas de atuação e meios de ação dessa importante ferramenta de trabalho policial, 

cuja aplicação na investigação criminal consideramos de fundamental importância 

para o êxito dos procedimentos investigatórios. 

A aplicação da ciência e da técnica à busca, análise e interpretação dos 

vestígios decorrentes de atos criminosos, é o objeto da criminalística. 

Na literatura conhecida, o primeiro trabalho a tratar de Criminalística foi o livro 

'Handbuchfur Untersuchnugsrichter', um manual clássico sobre investigações 

criminais, publicado na Alemanha, em 1893, por Hans Gross (1847-1915) 

considerado o criador da criminalística e fundador do instituto de criminalística anexo 

à escola de Direito da University of Graz, na Áustria (VELHO et al, 2011). 

Hans Gross foi um advogado, promotor, juiz e jurista austríaco, que dedicou 

muitos anos da sua vida ao estudo das investigações criminais, buscando na análise 

científica, alternativas para os métodos arcaicos de se obter confissões utilizados 

pela polícia de sua época. 

Entretanto, no Brasil, somente em 1947, quando da realização do Congresso 

Nacional de Polícia Técnica, em São Paulo, foi adotada a denominação 
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Criminalística, implicando também uma nova denominação para o evento, que 

passou a ser chamado “Congresso Nacional de Criminalística” (VELHO et al, 2011). 

Naquele evento, ocorreu também a proposta de uma nova definição da 

Criminalística, como sendo a “disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e 

interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do 

criminoso”, ficando a Medicina Legal responsável pelos exames dos vestígios 

intrínsecos (na pessoa) (DAMASCENO et al,  2005).  

Em 1947, a atuação da Criminalística era totalmente voltada para os crimes 

contra a pessoa, prova disso, conforme dito acima, foi a preocupação em definir 

muito bem as atribuições de cada disciplina para que a Medicina Legal fosse 

desmembrada da Criminalística.  

Nos dias de hoje, em decorrência do enorme desenvolvimento tecnológico e 

da diversificação da prática delituosa, essa definição, já não expressa, 

adequadamente a missão e o campo de ação da moderna Criminalística.  

Atualmente, a Criminalística utiliza-se de conhecimento científico dos mais 

diversos campos, de técnicas e de métodos científicos da Física, da Química, da 

Biologia, da Geologia, da Contabilidade, da Engenharia, da Informática e da 

Agronomia dentre outras ciências para realizar a sua atribuição de investigar o crime 

por meio dos seus vestígios materiais. 

Por outro lado, a disciplina dispõe também, de ferramentas próprias, tais 

como a Balística Forense, a Documentoscopia, a Merceologia e a Grafotecnia. 

Rabello, (1996, p. 19) define a Criminalística como: 

(...) uma disciplina técnico-científica por natureza e jurídico-penal por 

destinação, a qual concorre para a elucidação e a prova das infrações 

penais e da identidade dos autores respectivos, por meio da 

pesquisa, do adequado exame e da interpretação correta dos 

vestígios materiais dessas infrações. 

O mesmo autor, ao comentar essa definição, faz uma referência à separação 

dos campos de atuação da Criminalística e da Medicina Legal, concluindo: “assim, 
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quanto a esta parte, até a Medicina Legal está compreendida na definição moderna 

de Criminalística”. Para nós de fato, a Medicina Legal é um importante ramo da 

Criminalística, que lida com os vestígios no corpo humano, portanto, exercida pelos 

profissionais da medicina e ciências auxiliares. 

Porto (1960, apud Damasceno et al, 2005), considera a Criminalística como 

uma disciplina transformada e elevada a um sistema que utiliza conhecimentos de 

diversas ciências, artes e de outras disciplinas e que possui também técnicas 

próprias. 

Uma visão moderna é de que a aplicação de conhecimento científico ou 

tecnológico à investigação e solução de crimes é o que caracteriza a Criminalística 

que funciona como um sistema que usa os conhecimentos das ciências naturais 

para o estudo e a interpretação dos vestígios produzidos por um crime. Em tese 

todas as áreas do conhecimento humano e das ciências naturais têm aplicação na 

criminalística. 

 

2.5.1 Método de trabalho 

A polícia, quando investiga um crime, usa o método empírico, podendo utilizar 

eventualmente, métodos científicos ou tecnológicos. Entretanto, a polícia técnica, 

perícia criminal ou criminalística não pode jamais usar dos princípios empíricos para 

fundamentar suas conclusões. Seus postulados são unicamente científicos. O 

subjetivismo não tem espaço na investigação científica desenvolvida pela 

criminalística.  

Assim, a Criminalística utiliza-se da aplicação de técnica e ciência na 

investigação de crimes. Evidentemente, algumas vezes, com adaptações e outras 

desenvolvendo ferramentas específicas da nova ciência. Por exemplo, para análise 

de drogas, utiliza-se da química. Para análise de grafismos, a criminalística se utiliza 

em parte, da física, mas precisa desenvolver ferramentas específicas para tal 

análise, como a grafotecnia. 
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De forma sintética, pode-se dizer que esses métodos são a pesquisa e 

descoberta dos vestígios, o seu reconhecimento, coleta, defesa e interpretação 

visando à conclusão, por meio das técnicas científicas que forem necessárias. 

De acordo com Cavalcante (1985) a Criminalística apresenta os seguintes 

princípios: 

a) Princípio da Identidade (A=A) – não existem duas coisas ou fatos 

iguais. Cada uma possui suas particularidades diferentes. “Uma coisa, 

um corpo, um ente, só pode ser igual a si mesmo” 

De acordo com esse princípio não existem duas coisas ou dois fenômenos 

iguais, e assim sendo, não acontecem dois crimes da mesma maneira, com os 

mesmos instrumentos, e exatamente nas mesmas circunstancias. 

Consequentemente, dois crimes mesmo parecidos, nunca serão exatamente iguais.  

b) Princípio da Universalidade – as técnicas usadas em Criminalística são 

de conhecimento e aplicação universal. 

Isso quer dizer que as técnicas e os métodos usados aqui no Brasil devam 

ser as mesmas usadas em outros países e reconhecidas pela comunidade científica 

internacional. De acordo com esse princípio, a ciência se comporta como sistema 

uniforme em toda comunidade científica. 

c) Princípio da Intercomunicabilidade – ninguém entra em um local sem 

levar para o mesmo as marcas da sua presença e, nem sai sem levar 

sobre si, marcas deste local. 

         O princípio da intercomunicabilidade implica que qualquer ação que gere 

resultados, gerará também vestígios, que podem ficar gravados, impressos, tanto na 

pessoa que pratica a ação, como no local onde foi praticada: 

Onde quer que pise tudo que toque, tudo que deixe, até mesmo 

inconscientemente, servirá como evidência silenciosa contra ele. Não só 

suas impressões digitais ou pegadas, mas também seu cabelo, as fibras 

das roupas, o copo que ele quebra, a marca de ferramenta que ele deixa, a 

pintura que ele arranha, o sangue ou sêmen que ele deposita ou coleta – 
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todos estes e outros são testemunhas ocultas contra ele. Esta é a evidência 

que não se esquece. Não fica confusa pela excitação do momento. Não é 

ausente, porque testemunhas humanas são. É a evidência efetiva. 

Evidência física não pode estar equivocada; não pode se perjurar; não pode 

estar completamente ausente. Só a sua interpretação poderia estar errada. 

Só o fracasso humano em encontrá-la, estudá-la e entendê-la pode diminuir 

o seu valor (Paul Kirk, 1953,  p.784) 

 

 Nesse contexto, merece atenção especial a proteção da Cadeia de Custódia 

dos vestígios. Essa expressão refere-se ao fato de uma sucessão de eventos 

seguros e confiáveis que, tendo início na cena de crime mantém a integridade e 

idoneidade do vestígio até sua utilização pela Justiça como elemento probatório.  

Se um vestígio material com valor probatório tiver sua origem questionada, o 

processo como um todo poderá ser ineficiente no que tange à aplicação da Justiça. 

Indivíduos culpados podem ser postos em liberdade por ineficiência da investigação, 

criando na sociedade a conhecida sensação de impunidade. 

Quando se provam os crimes por meio de vestígios materiais, e os mesmos 

apresentam segurança na cadeia de custódia, dificilmente a Justiça não será 

aplicada. 

Geralmente, os vestígios materiais são incorporados aos autos da 

investigação, representada pelo inquérito policial, por meio do laudo pericial ou pela 

execução de um mandato de busca e apreensão. Se esses instrumentos forem bem 

utilizados pela Polícia as chances de se conseguir a condenação do acusado, 

quando for o caso, aumentam consideravelmente.  

Em Criminalística, vale a máxima: “Não adianta saber é preciso provar com 

convicção por meio dos vestígios materiais”. Nisso reside a ação da polícia técnica, 

a qual irá se completar com a atuação da polícia empírica, que empresta as suas 

faculdades de observação, “tino policial” e experiência em cada caso sob 

investigação. 
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2.5.2 Evolução Histórica da Criminalística 

A introdução de procedimentos técnico-científicos na investigação criminal é 

relativamente recente. Até meados do Século XIX somente a Medicina emprestava 

seus conhecimentos científicos à investigação de alguns crimes, especificamente 

aqueles praticados contra as pessoas. 

Em algumas civilizações antigas, já era comum a exigência de que um 

médico atestasse a causa da morte, nos crimes de homicídio, para possibilitar o 

processo e a condenação do assassino. A partir disso, a prática evoluiu para os 

crimes de lesões corporais, havendo a necessidade de que o médico fizesse 

exames para a constatação da extensão das lesões bem como do instrumento 

possivelmente causador das mesmas. 

No Brasil, como na grande maioria dos países, a perícia criminal surgiu a 

partir da Medicina Legal, que historicamente vem sendo utilizada de forma a 

subsidiar a investigação e o processo criminal, principalmente em decorrência da 

primazia que é dada aos delitos contra a pessoa.  

Com o aumento da complexidade das relações humanas e a evolução do 

conhecimento científico, as necessidades da produção da prova tornaram-se mais 

complexas, exigindo que outros profissionais, especialistas em outros ramos do 

conhecimento científico, passassem a também colaborar com o magistrado, 

assessorando-o naquelas áreas que envolvem conhecimentos técnicos específicos. 

Desde então, com a evolução da sociedade, diversos fatores concorreram 

para a criação e o desenvolvimento de uma nova área especializada na análise e 

interpretação dos vestígios materiais relacionados ao crime. Dentre elas, destacam-

se a evolução do conhecimento científico, o desenvolvimento de novas áreas 

técnicas, a constatação da fragilidade da prova testemunhal, o reconhecimento das 

sérias limitações a que a confissão do acusado se submete, o aumento e a 

diversificação da criminalidade e o repúdio da sociedade aos métodos arbitrários e 

violentos até então utilizados pela polícia. 

Nesse contexto, as provas de natureza pessoal, como a prova testemunhal, o 

interrogatório, o depoimento, o reconhecimento, deixam de ser totalmente 
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confiáveis, porque as pessoas se confundem, esquecem-se dos fatos, têm medo de 

represálias por parte dos autores, omitem-se sobre os fatos da investigação ou 

mentem intencionalmente, com o fim de acobertarem alguém. De acordo com o 

Código de Processo Penal, até a confissão do suspeito na fase do inquérito policial 

poderá ser retratada na etapa processual. Portanto para se estabelecer a confiança 

em uma testemunha é preciso antes se avaliar o quanto ela “tem interesse em dizer 

ou não a verdade”,(Beccaria. 2003, p. 29). 

Ante esse cenário, a prática de investigação das evidências materiais que era 

praticamente uma exclusividade dos crimes contra a pessoa, torna-se imperiosa na 

quase totalidade dos outros tipos de delitos. 

Em sintonia com o que se observava na criminalidade de rua, também nos 

crimes que envolviam fraudes documentais e financeiras, começava a surgir, 

principalmente, na Inglaterra e na França, especialistas na investigação desse tipo 

de delito, que atuavam por meio do estudo da escrita e dos documentos, 

proporcionando o surgimento de uma nova área da criminalística denominada 

Documentoscopia. 

Ao longo do tempo, surgiram diversas denominações para definir essas novas 

técnicas de investigação policial: policiologia, polícia de investigação, polícia 

científica, polícia técnica, técnica policial e finalmente, Criminalística. 

 

 

2.5.3 O Profissional Perito Criminal 

O perito é um apreciador técnico, assessor do juiz, com uma função estatal 

destinada a fornecer dados instrutórios de ordem técnica e a proceder à verificação 

e à formação do corpo de delito. É a pessoa encarregada pela autoridade, sob 

compromisso, de esclarecer, por meio de laudo, uma questão de fato que pode ser 

apreciada por seus conhecimentos técnicos especializados (MIRABETE, 2000). 

A atividade pericial está regulada pelo Código de Processo Penal (CPP) e 

pelo Código de Processo Civil (CPC). Os peritos, sejam eles criminais ou civis, são 
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classificados como auxiliares da justiça, com conhecimento especializado em 

determinada área, sujeitos à disciplina judiciária e aos mesmos impedimentos dos 

juízes.  

A Perícia Criminal está inserida no título das provas, que se divide em dez 

tipos de prova: pericial; interrogatório do acusado; confissão; perguntas à vítima; 

testemunhal; reconhecimento de pessoas ou coisas; acareação; documental; 

indiciária; e busca e apreensão. Diferentemente do processo civil em que prevalece 

a verdade formal, que "[...] emerge no processo, conforme os argumentos e as 

provas trazidas pelas partes." (NUCCI, 2006, p. 362), no processo penal prevalece o 

princípio da verdade real, em que "[...] o juiz tem o dever de investigar como os fatos 

se passaram na realidade." (CAPEZ, 2003, p. 26). 

A perícia é acima de tudo a emissão de um parecer técnico, que tem a função 

de um juízo de valor cientificamente fundamentado e cuja área de conhecimento 

extrapola o senso comum ou especificamente o conhecimento jurídico.  

Perito é aquele profissional chamado a emitir esse parecer, não apenas as 

observações técnicas e suas impressões pessoais, mas também as possíveis 

deduções que se possa estabelecer a partir daquelas. Para tanto, é preciso que o 

perito seja dotado de conhecimentos e aptidões especiais, seja profundo 

conhecedor, expert. Ou seja, o perito deve ser especialista no assunto e dispor de 

equipamentos que possibilitem ter a sua capacidade de observação ampliada, de 

modo a ver muito mais profundamente como correlacionar cientificamente, os dados 

que obtiver. 

No Brasil, os peritos podem ser oficiais ou ad hoc (não oficiais). Em se 

tratando do processo penal, normalmente, as perícias são realizadas por peritos 

oficiais, que são policiais especializados, isto é, são integrantes das instituições de 

polícia judiciária. Entretanto, em alguns estados a perícia encontra-se fora da polícia, 

nesses casos, normalmente vinculada a uma Superintendência de Polícia Técnica, 

que aglutina os Institutos de Identificação, Medicina Legal e Criminalística. Todo 

esse complexo é vinculado à Secretaria de Segurança Pública ou de Defesa Social 

do Estado. 
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Segundo o CPP, cabe aos peritos a realização dos exames de corpo de 

delito: 

Art. 159 CPP. Os exames de corpo de delito e as outras perícias serão feitos 

por dois peritos oficiais. 

§ 1º Não havendo peritos oficiais, o exame será realizado por duas 

pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, escolhidas, de 

preferência, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza 

do exame. 

Os peritos sujeitam-se no que lhes couber às mesmas restrições a que estão 

sujeitos os magistrados. Além disso, o Art. 279 do CPP assim estatui: 

Não poderão ser peritos: 

I. Os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos 

incisos I e IV do art. 69 do Código Penal; 

II. Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado 

anteriormente sobre o objeto da perícia; 

III. Os analfabetos e os menores de 21 (vinte e um) anos. 

A nomeação dos peritos não oficiais é ato exclusivo da autoridade policial ou 

judiciária, não sendo permitida a intervenção da parte. 

2.5.4 A Criminalística da Polícia Federal 

Na Polícia Federal, a criminalística ou perícia criminal, representa um 

complexo de recursos humanos, ferramental e instalações tecnológicas, capaz de 

aplicar de maneira integrada o conhecimento científico e tecnológico das mais 

diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de análise de evidências 

materiais de crimes. 

 

2.5.4.1 Estrutura da Criminalística Federal 

A Perícia Criminal Federal é estruturada tendo como órgãos centrais sediados 

em Brasília, a Diretoria Técnico-Científica do Departamento de Polícia Federal 
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(DITEC) que tem caráter gerencial de toda a Criminalística no DPF e o Instituto 

Nacional de Criminalística (INC) que estabelece os padrões de procedimentos 

técnicos, mas também executa exames periciais, sendo, portanto, simultaneamente, 

órgão diretivo e orientador e também órgão executivo. Além do INC, a estrutura 

conta com 27 Setores Técnico-Científicos distribuídos por cada uma das unidades 

da federação e 26 Unidades Técnico Científicas distribuídas estrategicamente pelo 

território nacional. 

A Diretoria Técnico-Científica coordena todo o Sistema de Criminalística 

Federal e é uma das cinco Diretorias do Departamento de Polícia Federal. Cabe a 

ela a gestão de projetos, a distribuição de recursos humanos e financeiros nas 

unidades e a garantia de meios que permitam a realização de pesquisas, 

capacitação e a execução do trabalho com qualidade e produtividade. 

O Instituto Nacional de Criminalística (INC) é a unidade de execução das 

atividades de perícia técnica no âmbito da Diretoria Técnico-Científica, e é composto 

por diversos setores, que desenvolvem atividades de produção e interpretação da 

prova material, além de dividir atribuições com a DITEC na divulgação de doutrina, 

especificação e normatização dos exames periciais. 

Os Setores Técnico-Científicos (SETEC) das unidades descentralizadas são 

os responsáveis pela elaboração da prova material em cada uma das vinte e sete 

Superintendências Regionais de Polícia Federal. São vinculados tecnicamente ao 

INC e à DITEC e, administrativamente, estão vinculados às Superintendências 

Regionais. 

As Unidades Técnico-Científicas vinculam-se ao respectivo SETEC do seu 

estado, estando localizadas, estrategicamente, em Delegacias de Polícia Federal 

cuja área de circunscrição implique em dificuldades de atendimento pelo respectivo 

SETEC de cada estado.  

 

2.5.4.2 Áreas de atuação e tipos de exames realizados pela Perícia Criminal Federal 
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A fim de fazer frente às suas necessidades, a Perícia Criminal Federal 

precisou desenvolver áreas especializadas do conhecimento criminalístico. Para tal, 

de acordo com o Caderno Didático de Criminalística da ANP e o Manual de Serviços 

da Criminalística, ela se estruturou da seguinte forma: 

I – Área de Perícias Documentoscópicas 

As perícias documentoscópicas estão presentes em quase todas as ações da 

Polícia Federal, principalmente, no combate aos crimes que envolvem fraude 

documental, comumente utilizada nos crimes contra o sistema financeiro nacional. 

Os peritos da área buscam, por meio de exames, comparações e análises 

científicas em documentos, esclarecer a autenticidade do material recolhido, 

revelando os processos e métodos utilizados nas falsificações de papéis e 

assinaturas. Um dos ramos mais requisitados da documentoscopia é a grafoscopia, 

técnica utilizada para estabelecer a autenticidade ou autoria de textos escritos à 

mão. 

Entre os materiais analisados pelos peritos estão qualquer documento 

impresso que seja objeto de investigação policial ou criminal: passaportes, títulos da 

dívida pública, carteiras de habilitação, cédulas de identidade, carteiras profissionais, 

selos.  

II – Área de Perícias Contábeis 

A repressão aos crimes financeiros é o foco de atuação da perícia contábil e 

financeira. Os crimes dessa natureza incluem atividades ilegais como: crimes do 

colarinho branco, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas, 

manutenção de depósitos não declarados no exterior, sonegação fiscal, crimes em 

licitações, apropriação indébita de contribuição previdenciária, corrupção (ativa e 

passiva), peculato, crimes contra o mercado de capitais, crimes contra as finanças 

públicas, lavagem de dinheiro, entre outros. 

Os exames financeiros analisam extratos e documentos provenientes de 

quebra de sigilo bancário e fiscal, com o objetivo de verificar possíveis 



50 
 

incompatibilidades entre a movimentação financeira e as declarações do imposto de 

renda e evolução patrimonial incompatível. 

III – Área de Perícias de Engenharia 

Superfaturamento de licitações, financiamentos e contratos de obras públicas 

estão entre os casos solucionados pelos peritos de engenharia. São eles os 

responsáveis por analisar se uma rede de esgoto foi toda construída, o custo de 

mercado da escola no interior do estado, se a venda de um imóvel foi abaixo do 

valor de mercado ou a causa do rompimento de uma barragem, por exemplo.  

A área de perícias em engenharia tem em seu histórico casos de grande 

diversidade, tais como desvio de verbas em obras públicas, avaliações de imóveis 

urbanos e rurais, acidentes aéreos e até mesmo análises em obras de arte. 

IV – Área de Perícia de Informática 

A perícia em informática desempenha papel fundamental na solução de 

crimes que utilizam a Internet, entre outros recursos informatizados. Todo trabalho é 

feito com base em exames minuciosos, que vão desde análises em local de crime 

na Internet e mídias de armazenamento, até o rastreamento de mensagens 

eletrônicas, identificação e localização de internautas e sites ilegais. 

Exploração sexual de menores na Internet e fraude contra instituições 

financeiras estão na lista dos principais casos desvendados com a contribuição dos 

peritos criminais federais em informática. Na busca pelos responsáveis, os 

profissionais produzem a prova material que, por meio de exames e laudos periciais, 

evidenciam todos os rastros deixados pelos criminosos. 

V – Área de Perícia de Laboratório (Química Forense) 

A análise, a caracterização e o desenvolvimento de novas metodologias de 

exames em drogas, fármacos (medicamentos), agrotóxicos, alimentos, tintas, 

documentos, bebidas, combustíveis, em diferentes formas de apresentação, são 

atribuições da perícia em química forense da Polícia Federal. Os peritos criminais 

em laboratório, em sua maioria, realizam exames no material solicitado, a fim de 
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identificar as substâncias presentes, sua quantidade e princípio ativo, além da 

prerrogativa legal, que tange à parte técnica, ou seja, à licitude da substância. 

VI – Área de Perícias em Locais 

O trabalho de perícias em locais de crimes é, normalmente, realizado por 

peritos criminais de diversas áreas de formação e que estejam de plantão nas 

Unidades Técnico Científicas descentralizadas, ou no Instituto Nacional de 

Criminalística, em Brasília. 

Os peritos criminais federais atendem as ocorrências em locais que envolvam 

os mais diversos tipos de crimes, tais como: incêndios, acidentes de trânsito, 

desastres, crimes contra o patrimônio e pessoas, ameaças químicas, biológicas, 

radiológicas e nucleares, entre outros. O maior número de ocorrências acontece nos 

estados. O INC, por sua vez, se destaca no atendimento aos grandes desastres e às 

ameaças de bombas, recorrentes na capital federal.  

Os laudos normalmente emitidos por essa área são os seguintes: 

Acidente de Tráfego, Morte, Morte Violenta, Arrombamento, Incêndio, 

Explosão, Furto, Disparo de Arma de Fogo, Desabamento, Constatação de danos, 

Laboratório clandestino, Estação de rádio clandestina, Reprodução Simulada de 

fatos (reconstituição), Laudo de Exame de Reprodução Simulada de Fatos, Laudo 

de Exame de Estudo Reconstitutivo. 

VIII – Área de Perícias de Meio-Ambiente. 

Os peritos criminais federais das áreas de atuação da criminalística ambiental 

trabalham na realização de exames e produção de laudos periciais em crimes que 

envolvem a fauna, flora, poluição, extração mineral e invasão de áreas protegidas. 

Em determinados casos, as perícias incluem ainda, exames em sítios arqueológicos, 

fossilíferos e de patrimônio natural, que visam caracterizar e avaliar danos 

ambientais em áreas alteradas, identificar taxonomicamente organismos vivos ou 

partes deles, classificar minerais e, quando possível, valorizar economicamente os 

recursos naturais. 
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Além disso, busca avaliar o impacto ao meio ambiente decorrente da 

intervenção sobre esses organismos ou minerais, conforme a legislação em vigor.  

Os laudos normalmente emitidos são os seguintes: Incêndio florestal, Poluição 

(hídrica; do solo; atmosférica), Desmatamento, Extração mineral, Fauna, etc. 

IX – Área de Perícia de Audiovisual 

Grampos telefônicos, clonagem de cartões de crédito, centrais de telefonia 

clandestina, rádios piratas e provedores de Internet ilegais. Estes são alguns dos 

delitos que, frequentemente, exigem a atividade pericial em audiovisuais e 

eletrônicos do Departamento da Polícia Federal. 

Os peritos realizam exames que visam identificar a “autenticidade” de 

imagens estáticas, gravações em áudio e vídeo. O objetivo é apurar se não há 

montagens, trucagens, supressões e outras alterações de caráter fraudulento. Eles 

também realizam exames para a verificação do locutor e reconhecimento facial. Os 

laudos normalmente emitidos são: Laudo de Exame em Material Audiovisual, 

Transcrição fonográfica, Identificação de locutor, Fita magnética de áudio/vídeo, 

mídias, etc. 

X – Área de Perícias de Medicina e Odontologia Forense  

As perícias médico-legais são realizadas em casos de crimes contra a 

integridade física da pessoa. Dentro da PF, esses exames são empregados 

geralmente quando estão relacionados com situações cuja responsabilidade é 

demandada da polícia judiciária da União ou da Justiça Federal. 

A área foi implantada recentemente no âmbito da Criminalística Federal, 

contudo, vem se desenvolvendo na intenção de consolidar um trabalho pericial de 

excelência. Com o foco na caracterização da materialidade dos delitos, cabe aos 

peritos do setor a realização de exames de corpos de pessoas vivas ou mortas ou 

análise de documentação médica. 

X I – Área de Perícias em Veículos 

Em diversas ocorrências criminais, existe a ligação direta ou indireta com um 

veículo e, em muitas delas, os veículos envolvidos apresentam uma série de 
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vestígios, cujo processamento pode demandar a atuação de peritos criminais 

federais de diferentes áreas. 

XII - Perícias em Balística  

Os peritos em balística forense do Departamento de Polícia Federal são 

responsáveis por confirmar a prova da ocorrência de um crime, que tenha como 

objeto principal uma arma de fogo. O trabalho consiste na identificação de armas e 

revelação de caracteres de registro que foram adulterados e suprimidos pelos 

criminosos. Além disso, são realizados exames mais completos em armas, 

munições, entre outros elementos, a procura de provas materiais. 

 

2.6  A Questão da Autonomia Pericial 

Muito se tem falado na autonomia pericial sob a abordagem de que a inserção 

dos peritos oficiais nos órgãos policiais é considerada um dos fatores que contribui 

para uma maior possibilidade de ingerência nos trabalhos periciais.  

Dentro desse princípio, por representar uma evolução em relação às formas 

de investigação predominantes no período de exceção pelo qual o Brasil passou, a 

autonomia pericial vem recebendo apoio de diversas entidades nacionais e 

internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas, Anistia Internacional, 

Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e entidades relacionadas aos 

Direitos Humanos. Assim, a promoção da autonomia pericial permanece, 

frequentemente, associada à idéia de desvinculação da perícia dos órgãos policiais.  

Por outro lado, a simples desvinculação dos órgãos periciais da estrutura da 

polícia pode revelar-se prejudicial ao desempenho da investigação policial na 

medida em que dela retira uma ferramenta fundamental de levantamento de dados 

objetivos acerca do crime. 

Parte integrante do sistema de persecução penal do Estado Brasileiro, a 

perícia criminal examina o corpo de delito na busca de esclarecimentos acerca da 

autoria e da materialidade de práticas ilícitas. Suas conclusões, alcançadas por 
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métodos científicos, são importantes para nortear a decisão judicial. Para garantir a 

orientação científica dos resultados dos exames e sua imparcialidade, é 

imprescindível a atuação autônoma da perícia, sem vínculos, amarras ou 

ingerências externas que possam comprometer a isenção dos exames. 

No que concerne à perícia criminal federal, a sua atuação dentro da Polícia 

Federal compreende uma série de atividades indispensáveis às investigações dos 

crimes. Para ser eficiente, essa perícia deve ser praticada num ambiente que 

assegure a imparcialidade, estimule a competência profissional e o trabalho de 

precisão. Os peritos, responsáveis diretos pela produção das provas, têm o encargo 

de produzir um laudo do que dependerá a liberdade de um cidadão ou a sua 

restrição. 

Em virtude da grande importância da prova pericial, devem-se assegurar 

garantias aos profissionais responsáveis pela materialização desta. A proximidade, 

ou mesmo a inserção no órgão que realiza a investigação, que é a denominada 

polícia judiciária, pode ser um fator que contribui para uma maior possibilidade de 

ingerência nos trabalhos periciais. 

No final da década de 80, os peritos oficiais brasileiros (peritos criminais e 

peritos médicos legais), por meio da Associação Brasileira de Criminalística – ABC, 

da Sociedade Brasileira de Medicina Legal, das associações estaduais de 

criminalística e de medicina legal, iniciaram amplo debate público, em todo o país, a 

respeito da autonomia dos Institutos de Criminalística e de Medicina Legal. 

Para essas associações, além de viabilizar o reforço institucional e logístico, a 

autonomia da perícia oficial garantirá a sua necessária independência dos órgãos 

policiais, que é de fundamental importância para que os exames periciais e demais 

laudos técnicos sejam feitos com a mais absoluta imparcialidade e rigor científico. 

Atualmente, os órgãos de pericia oficial de natureza criminal estaduais 

encontram-se divididos em dois grandes grupos: os que estão inseridos na estrutura 

da polícia civil e os que compõem estrutura própria, fora da polícia civil do estado. O 

órgão pericial oficial de natureza criminal federal encontra-se contido na estrutura do 

Departamento de Polícia Federal. 
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A existência da polícia científica como órgão independente das polícias 

judiciárias é um fenômeno recente. Entretanto, já se encontra consolidado em 

dezessete estados federados. Dentre suas causas está a ausência de autonomia 

funcional atribuída aos profissionais da perícia, que sofriam ingerência em seu 

trabalho. Nesses casos, a saída para a formação de institutos de perícia estaduais 

próprios foi o caminho encontrado para possibilitar a realização do trabalho do perito 

criminal de forma plena, isenta e independente (VIANA, 2012). 

Em diversas ocasiões, tem havido manifestações tanto de órgãos do governo 

(SENASP, 2005) quanto de órgãos colegiados como a 1ª Conferência Nacional de 

Segurança Pública – CONSEG, em 2009, cujas diretrizes aprovadas para a 

segurança pública corroboram a necessidade de autonomia das instituições 

periciais. Nesse evento, a segunda diretriz mais votada se relaciona com a 

autonomia dos órgãos periciais: 

Promover a autonomia e a modernização dos órgãos periciais 

criminais, por meio de orçamento próprio, como forma de incrementar 

sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da 

prova material, bem como o princípio da ampla defesa e do 

contraditório e o respeito aos direitos humanos. (CONASP, 2009) 

Também em 2009, foi assinado o Decreto nº 7.037, aprovando o Plano 

Nacional de Direitos Humanos PNDH-3, o qual salienta a relevância da autonomia 

pericial para a promoção dos direitos humanos, sendo esta incluída em suas ações 

programáticas definidas no âmbito da Diretriz 11 (Democratização e modernização 

do sistema de segurança pública) do Eixo Orientador IV (Segurança Pública, Acesso 

à Justiça e Combate à Violência), contidas no PNDH-3: 

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. 

Ainda no mesmo ano, a Lei Federal n° 12.030/09, que dispõe sobre as 

perícias oficiais de natureza criminal, determinou em seu artigo 2° a observância da 
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autonomia técnica, científica e funcional da atividade pericial, e tornou-se um marco 

legal para as instituições periciais: 

Art. 2° - No exercício da atividade de perícia oficial de natureza 

criminal, é assegurado autonomia técnica, científica e funcional, 

exigido  concurso público, com formação acadêmica específica, para 

o provimento do cargo de perito oficial. (BRASIL, 2009) 

Nesse contexto, observa-se que a inserção dos órgãos de perícia oficial nas 

instituições policiais é considerada um dos fatores que contribui para uma maior 

possibilidade de ingerência nos trabalhos periciais.  

Cada ente da federação adotou uma solução própria para a natureza de sua 

instituição pericial. Em alguns estados e no DF, as perícias permanecem vinculadas 

à polícia; em outros, os departamentos periciais se tornaram órgãos da 

administração direta ou foram descentralizados.  

Nos dezessete estados da federação cuja separação já ocorreu, observam-se 

naturezas jurídicas diversas para as polícias científicas. Em alguns desses estados 

as novas instituições de perícia se configuraram como pertencentes à administração 

direta – com ou sem atribuição policial - e em outros, assumiram a forma de 

autarquia, pessoa jurídica pertencente à administração indireta. Na nossa 

concepção, entretanto, como a Perícia Criminal exerce, indubitavelmente, atividade 

de polícia judiciária, a sua autonomia em relação às polícias civis deve ser entendida 

não como uma saída ou separação da polícia judiciária, mas sim como uma divisão 

da polícia judiciária em polícia de investigação e polícia técnico-científica. 

Com relação a esse tema,  o Supremo Tribunal Federal (STF) já se 

pronunciou, declarando que a autonomia da Perícia Criminal pode ser concedida, 

tanto no âmbito das instituições policiais como fora delas, sendo essa decisão uma 

questão de natureza administrativa, pertinente à competência do respectivo ente 

federativo. 
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2.7 O Chamado Efeito CSI 

Nos últimos tempos, observa-se um grande número de casos criminais reais 

de repercussão regional, nacional e até internacional que, por meio da imprensa, 

divulgam uma instituição que se utiliza da vanguarda do conhecimento científico e 

tecnológico para investigar e desvendar crimes. Aliado a isso, filmes e seriados de 

televisão também funcionam no sentido de popularizar a ciência forense. Os 

seriados televisivos, como o CSI (Crime Scene Investigation), Law and Order, Cold 

Case, entre outros, têm uma importante parcela de responsabilidade em dar 

visibilidade ao público sobre a atuação da ciência forense. No caso do CSI, o 

seriado se concentra na investigação da cena do crime e focaliza a evidência 

científica em sua elucidação. Na série, é analisado cada detalhe das cenas dos 

crimes, ainda que seja aparentemente irrelevante. O seriado estreou nos EUA em 

2000 e a partir de 2001 passou a ser exibido no Brasil, tendo importante papel na 

divulgação do trabalho da perícia criminal (FACHONE,2008). 

Dessa forma, a população e a sociedade em geral passou a reconhecer que 

as perícias têm implicações diretas nos resultados das investigações criminais e no 

futuro veredicto a que estarão sujeitos os envolvidos em um crime. 

Esse fato tem suscitado questões decorrentes das relações de poder nos 

órgãos policiais. Historicamente a atuação da polícia sempre colocou em maior 

evidência os investigadores responsáveis pela busca dos criminosos, que 

investigavam a partir das informações subjetivas (relativas aos sujeitos – vítima, 

testemunhas, autor, cúmplices, etc....) e a própria mídia reproduzia o que se via nas 

investigações, ou seja, a polícia tentando provar que determinado suspeito 

realmente havia perpetrado o crime.  

A recente e crescente repercussão midiática do trabalho da perícia criminal, 

tem mostrado outro lado da investigação: a sequência lógica de eventos (evidências 

e provas) que conduzem ao criminoso. Essa realidade, sobretudo em investigações 

de casos de grande repercussão, se por um lado gerou benefícios à perícia, 

chamando a atenção para as necessidades de aporte de recursos, treinamento e 

atualização tecnológica da instituição, por outro lado, acirrou também uma disputa 

por espaço e poder no órgão, que até então era incipiente e velada. Pelo menos no 
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que tange à Polícia Federal, até o final dos anos noventa, as relações de trabalho 

dentro da investigação criminal entre a perícia e os investigadores era melhor 

definida, estando, mais claramente, a atividade de perícia independente da 

investigação criminal. Entretanto, com o novo status obtido pela perícia criminal, 

passou a ocorrer, dentro das polícias judiciárias, um movimento buscando controlar 

a perícia e, por conseguinte, “capitalizar” esse reconhecimento e crescimento das 

ciências forenses para toda a polícia e, sobretudo para os delegados de polícia, na 

grande maioria das vezes os destinatários primários do laudo pericial. 

Por outro lado, é realidade que a quase totalidade dos cursos de direito no 

Brasil não possuem uma cadeira destinada ao ensino da criminalística, o que 

contribui também para o desconhecimento e a subestimação dessa disciplina, ou 

ramo do conhecimento humano pela imensa maioria dos operadores do direito. Essa 

situação também contribui para a falta de reconhecimento da perícia criminal como 

um processo complexo e independente que deve se desenvolver, externa e 

paralelamente, e não dentro ou como um mero apêndice ou uma mera atividade da 

investigação criminal. Na realidade a criminalística deve ser entendida como uma 

ponte que possibilita o acesso do direito penal e da justiça criminal a todos os 

demais ramos do conhecimento científico.  

Os crimes ocorrem envolvendo os mais diversos ramos do conhecimento 

humano e em cada uma dessas dimensões do conhecimento, certamente deixarão 

seus rastros (vestígios). Desse modo, é necessário que ocorra paralelamente à 

investigação dos elementos subjetivos do crime, também um processo investigativo 

de caráter eminentemente técnico-científico, apto a localizar, identificar e interpretar 

esses vestígios. 

Na realidade, o que se conclui ao se estudar a atual estrutura e o 

funcionamento do Subsistema de Segurança Pública, é que a solução de suas 

dificuldades depende de melhorias na sua administração, organização e, 

principalmente logística. Entretanto, a abordagem normalmente adotada é voltada 

para questões como a alteração do ordenamento jurídico, como aumento de pena, 

criminalização de novos delitos, alteração da idade para responsabilidade penal, 

demandas classistas das polícias, entre outras questões.  



 

 As figuras 4 e 5

percepção dessa realidade.  

Figura 4: Para os operadores do direito de 
uma maneira geral, a Criminalística 
representa uma ínfima parte de 
conhecimento ou informação
“conhecimento jurídico”. Fonte: O autor 
(2013). 

 

Nesse talante, merece observação o fato recente d

Militar de Minas Gerais de restringir o ingresso no Curso

bacharéis em direito. A atividade policial apresenta natureza multidisciplinar, 

portanto, demanda profissionais das mais diversas formações, com competências e 

habilidades diversificadas capazes de atender toda a multiplicidade d

circunstâncias e peculiaridades que envolvem o trabalho policial

A atual estrutura do subsistema de segurança pública no Brasil, voltado mais 

para o procedimento burocrático do que para os processos envolvidos e seu 

resultado efetivo, decorre de suas origens históricas, da sociedade patrimonialista e 

de sua estrutura de poder, marcadamente orientada para uma intrincada rede de 

interesses (MISSE et al,

poder e, nesse trabalho, especificamente do poder de polícia só se justifica como 

meio de serviço ao cidadão

5, apresentam, de forma ilustrativa,como se desenvolve a 

percepção dessa realidade.   

 

operadores do direito de 
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. Fonte: O autor 

Figura 5: Entretanto, na realidade, ela é a 
ponte que une a aplicação do dire
sobretudo o direito penal e processual penal 
a todos os demais ramos do conhecimento 
científico. Fonte: O autor (2013).

Nesse talante, merece observação o fato recente de o Comando da Polícia 

Militar de Minas Gerais de restringir o ingresso no Curso de Formação de Oficiais a 

bacharéis em direito. A atividade policial apresenta natureza multidisciplinar, 

profissionais das mais diversas formações, com competências e 

habilidades diversificadas capazes de atender toda a multiplicidade d

circunstâncias e peculiaridades que envolvem o trabalho policial (BITTINER, 2003)

A atual estrutura do subsistema de segurança pública no Brasil, voltado mais 

para o procedimento burocrático do que para os processos envolvidos e seu 

efetivo, decorre de suas origens históricas, da sociedade patrimonialista e 

de sua estrutura de poder, marcadamente orientada para uma intrincada rede de 

, 2010), sem a percepção republicana de que o exercício do 

alho, especificamente do poder de polícia só se justifica como 

meio de serviço ao cidadão. 
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2.8 A Perícia Como Fator de Promoção da Justiça e d a Igualdade 

Processual 

A redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição de 1988 

impuseram a primazia de direitos e garantias individuais, tais como o direito de se 

calar durante o interrogatório policial, o direito de não produzir prova contra si 

mesmo, direito a um julgamento justo e à preservação da incolumidade física da 

pessoa. Isso passou a exigir da polícia evolução nos seus métodos de trabalho e de 

investigação criminal (KANT DE LIMA, 1995). 

 Ao mesmo tempo, a criminalidade cresceu e, de uma forma ou de outra, 

atinge todo o país. Brasileiros, entrevistados em pesquisas de opinião pública, 

apontam a violência como o principal problema do País (VIOLÊNCIA..., 2007). 

Assim, no Estado Democrático de Direito é preciso conciliar o respeito aos direitos 

humanos com uma investigação eficaz dos crimes, de forma a levar os seus autores 

aos tribunais e garantir um julgamento justo. 

Nesse contexto, a perícia criminal adquire ainda maior relevância, como o 

segmento responsável pela produção da prova material e promoção da justiça por 

meio de seu trabalho, do conhecimento científico e de inovações tecnológicas 

aplicadas à investigação dos crimes. 

Assim, em se tratando de igualdade de direitos, e considerando que a justiça 

e um julgamento justo é um direito de todos, também todos teriam que ter direito a 

uma perícia de qualidade.  

Tomemos como exemplo casos de repercussão nacional como o assassinato 

da Juíza Patrícia Aciolli no Rio de Janeiro e do Promotor de Justiça Francisco José 

Lins do Rego em Minas Gerais, caso em que este pesquisador atuou na realização 

das perícias durante toda a investigação. Nesses casos, por se tratarem de altos 

funcionários da justiça, da grande repercussão midiática e da consequente comoção 

social se aplicaram todas as boas regras de execução da investigação criminal que 

funcionou plenamente integrada à perícia, tendo sido obtidos em ambos os casos 

excelentes resultados para a investigação criminal e a persecução penal. No caso 

da juíza Patrícia Acioli, no Rio, houve um trabalho pericial exemplar: foram 
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periciados o local, o carro onde ela estava e o corpo. E analisados dados de mais de 

três milhões de celulares. Foi a partir desses dados que a polícia provou o 

envolvimento de três policiais militares e o planejamento do crime.  

 Quando a máquina se esforça para funcionar, aparecem as respostas. Mas 

o crime envolvendo a juíza não foi tratado como mais um. O problema é 

fazer a máquina funcionar independente do CPF. (Erlon Reis,  Diretoria da 

Associação de Peritos do Rio,  JORNAL O GLOBO, 24/11/2009) 

 

Na mesma linha, lê-se a fala do Professor Jorge da Silva: 

Na verdade, apurar ou não apurar os crimes depende dos atores 

envolvidos. Se se trata de vítima das camadas altas ou considerada 

importante por alguma razão, a grita é geral, e o Governo e a polícia têm 

que se mobilizar, eventualmente concentrando todos os seus recursos na 

apuração e na prisão dos culpados, sendo exemplo emblemático deste fato 

o assassinato em 2002 do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo de 

Televisão. Se se trata de centenas de pobre-coitados da periferia  mortos 

em apenas um mês, o normal é que nada se fale, e que a já imensa lista de 

“homicídios de autoria desconhecida” aumente indefinidamente (DA SILVA, 

2005). 

Por outro lado, é preciso questionar o porquê de, em geral, não ser utilizado o 

mesmo aparato e metodologia na investigação, quando o crime ocorre na periferia 

pobre da cidade e não apresenta nenhuma repercussão midiática. A justificativa 

para isso, normalmente, é a falta de recursos (MISSE, 2010, VARGAS et al, 2010). 

Entretanto, é preciso que se busquem  meios para que o atendimento atinja um 

padrão único, não importando a repercussão midiática ou a relevância social da 

vítima. 

Como segundo exemplo, temos um caso ocorrido em Betim, Minas Gerais, 

nos anos 90. Uma jovem grávida foi assassinada. A única testemunha era o seu 

namorado, que estava com ela e levou um tiro no braço. As investigações realizadas 

não envolveram uma perícia, muito menos uma reprodução simulada dos fatos. 

Acabaram sendo presos quatro rapazes que, segundo a polícia teriam confessado o 

assassinato. Os indivíduos, que nada tinham a ver com o crime a eles imputado, 

foram condenados e começaram a cumprir pena. Entretanto, depois de reabertas as 
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investigações, ficou provado que o próprio namorado da jovem, havia atirado nela e 

em seguida disparado a arma contra o seu próprio braço.  

Nesse caso, uma simples entrevista com um perito medianamente capacitado 

seria suficiente para lançar fortes suspeitas sobre o rapaz. Ele (o assassino) 

certamente não saberia estabelecer a distância do tiro dado pelos bandidos em seu 

braço. Em sua versão, o trajeto interno do projétil dificilmente casaria com a trajetória 

(externa) do mesmo a partir do cano da arma, ou da posição do atirador, ou seja, 

seria praticamente impossível para o atirador relatar as circunstâncias do tiro como 

se outro elemento o tivesse praticado. 

Em junho de 2013, ocorreu um caso de grande repercussão na mídia, 

impressa, televisiva e nas redes sociais: o caso da jovem Tainá. A garota foi 

encontrada morta depois de haver sido estuprada e morta próximo a um parque de 

diversões no Paraná. Quatro jovens, funcionários do parque, foram acusados do 

crime e mantidos presos durante dezoito dias, período em que teriam sido torturados 

por policiais para confessarem o crime. Após a “confissão”, entretanto, foi emitido 

laudo pericial em DNA encontrado na vítima, indicando que o mesmo (DNA) não era 

compatível com nenhum dos rapazes presos, que então foram soltos, enquanto os 

policiais estão respondendo por crime de tortura. 

Essa é mais uma ocorrência como provavelmente ocorrem dezenas ou 

centenas pelo Brasil afora todos os dias, demonstrando o despreparo policial e o 

descaso com que é tratada a investigação criminal e, especialmente, a perícia 

técnica no Brasil.  

Outra situação que ilustra essa discussão é o caso visto nas figuras 

seguintes: um local onde jaz um corpo abandonado. Observe-se que no local, o qual 

deveria estar preservado, de acordo com um perímetro de preservação adequado, 

há uma enorme quantidade de pessoas: policiais, transeuntes, imprensa, curiosos, 

todos ali, dentro do perímetro em que poderia ser encontrada uma grande 

quantidade de vestígios. 
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Figuras 6 e 7 : Local onde foi encontrtado o cadáver do Prefeito de Santo André, Celso Daniel. Fonte: 
Pesquisa no site  http://www.google.com.br  em 25/04/2013.  

 

As fotos se referem ao local onde foi encontrado o corpo de Prefeito de Santo 

André, Celso Daniel, até hoje sem solução definitiva na justiça. 

Todas essas situações demonstram a necessidade de uma reavaliação do 

modelo de investigação criminal adotado no Brasil. 

Dessa forma, busca-se demonstrar que o estudo proposto pode contribuir 

para a melhoria nos processos envolvidos na investigação policial de modo a se 

minimizar a ocorrência de situações desse tipo e possibilitar melhorias nos 

resultados da investigação criminal. 
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3.  METODOLOGIA 

3.1. Introdução 

Nesta seção, será realizada uma breve reflexão sobre as diversas correntes 

filosóficas que justificam a metodologia seguida no trabalho, além da indicação 

daquela mais próxima do estudo realizado, em que tipologia de pesquisa ela se 

encaixa, os processos e fenômenos analisados, e os critérios de análise, visando 

auxiliar o leitor na compreensão dos fundamentos do método de pesquisa escolhido 

pelo autor.   

Buscando viabilizar o estudo, no presente trabalho são analisados 

especialmente as perícias referentes aos locais de crime e sua relação com a 

correspondente investigação criminal. Ambas as atividades representam processos 

de trabalho do Departamento de Polícia Federal.  De modo a buscar a sua 

compreensão e possível otimização, a pesquisa analisa os processos 

organizacionais de modo a melhor compreender algumas atividades desenvolvidas 

na instituição. 

3.2. Tipo de Pesquisa 

A Administração, como as demais ciências sociais, não possui métodos e 

técnicas de investigação exclusivas, e em regra, utiliza-se de técnicas e métodos de 

outras ciências. Nas pesquisas em ciências sociais não necessariamente deve haver 

privilégio de um método para tratar objetos científicos, pois na maioria das vezes, o 

objeto de pesquisa é, ao mesmo tempo, sujeito da mesma (MARTINS, 1997). 

Assim, a metodologia empregada na organização do presente estudo, no 

tocante ao processo, é marcadamente qualitativa na medida em que analisa 

aspectos da cultura organizacional e do modo como se desenvolvem e são 

realizadas determinadas atividades da perícia e da investigação criminal. A escolha 

da abordagem qualitativa se deve ao seu caráter descritivo, uma vez que na 

perspectiva qualitativa um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em 

que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado de forma integrada (GODOY, 



65 
 

2005). Nesse tipo de abordagem, o pesquisador busca captar o fenômeno em 

estudo a partir da perspectiva das pessoas envolvidas, considerando diversos 

pontos de vista e diversos tipos de dados coletados e analisados para que se 

entenda a dinâmica do fenômeno. 

A pesquisa qualitativa pode ser descrita como um processo investigativo em 

que o pesquisador, pouco a pouco extrai sentido de um fenômeno social 

contrastando, comparando, replicando, catalogando e classificando o objeto de 

estudo (MILLES e HUBERMAN, 1984). 

Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa oferece três diferentes 

possibilidades de abordagem: a pesquisa documental; o estudo de caso e a 

pesquisa etnográfica.  

No presente estudo, optou-se pela abordagem do estudo de caso, embora, 

em certa medida, sejam também utilizadas, as outras possibilidades. O estudo se 

fundamenta em uma ampla análise documental, que envolveu pesquisa bibliográfica, 

dados e documentos internos do Departamento de Polícia Federal, dados de 

investigações, inquéritos policiais e laudos periciais, buscando iluminar as 

suposições e proposições apresentadas.  

 O estudo de caso é muito útil quando o propósito do estudo é exploratório, 

descritivo ou explanatório; quando se estudam situações ou fenômenos 

contemporâneos em que o pesquisador não tem controle sobre a dinâmica dos 

acontecimentos e quando se questiona “como” ou “por que” determinadas atividades 

ou ações se desenvolvem desse ou daquele modo. 

 Segundo Godoy, 1995:  

O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os 

pesquisadores procuram responder às questões “como” e “por que” certos 

fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os 

eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre os fenômenos 

atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto da vida 

real. 
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De forma complementar, a pesquisa se utiliza também da etnografia, 

considerada uma metodologia que utiliza como campo de trabalho a descrição dos 

eventos que ocorrem na vida de um grupo. Serve como um método interpretativo e 

investigativo para o comportamento cultural e de comunidades, sendo possível 

contatar e observar, inclusive de forma participativa (pesquisador participante), 

pessoas e grupos com interesses focados. No presente caso, o autor se utilizou de 

sua longa convivência e participação nos grupos, fenômenos e processos 

estudados, já que exerce a atividade de perito criminal federal por quase dezoito 

anos, tendo realizado mais de quatrocentos exames periciais em local (conforme 

dados do Sistema de Criminalística do DPF a partir do ano de 2006 e registros de 

emissão de laudos periciais do SETEC/SR/DPF/MG antes dessa data).   

O uso de múltiplas fontes de investigação empírica pode ser muito útil quando 

a pesquisa envolve diversidade e complexidade de variáveis analisáveis:  

“O uso proposital de fontes múltiplas é aconselhável não apenas pela razão 
de se obter uma maior variedade de evidências;o maior  benefício é o 
aumento da confiabilidade das informações obtidas e o maior grau de 
confiabilidade da pesquisa. Além disso, o uso de fontes variadas permite 
solucionar certas discrepâncias encontradas no processo de coleta de 
dados.”  (VIEIRA e ZOUAIN, 2004, p.206) 

Em relação aos fins a pesquisa, é considerada descritiva, na medida em que 

analisa um ambiente natural a realidade a partir do ponto de vista de um participante 

dessa realidade. Entretanto, a pesquisa pode também alcançar caráter aplicado, na 

medida em que pretende sugerir mudanças em processos organizacionais 

específicos da atividade institucional da Polícia Federal.  

Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi realizada inicialmente, uma 

pesquisa bibliográfica, seguida de pesquisa documental utilizando laudos periciais e 

dados de inquéritos policiais, além de entrevistas e questionário eletrônico. Assim, a 

pesquisa desenvolvida caracteriza-se por ser um estudo qualitativo e exploratório, 

com o uso de estudo de caso como procedimento para obtenção dos dados 

analisados em atenta conexão com a revisão de literatura e o estudo documental, 

por meio de uma pesquisa com características pluralistas. 
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3.3  Coleta de Dados 

Formalmente, a coleta de dados se refere à obtenção, reunião e registro 

sistemático de dados, com um objetivo determinado. Esse passo é essencialmente 

operacional, compreendendo a coleta das informações propriamente dita.  

Neste trabalho os dados foram obtidos por meio de quatro fases distintas: 

três de caráter qualitativo: pesquisa documental e análise dos procedimentos de 

investigação e perícia à luz do marco teórico, emprego de entrevistas abertas e 

semiestruturadas, e pesquisador participante; e uma de caráter quantitativo, visando 

apenas complementar algumas constatações da pesquisa qualitativa: questionário 

eletrônico. 

O objeto de estudo - A perícia e a investigação criminal em locais de crime 

no Departamento de Polícia Federal - deve-se às observações do autor das 

inúmeras deficiências no desenvolvimento desses processos, quando se percebeu a 

necessidade de estudá-los e, se possível, propor melhorias nos procedimentos de 

trabalho.   

A análise focou o modo como se desenvolvem e se relacionam os processos 

de perícia e investigação criminal na Polícia Federal. O período de estudo envolve 

os últimos cinco anos, entretanto, inúmeras das percepções garimpadas podem ter 

origem, durante todo o período em que o autor vem trabalhando no órgão, desde 

novembro de 1995. 

Inicialmente realizou-se uma revisão da literatura visando identificar 

conceitos e dimensões dos processos envolvidos dentro do amplo contexto do 

Sistema de Justiça Criminal. Em seguida, buscou-se identificar, nos procedimentos 

estudados pontos em que os mesmos apresentavam problemas e poderiam ser 

melhorados, por meio da análise de cada um dos processos estudados. 

A terceira etapa foi realizada por meio de pesquisa de campo que envolveu 

a realização de entrevistas abertas ou semiestruturadas com seis peritos criminais 

federais e com o gestor de uma investigação cujo desenvolvimento e resultados são 

considerados modelares. 
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Ao final, com o objetivo de complementar as informações obtidas nas etapas 

anteriores, foi realizada ainda uma rápida pesquisa de campo, através da aplicação 

de questionários eletrônicos, para saber, qual era, na percepção dos peritos 

criminais federais, a frequência com que a equipe de investigação policial 

comparecia aos locais de crime de competência da Polícia Federal. 

A utilização de diferentes fontes de dados busca ampliar a confiabilidade das 

informações e possibilitar uma análise mais abrangente dos processos estudados. 

Segundo, Yin (2005) e Vergara (2009), a utilização de fontes de dados diversas é útil 

quando a matéria ou o fenômeno estudado apresentem escassos estudos anteriores 

ou teorias que lhe dêem suporte. 

 

3.3.1 Pesquisa Documental 

Essa fase consistiu na realização de uma detalhada análise documental 

utilizando material publicado, acessível por meio do uso de livros, artigos de revistas, 

jornais, intranet e, especialmente, dados de investigações e perícias realizadas. A 

análise procurou abordar como se desenvolvem no âmbito da Polícia Federal os 

procedimentos de investigação policial e da perícia criminal, bem como os efeitos de 

uma possível mudança organizacional no resultado do processo produtivo.  

A análise considerou também o modus ou maneira como são realizados os 

processos, seus prazos ou tempos, o nível de integração/intersecção a que estão 

submetidos, bem como aspectos da cultura da organização com eles interferentes. 

Segundo Yin (2005), os documentos são ricas fontes de dados 

organizacionais de uma instituição, desde que considerados os possíveis vieses 

presentes nos registros produzidos pela organização. Esse estudo se deu à luz do 

marco teórico e permeado por percepções e observações do autor, advindas de sua 

longa experiência no assunto. 

Dada a imensa diversidade de tipos de investigação criminal e respectivas 

perícias envolvidas, foi necessário se delimitar a análise apenas aos casos 

envolvendo locais de crime. Entretanto, pode-se observar uma transversalidade da 

discussão envolvendo outros tipos de investigação e perícia.  
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3.3.2 Dados Primários 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas 

e contatos informais com outros peritos criminais e investigadores, de uma rápida 

pesquisa de campo por meio de questionário eletrônico e da observação direta do 

autor, que desde 1995 desempenha a função de Perito Criminal Federal, tendo 

exercido por quase quatro anos a chefia da Perícia Criminal Federal em Minas 

Gerais. Nesse período foi possível reunir considerável experiência nos assuntos 

estudados. A seleção dos participantes da pesquisa de campo buscou alcançar a 

maior representatividade possível dentre os peritos criminais federais. 

 

3.3.2.1 Entrevistas semi estruturadas com peritos criminais federais e coordenadores 

de investigação selecionados intencionalmente. 

O universo da pesquisa de campo é composto basicamente por Peritos 

Criminais do Departamento de Polícia Federal. Entretanto, foram entrevistados 

também, membros de outras instituições que atuaram na investigação criminal e 

persecução penal, dentre eles o Coordenador da investigação do incêndio na Base 

Brasileira na Antártica. Algumas dessas entrevistas se deram de maneira informal 

aproveitando-se de eventos e outras situações que possibilitassem o contato e a 

busca de informações. 

A escolha dos entrevistados se deu de forma intencional, buscando-se 

componentes da organização que, por seu posicionamento na cadeia de comando 

ou por seu grau de experiência, conhecimento ou influência, pudessem, na 

avaliação do autor, contribuir de maneira mais produtiva para os resultados da 

pesquisa. 

 Assim foram realizadas entrevistas não estruturadas e semiestruturadas 

tanto pessoalmente quanto por e-mail, nesse caso, precedidas de contato pessoal 

ou telefônico, em que houve explanação e contextualização da pesquisa. Essas 

entrevistas foram realizadas com cinco Peritos Criminais Federais com ampla 



70 
 

experiência tanto na execução quanto na coordenação e chefia da Perícia Criminal 

Federal, incluindo ex-diretor e ex-chefe de Setor Técnico Científico. Com relação à 

área de atuação, também se buscou identificar PCF´s com experiência em 

diferentes áreas da perícia, além de indivíduos que atuaram em estados e regiões 

diferentes. A opção por manter o anonimato dos peritos criminais respondentes se 

deve ao interesse de que os mesmos tivessem plena liberdade para se 

manifestarem. 

 Além dos Peritos Criminais foi entrevistado, também um Capitão de Mar e 

Guerra da Marinha do Brasil, encarregado do Inquérito Policial Militar que apurou as 

causas do incêndio ocorrido na Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica.  

Essa mesma entrevista foi encaminhada também, após contato telefônico, a 

um Delegado de Polícia Civil, e a um Delegado de Polícia Federal, entretanto, por 

razões diversas elas não foram retornadas. Ocorreram ainda entrevistas e conversas 

informais com outros policiais buscando identificar a sua percepção acerca do 

assunto. 

A escolha da entrevista semiestruturada decorre do interesse em possibilitar 

uma resposta mais aberta do entrevistado em que surjam novas informações à 

medida que as respostas sejam expressas.  Nessas entrevistas, procurou-se 

recolher impressões acerca das relações entre a investigação policial e a perícia 

criminal, avaliar as deficiências e buscar subsídios para a proposição de melhorias 

nos procedimentos. 

O roteiro das entrevistas foi elaborado com base no resultado da análise do 

referencial teórico, em conformidade com o proposto por Vergara (2009), de que os 

roteiros das entrevistas são alimentados pelas teorias que embasam o estudo, por 

informações já registradas sobre o fenômeno de interesse, além da experiência do 

pesquisador e de pessoas da organização com vivências que lhes possibilitem 

explicitar conclusões relativas ao tema estudado. 

Desse modo, na primeira fase da entrevista, indagou-se ao entrevistado sobre 

como, na sua percepção funcionavam as relações, a troca de informações e a 

integração entre a perícia e a equipe de investigação nos locais de crime sob 
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investigação. Em seguida, perguntou-se em que medida essas relações seriam 

importantes para o melhor andamento da investigação. Finalmente, questionou-se 

em que aspectos os processos podem ser melhorados na percepção do 

entrevistado, de modo a tornar mais eficientes os processos investigatórios. 

A utilização da escolha intencional para a realização das entrevistas se 

mostrou adequada por facilitar a amostragem dos informantes, apresentando os 

atores mais importantes na compreensão do fenômeno estudado. Segundo Vergara 

(2009), as entrevistas “têm utilidade quando se busca captar o dito e o não dito, os 

significados, os sentimentos, a realidade experimentada pelo entrevistado, as 

reações, os gestos, o tom e o ritmo da voz, hesitações, assertividades, enfim, a 

subjetividade inerente a todo ser humano.” 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de maio a setembro de 

2013, num total de seis entrevistas, adotando-se o critério da saturação, quando se 

percebe que não estão sendo obtidas novas informações de interesse para a 

pesquisa (VERGARA, 2009). 

 

3.3.2.2 Questionário Eletrônico 

Também foram distribuídos questionários eletrônicos fechados remetidos 

diretamente aos peritos criminais federais do Setor Técnico Científico da 

Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais (SETEC/MG) e aos grupos de 

discussão da categoria. A idéia, com relação a esses questionários é, basicamente, 

a obtenção de dados que complementem e corroborem (ou não) os dados obtidos 

nos demais meios de pesquisa. 

O mecanismo de coleta de dados foi aplicado por meio do correio eletrônico 

(e-mail), utilizando a ferramenta de consulta do Google docs, por meio de 

questionário autoadministrado. Para tanto, foram encaminhados questionários 

eletrônicos fechados, por meio do e-mail do pesquisado, totalizando cerca de 630 

Peritos Criminais Federais pesquisados. Desse total 120 questionários foram 

respondidos (vide apêndice II), obtendo-se, portanto, uma taxa de retorno de 19%. A 

utilização do questionário eletrônico se justifica pela rapidez, praticidade e 
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confiabilidade. No cabeçalho da mensagem constava uma contextualização da 

pesquisa, seguida de perguntas qualificadoras dos respondentes e, ao final, as duas 

questões que realmente importavam para a pesquisa e cujas respostas são 

apresentadas na tabela e gráficos constantes da seção 6.1. 

Dessa forma, o questionário on-line e as entrevistas apresentam caráter 

complementar às informações obtidas pela análise documental e pesquisador 

participante. As entrevistas são úteis para se obter informações a respeito das 

experiências vividas pelos entrevistados, seus sentimentos e o significado de suas 

ações, servindo também com parâmetro e limites à interpretação do próprio 

autor/pesquisador. Vergara (2009) enfatiza a importância da entrevista como 

complemento da pesquisa documental. 

A explicitação e análise dos dados e respostas do questionário e das 

entrevistas será realizada no capítulo 5. A relação completa das respostas ao 

questionário eletrônico consta do anexo II. 

 

3.3.4  Universo e Amostra 

A seleção da amostra entrevistada se deu por critérios não probalísticos, de 

acordo com parâmetros julgados relevantes para a pesquisa. Foi utilizada a seleção 

intencional dos entrevistados, em que os sujeitos foram escolhidos por 

representarem, na percepção do pesquisador, aqueles indivíduos que apresentavam 

simultaneamente, representatividade no universo da população, maior capacidade 

de fornecer informações acerca do objeto da pesquisa e acessibilidade. 

Para o questionário eletrônico, a ideia foi alcançar o maior número possível de 

peritos criminais em atividade. Assim foram remetidos questionários por e-mail aos 

peritos criminais federais do Setor Técnico Científico da Superintendência da Polícia 

Federal em Minas Gerais (SETEC/MG), aos PCF´s colegas do Curso de Mestrado e 

ao fórum de discussão da categoria.  

O universo da pesquisa dos casos abrange casos selecionados pelo autor 

em que os resultados do trabalho investigativo foram positivamente influenciados ou 

mesmo determinados pela efetiva integração, entrosamento e adoção dos 
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procedimentos tidos como padrão da investigação de campo e da perícia em locais 

de crime.  

 

3.3.5  Pesquisador Participante 

A observação participante, juntamente com as entrevistas e tendo como 

parâmetros estruturadores da análise o referencial teórico e a análise dos processos 

estudados, revelou-se um importante método de coleta de dados, já que o estudo foi 

conduzido por um pesquisador inserido na organização, que atua como perito 

criminal federal desde 1995, tendo trabalhado em diversas áreas da perícia inclusive 

na chefia, por quase quatro anos, da Perícia Criminal Federal em Minas Gerais. 

Nesse sentido, Triviños (1987) aponta que o foco de pesquisa deve estar vinculado 

ao âmbito cultural do pesquisador ou à sua prática profissional cotidiana. 

Podemos entender a observação participante como uma modalidade 

especial de pesquisa na qual o pesquisador não é apenas um observador passivo 

(YIN, 2005). Dado o fato de que o pesquisador faz parte do corpo funcional da 

instituição investigada e atua no segmento foco da pesquisa, foi possível captar 

informações, de outra forma inacessíveis à investigação, permitindo, portanto, uma 

percepção da realidade do ponto de vista de alguém dentro do objeto estudado e 

não de um ponto de vista externo, o que, na avaliação do autor, possibilita um maior 

aprofundamento nas informações. 

Portanto, além da pesquisa direcionada e estruturada, ocorreu a observação 

participativa incluindo a realização de discussões informais com outros profissionais, 

que possibilitaram uma compreensão mais ampla das peculiaridades e 

complexidades do fenômeno estudado, bem como do contexto em que ele está 

inserido. 

Além disso, visando fornecer uma ilustração dos procedimentos envolvidos, 

foram realizadas análises de casos reais, tidos como modelos, paradigmas, ou 

ainda, benchmark, para os processos estudados. Assim, são abordados exemplos 

de investigações e perícias em que o modelo proposto foi adotado, ainda que de 
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forma elementar, mas que ainda assim, apresentou grande importância na obtenção 

de resultados positivos e efetivos para a investigação policial.   

Para as análises de casos reais, os dados foram coletados pelo próprio 

pesquisador participante, por meio dos inquéritos policiais, laudos periciais, 

anotações de campo, bem como em entrevistas informais com os investigadores 

e/ou responsáveis pelas investigações, artigos publicados em jornais, revistas, 

Internet e sites, além da própria experiência do autor que vivenciou todos os casos 

analisados. 

 Na seleção dos casos procurou-se identificar perícias em que houvesse 

riqueza de informações para discussão, além é claro, da presença dos fatores 

determinantes do sucesso da investigação definidos no capítulo 4. Como relatado, 

em todos os casos apresentados ocorreu a participação deste pesquisador: a 

investigação do incêndio ocorrido na Estação Brasileira Comandante Ferraz, na 

Antártica, a investigação do incêndio na algodoeira Teles-Pires no Mato Grosso, a 

investigação do assassinato do Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rêgo 

em Belo Horizonte e a investigação do assassinato do Oficial de Justiça Daniel 

Norberto da Cunha em Contagem, MG. 

Como as análises de casos reais tiveram caráter essencialmente qualitativo, 

com abordagem descritiva, privilegiando o significado das informações e sua 

comparação com aquelas obtidas das pesquisas de campo, documental e 

bibliográfica que não podem ser traduzidas em números, a amostra foi basicamente 

definida por critérios de tipicidade, representatividade e acessibilidade. Segundo 

Vergara (2009), a tipicidade é constituída pela seleção de elementos representativos 

da população em conformidade com o tema do trabalho, e acessibilidade é a 

seleção de elementos baseada na facilidade de acesso a eles.  

 

3.4  Tratamento e Validação dos Dados 

Os dados secundários foram analisados e interpretados, buscando-se extrair 

seus significados, e identificar as motivações e sentidos para as mudanças nos 
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processos analisados. A investigação nessa fase foi conduzida de forma descritiva -

interpretativa, de forma a levantar as deficiências e identificar os pontos em que os 

processos pudessem ser melhorados, visando atingir novos modelos de trabalho. A 

adoção de uma postura interpretativa deveu-se ao fato de que a pesquisa baseada 

no relato de autores e de documentos por eles produzidos busca compreender não 

só o que é evidente, mas principalmente, o que está oculto. 

Para a análise dos dados primários utilizou-se de maneira limitada a análise 

de conteúdo qualitativa que enfatiza o que é significativo sem que seja 

necessariamente frequente. 

As entrevistas foram analisadas buscando-se compreender as percepções 

dos entrevistados em relação à investigação policial e á perícia criminal, 

especialmente, aos níveis de integração entre os dois processos. A análise de 

conteúdo visa compreender, não apenas aquilo que foi expressamente dito, mas 

também as informações subjacentes, nas entrelinhas do discurso analisado. 

As respostas ao questionário eletrônico foram compiladas em gráficos e têm 

sua análise no capítulo cinco. 

Em relação ao processo de coleta, organização e validação dos dados da 

pesquisa, foram seguidos os princípios propostos por Yin (2005), visando aumentar 

sua qualidade. Tais princípios indicam o uso de várias fontes de evidências, 

organização e formatação de banco de dados para o estudo de caso e 

estabelecimento de um encadeamento lógico de evidências.  

Concluída a pesquisa, que deve representar um conjunto lógico de 

proposições, é necessário avaliar a qualidade do projeto de acordo com o que 

recomenda Yin (2005) para um estudo de caso explanatório/exploratório. 

O critério da validade indica a capacidade de um instrumento de pesquisa 

produzir medições adequadas e precisas para chegar-se a conclusões corretas. 

Para tanto, são utilizadas várias fontes de evidências, o que proporciona a 

triangulação de dados. Além disso, também buscou-se estabelecer um 

encadeamento de evidências e um organizado processo de revisão por informantes 

considerados aptos aos objetivos de pesquisa (YIN, 1995). 
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Considerando tratar-se de um estudo qualitativo, acredita-se que foi obtida 

maior validade devido ao uso de observações não estruturadas, permitindo conhecer 

detalhes dos cenários investigados. Nesse tipo de estudo, de visão fenomenológica, 

pretende-se alcançar a validade por meio do pleno acesso aos conhecimentos e 

significados dos relatos dos informantes, contextualizados com as demais fontes de 

dados de pesquisa. 

 

3.5 Limitações do Método 

Toda e qualquer metodologia que seja escolhida para uma pesquisa 

apresenta dificuldades de execução e limitações. Deve-se ter, no entanto, cuidado e 

zelo para que tais limitações sejam superadas ou minimizadas, a fim de não 

frustrarem o objetivo final do estudo. 

A pesquisa empreendida foi alicerçada nas informações contidas nos 

documentos oficiais examinados, no estudo comparativo dos casos analisados e no 

levantamento de dados primários por meio de entrevistas, questionário eletrônico e 

análise de casos reais, à luz da experiência do autor. Desse modo, o trabalho 

buscou desencadear uma discussão organizada e mais diversificada possível sobre 

o assunto. Devido à deficiência crônica de material bibliográfico específico que 

tratasse dos processos estudados, a utilização de teorias ou estudos anteriores 

capazes de construir um caminho para a ampliação dos resultados desse trabalho 

ficou prejudicada. Para tanto seriam necessários novos e mais abrangentes estudos.  

A seleção dos entrevistados levou em conta a maior representatividade e 

relevância possíveis, tendo como parâmetro também a facilidade de acesso, tanto 

dentro da pesquisa de campo quanto com relação aos casos escolhidos como objeto 

de estudo. Para tanto, o estudo considerou uma grande quantidade de variáveis 

existente para os aspectos da relação entre a perícia e a investigação de campo. 

Entretanto, é certo que a limitação da amostra, se por um lado necessária à 

exequibilidade do trabalho, por outro, é um fator limitante da universalização das 

conclusões.  



77 
 

Outra limitação do presente estudo é o fato de que a análise de casos 

estudados privilegiou casos de maior repercussão, em que, tal como apontado 

também por um dos entrevistados na pesquisa, torna-se natural um maior empenho 

e dedicação da polícia. Entretanto, ainda assim, é preciso reconhecer que o 

empenho, a dedicação e a busca pela melhor maneira de se executar um trabalho é 

obrigação dos policiais, como servidores públicos e como cidadãos que são. 

Portanto, esse trabalho tem sua aplicabilidade limitada ao universo estudado, 

qual seja a relação entre a perícia de local de crime e a investigação de campo 

dentro da Polícia Federal, emoldurada pelos parâmetros de sua cultura 

organizacional e norteada pela relevância dos casos estudados e das pesquisas 

exploratória, documental  e participativa efetivamente realizadas. 
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4  A PERÍCIA E A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL  -  ANÁLISE DOS 

PROCESSOS À LUZ DO MARCO TEÓRICO 

4.1 Introdução 

Para designar a procura, ou busca dos vestígios relacionados a um crime, 

adotou-se a denominação genérica de investigação, investigação criminal ou ainda 

investigação policial, já que tradicionalmente, no Brasil, a investigação criminal é 

realizada pela polícia.  

A polícia empírica desenvolve seu trabalho de investigação, em que aplica 

conhecimentos subjetivos para com isso colher informações a respeito do crime, de 

maneira a formar uma certeza a partir de um somatório de evidências subjetivas. 

Isso não significa que a investigação empírica não possua método. Apenas são 

diferentes dos métodos da polícia técnica. Dessa forma, a maneira como se forma 

uma certeza é diferente, pois enquanto a ciência busca explicação no próprio 

fenômeno, através do estudo de seus vestígios e suas implicações com o seu 

entorno material, o método empírico busca respostas nos postulados humanos. A 

partir do estudo e da relação de afirmações, muitas vezes, aleatórias, oriundas de 

situações desprovidas do controle científico (DÓREA, 2003) 

De maneira geral a investigação criminal levada a efeito pelas Polícias 

Judiciárias se desenvolve através do inquérito policial, que é presidido por um 

delegado de polícia de carreira.  

A competência administrativa das Delegacias de Polícia é, como regra geral, 

determinada em razão do local de consumação da infração. É possível, entretanto, 

que se proceda à distribuição da competência em função da natureza da infração 

penal, em que existem delegacias especializadas na investigação de determinados 

crimes (roubos, homicídios, entre outros). 

A atividade exercida pela polícia judiciária tem caráter administrativo e, desse 

modo, o inquérito policial é peça informativa destinada a embasar uma possível 

denúncia, passo necessário para iniciar a Ação Penal.  
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Desse modo, têm entendido os tribunais que os vícios por acaso verificados 

durante a elaboração do inquérito não contaminam a fase subsequente, da ação 

penal, ou seja, os vícios do inquérito não geram nulidades processuais. Tal fato se 

dá principalmente em função de que a imensa maioria dos atos realizados no 

Inquérito Policial, tende a ser repetidos na fase processual. Entretanto, em se 

tratando das perícias e dentre elas especificamente as perícias de local, estas, em 

regra não poderão ser repetidas, uma vez que após a realização da perícia o local 

de crime é normalmente desfeito. Desse modo, ganha relevo a necessidade de se 

realizar os trabalhos periciais com a máxima qualidade, sobretudo no que tange aos 

cuidados com a preservação do local, dos vestígios e em integração com os demais 

atos da investigação. 

Na verdade, o termo genérico investigação abarca todos os procedimentos da 

polícia na busca da solução de um delito: o do investigador procurando indícios, 

testemunhas e o criminoso, através de elementos ditos informativos, se utilizando da 

sua habilidade, perspicácia e experiência, que caracterizam o trabalho da polícia 

empírica que utiliza conhecimentos subjetivos para com isso colher informações a 

respeito do crime de maneira a formar uma certeza a partir de um somatório de 

evidências de caráter, em regra, informativo.  

Por outro lado, temos o trabalho do perito criminal, do técnico, pesquisando 

os vestígios materiais no local do crime ou os elementos objetivos que lhe forem 

encaminhados no laboratório. Dessa forma a maneira como se forma a certeza do 

fato a ser provado, é diferente, pois enquanto a ciência busca explicação no próprio 

fenômeno através do estudo de seus vestígios e suas implicações em seu entorno 

material, o método empírico busca respostas nos postulados humanos, por meio do 

estudo e da relação de afirmações muitas vezes aleatórias, oriundas de situações 

fora do controle científico, mas que, entretanto, guardem entre si uma rigorosa 

coerência lógica.  
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4.2 A Investigação Criminal 

A investigação criminal, em regra, inicia-se com a notícia da ocorrência de um 

fato criminoso que chega até a polícia. A partir disso são destacados investigadores 

para trabalhar no caso. Estes irão levantar informações das mais diversas maneiras, 

entrevistando, acompanhando (seguindo um alvo) ou interrogando pessoas, 

procurando documentos, monitorando indivíduos, deslocamentos, conversas 

telefônicas, entre outras atividades.  

Caso seja um crime que exija uma perícia de local de crime, os peritos 

criminais se deslocam para o local e realizam os exames periciais, entretanto, em 

geral ocorre pouca ou nenhuma troca de informações entre a equipe de investigação 

e a perícia criminal na cena do crime. 

Quando se tratar de outro tipo de crime, que não envolva um exame de local, 

a investigação continua evoluindo sem a participação da perícia. Nesse processo é 

gerada uma grande quantidade de informações que, dependendo do tipo de delito, 

podem se constituir em um volume muito grande de dados. Em regra, até esse 

ponto, não houve nenhuma participação da perícia que, portanto, não conhece ainda 

nada do que está sendo investigado. Em determinado momento da investigação é 

solicitado o exame de corpo de delito, feita por meio de um distante 

(descontextualizado) memorando ao coordenador da área de perícia.  É então 

designado um perito criminal para realizar o exame pericial. 

Normalmente, nesse momento já se tem uma enorme quantidade de 

informações acerca do fato investigado. Entretanto, em regra, nenhuma dessas 

informações chega até o perito. O mesmo recebe apenas o corpo de delito, e a 

solicitação do exame, por exemplo, uma arma em que é solicitado o exame geral da 

mesma, bem como se os projéteis remetidos foram expelidos pelo cano da referida 

arma, que pode ter sido utilizada em um homicídio ou suicídio de uma criança. Uma 

vez que o perito não sabe desse detalhe, e não recebe essa informação, ele realiza 

o exame solicitado e encaminha o laudo. Entretanto, caso ele soubesse ou tivesse 

sido perguntado se seria possível a uma criança de “x” anos disparar a arma contra 

si mesma, ele poderia fornecer informações importantes e até definitivas acerca do 
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ocorrido. Esse é um caso extremo. Entretanto, inúmeras outras situações ocorrem 

todos os dias nos institutos de criminalística do país.  

Portanto, ao requisitar a perícia, é importante que o solicitante, seja ele um 

delegado de polícia, promotor de justiça ou juiz, inclua no pedido o máximo de 

informações possível, visando subsidiar o perito na avaliação dos exames 

necessários e da melhor forma de fazê-los, de modo a atender aquilo que é 

solicitado, ou dando-lhe (ao perito) condições de também avaliar o que seria mais 

importante constar no laudo, naquelas circunstâncias.  

Tome-se o exemplo de um segundo caso: um cadáver que chega ao IML, 

tendo sido encaminhado para exame cadavérico, sendo questionado apenas os 

quesitos legais. No caso em análise, entretanto, suspeita-se de erro médico, mas 

essa informação não chega até o legista, que realiza os exames de rotina. Porém, a 

detecção de um possível erro médico, exigiria exames complementares, os quais 

não são realizados em todos os casos.  

Assim, é preciso que a perícia seja entendida como um processo relevante e 

paralelo à investigação criminal. É necessário ainda, que ambos os processos se 

desenvolvam de forma harmônica e integrada, é preciso, enfim, criar canais de 

comunicação para que a perícia e a investigação criminal atuem de forma a se 

complementarem mutuamente.  

Por exemplo, em casos de crimes financeiros, depois de toda a investigação 

desenvolvida, remete-se ao perito criminal contador ou economista, um expediente 

solicitando a perícia, em que muitas vezes o próprio solicitante não sabe exatamente 

o que perguntar, e junto à solicitação encaminha-se um caminhão de documentos. 

Como, em geral o perito não sabe do que se trata, ele precisará gastar um tempo 

enorme somente para entender a que se referem aqueles documentos e qual a sua 

possível ligação com o(s) delitos(s) investigados (OLIVEIRA, 2005). 

Em resumo, a investigação criminal (ou policial) deve buscar essencialmente, 

levantar as provas relativas a um ato criminoso sob investigação. Ocorre que nessa 

busca pela realidade dos fatos em apuração, verifica-se uma dicotomia no processo 

investigatório e na produção das provas. Aquelas de ordem subjetiva ficam sob a 
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responsabilidade dos investigadores de campo que entrevistam, interrogam, buscam 

testemunhas etc., enquanto as segundas ficam a cargo dos peritos criminais, que 

efetuam o levantamento dos vestígios materiais do crime, seja ele um levantamento 

de local, de ambiente virtual (Internet), de armas ou materiais diversos utilizados 

para perpetração do delito, levantamentos contábeis nos crimes de ordem 

financeira, e diversos outros. Nesse sentido VILLANOVA (1977, p. 122), afirma que: 

(...) a investigação criminal ou policial tem como objetivo fundamental, 
estabelecer as provas em relação ao delito em apuração, sejam elas de 
ordem material, objetiva; de ordem pessoal, informativa, ou apenas 
indiciárias, desde que possibilitem levar à certeza em relação aos fatos, ou 
seja à verdade....Na realidade a investigação tem que buscar elucidar os 
fatos investigando pessoas e coisas. Ocorre que só as primeiras cometem 
crimes, entretanto sempre se utilizando, alterando, eliminando ou de 
qualquer maneira interferindo e relacionando-se com as segundas... . 

(...)  cabe à criminalística a investigação das evidências materiais do crime e 
à investigação de campo, ou subjetiva, as evidências pessoais. Ambas 
buscam segundo suas técnicas e ferramentas próprias, partindo de 
elementos conhecidos para os desconhecidos restabelecer a verdade, 
recuando no tempo para verificar a existência do crime, estabelecer a sua 
dinâmica, modos e meios de execução e determinar a sua autoria. No que 
tange à criminalística através dos vestígios objetivos do crime, enquanto a 
investigação empírica busca o mesmo fim, porém seguindo outros 
caminhos. Portanto uma completa a outra e a otimização de resultados só 
será possível quando as duas interagirem de modo lógico e harmônico para 
que as provas subjetivas e objetivas se ajustem e se completem. 

Nessas poucas palavras, o ilustre Perito Criminal Federal e Professor, Antônio 

Carlos Villanova faz um brilhante resumo da maneira como deveriam funcionar as 

relações entre a perícia criminal e a investigação policial. 

 

4.2.1 Desenvolvimento da Investigação Criminal 

Enquanto nos Estados Unidos 65% dos homicídios são esclarecidos 

(SHEINKMAN, 2006 in SILVEIRA, 2008), no Brasil esses índices são baixíssimos. 

Segundo o Jornal O Globo de 24/09/2011, apenas 5 a 10 % dos homicídios são 

solucionados no Brasil, enquanto a França tem 80% e a Inglaterra 90% de seus 

homicídios esclarecidos. Segundo reportagem desse mesmo jornal de 08/05/2011, 

dos inquéritos instaurados no Rio de Janeiro até 31/12/2007 apenas 1% tiveram a 

sua autoria identificada. 

Em seu trabalho Investigação de homicídios: construção de um modelo, 

Guaracy Mingardi realiza análise sobre os procedimentos de investigação criminal 
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para o crime de homicídio. Nesse trabalho, o autor propõe um “modelo ideal de 

investigação”, baseado em manuais de investigação criminal, para, a partir dele, 

estabelecer contrapontos e comparações com o que ele chama de “modelo de 

investigação real” efetivamente praticado no dia a dia da atividade policial. Ao final, o 

autor propõe, partindo da junção possível dos dois modelos, encontrar um modelo 

de investigação efetivamente possível (MINGARDI, 2005). 

Essa situação guarda certa similaridade com a discussão travada no presente 

trabalho, pois também nos propomos a discutir um modelo ideal, citamos casos em 

que tal procedimento tenha sido efetivamente ou muito proximamente alcançado, e o 

comparamos com as situações usualmente ocorrentes no dia a dia das unidades da 

Polícia Federal. O motivo de apresentarmos como exemplo para se construir um 

modelo de investigação criminal, a investigação de homicídio se deve, 

principalmente, ao fato de que, por envolver em geral maior complexidade e um 

maior quantitativo de variáveis possíveis, este tipo de investigação acaba 

oferecendo também maiores elementos para discussão. Por exemplo, no caso de 

tráfico de drogas ou roubo, a polícia normalmente tem mais tempo para investigar e 

pelo menos, a priori, a motivação já está determinada. 

 

Voltando ao trabalho de Mingardi, o autor divide a investigação de homicídios 

em preliminar e de seguimento. A primeira se refere aos procedimentos usualmente 

realizados pela(s) equipe(s) policial(is) no local da ocorrência desde a comunicação 

do fato à polícia e a chegada dos policiais à cena do crime, momento em que, 

geralmente,  fica em evidência a atuação da perícia. Por outro lado, a investigação 

de seguimento envolveria todos os procedimentos normalmente adotados após a 

instauração do inquérito policial. Na realidade, entretanto, ambos os processos têm 

continuidade. O processo de investigação criminal iniciado na cena do crime 

continua no bojo do inquérito policial, no que Mingardi chama de investigação de 

segmento. Já as atividades da perícia no local de crime, normalmente têm sua 

continuidade por meio de exames laboratoriais, de balística, ou de outros objetos 

ligados ao crime, de áudio e vídeo (quando existem mídias que podem ajudar a 

elucidar o crime), de reprodução simulada de fatos (reconstituição) etc... 
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As figuras 08 e 09 apresentam, sinteticamente, um fluxograma simplificado 

para a investigação criminal. Observe-se que no primeiro caso verifica-se que a 

troca de informações, percepções e feedback, resume-se ao laudo pericial. No 

segundo caso essa interação é obtida em diversas oportunidades, enriquecendo e 

melhorando ambos os processos por meio de uma ‘simbiose’ entre eles. Entretanto, 

no âmbito do Departamento de Polícia federal, na maior parte das vezes, somente a 

perícia se desloca ao local de crime e a investigação propriamente dita (inquérito 

policial) é iniciada somente algum tempo depois. 

 

 

Notícia Crime
Acionamento da perícia

Eventuais diligências

Solicitação do Laudo Oitivas/

interrogatórios sem participação da

perícia

Outras diligências necessárias
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Sentença

2ª fase da Persecução Penal

 

 

Figuras 08: Fluxograma sintético da investigação criminal: no primeiro sem que haja a integração 
dos processos. 

 



 

Figuras 09: Fluxograma sintético da investigação criminal em que a equipe de investigação está 
presente no local de crime, ocorrendo a desejada integração e troca de 
criminal. 

 

4.2.1.1 Investigação preliminar
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(alguns trabalham com vinte e quatro horas

quer dizer que nesse tempo é preciso alcançar o máximo de informações acerca do 

crime, sua possível autoria, dinâmica e materialidade, 

antes que estas se esqueçam ou se confundam com rela

possam ter ouvido ou visto. Entretanto, n

investigação preliminar bem feita, em que se observe, sobretudo

do local do crime. Mingardi

preliminar bem feita:  

1. A rápida chegada dos policiais ao local do fato.

2. O completo isolamento e a preservação do local de crime

qualquer modificação prejudicial aos exames periciais. Para tanto, o local do 

crime deveria ser mantido intacto

polícia com competência e capacitação para coleta dos materiais e indícios 

que serão submetidos à análise.

problemas em se tratando de locais de crime: a falta de preservação do

: Fluxograma sintético da investigação criminal em que a equipe de investigação está 
esente no local de crime, ocorrendo a desejada integração e troca de 

4.2.1.1 Investigação preliminar 

No trabalho policial, é conhecida a teoria das primeiras quarenta e oito horas 

(alguns trabalham com vinte e quatro horas, outros com setenta e duas horas), 

quer dizer que nesse tempo é preciso alcançar o máximo de informações acerca do 

crime, sua possível autoria, dinâmica e materialidade, buscar e ouvir testemunhas, 

se esqueçam ou se confundam com relação ao que realmente 

possam ter ouvido ou visto. Entretanto, na realidade, é fundamental uma 

investigação preliminar bem feita, em que se observe, sobretudo

Mingardi elenca os seguintes indicadores de uma investigação 

A rápida chegada dos policiais ao local do fato. 

O completo isolamento e a preservação do local de crime

qualquer modificação prejudicial aos exames periciais. Para tanto, o local do 

crime deveria ser mantido intacto até a chegada da perícia técnica, única 

polícia com competência e capacitação para coleta dos materiais e indícios 

que serão submetidos à análise. Entretanto, temos aqui um dos maiores 

problemas em se tratando de locais de crime: a falta de preservação do
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: Fluxograma sintético da investigação criminal em que a equipe de investigação está 
esente no local de crime, ocorrendo a desejada integração e troca de feedback com a perícia 

é conhecida a teoria das primeiras quarenta e oito horas 

outros com setenta e duas horas), isso 

quer dizer que nesse tempo é preciso alcançar o máximo de informações acerca do 

buscar e ouvir testemunhas, 

ção ao que realmente 

é fundamental uma 

investigação preliminar bem feita, em que se observe, sobretudo, uma boa análise 

elenca os seguintes indicadores de uma investigação 

O completo isolamento e a preservação do local de crime, de modo a impedir 

qualquer modificação prejudicial aos exames periciais. Para tanto, o local do 

até a chegada da perícia técnica, única 

polícia com competência e capacitação para coleta dos materiais e indícios 

qui um dos maiores 

problemas em se tratando de locais de crime: a falta de preservação dos 
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locais e o seu mau isolamento. Normalmente, os próprios policiais se 

movimentam desastradamente pelo local, mexem em documentos e outros 

vestígios. Quando a perícia chega, encontra o quadro original alterado. 

3. A realização rápida de diligências na região do crime, buscando identificar 

e/ou prender suspeitos. 

4. Rápido arrolamento de testemunhas do fato, que devem ser devidamente 

interrogadas ainda no local, visando manter incólumes suas impressões e 

percepções antes que sofram influência ou contaminação de outros fatores, 

inclusive dos próprios relatos que serão apresentados na mídia, dúvidas, 

esquecimentos ou mesmo ameaças.  

5. Detido acompanhamento de todas as perícias que são realizadas no local do 

crime, nos vestígios encontrados e após, no caso de exames laboratoriais.   

Nesse momento é importante que se inicie a troca de feedback entre a perícia 

e equipe de investigação. Entretanto, o que se vê, na prática, é a falta de 

integração e troca de informações. Para boa parte dos policias, a perícia é 

apenas “mais um procedimento burocrático”, que só existe porque a lei assim 

o determina. 

O autor afirma ainda que não se pode confiar apenas na experiência para a 

formação de um bom investigador, além dela é preciso treinamento e 

profissionalismo: 

 

Eu sempre acreditei que experiência pessoal era a melhor forma de 

apreender sobre a investigação de homicídios. Existem, porém, dois 

grandes problemas com essa linha de raciocínio. Primeiro não é 

possível aprender se não lhe dão oportunidade para isso. Segundo 

que nos grandes casos nem sempre é possível compartilhar 

conhecimento e experiência com tanta coisa ocorrendo numa 

investigação. Desde a chegada do primeiro policial na cena tudo que 

é feito, ou em alguns casos o que não é feito, torna-se extremamente 

crucial. – (Terry L. Castleman in Mingardi, 2005).  
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4.2.1.2 Investigação de seguimento 

A investigação de seguimento envolve todos os procedimentos e diligências 

realizados após a instauração do respectivo inquérito policial. Trata-se da 

identificação, localização, intimação e inquirimento de testemunhas, vítima(s), 

suspeito(s) e demais envolvidos no crime. Em regra, essa etapa da investigação 

criminal toma um acento excessivamente burocrático e cartorial, o que acaba por 

distanciá-la da prática operativa de investigação.  

Além disso, também nessa fase, normalmente, não se observa a troca de 

informações com a perícia criminal, o que pode prejudicar tanto a execução e o 

direcionamento a ser dado à investigação, quanto a interpretação dos depoimentos 

de testemunhas e do interrogatório do acusado. Isso é ainda mais relevante quando 

se trata de crimes que envolvam conhecimentos técnicos específicos, tais como 

crimes financeiros, de informática ou de meio ambiente. O mesmo se deve esperar 

quando o crime cometido envolva uma dinâmica, que para ser bem definida, exija 

balizamento técnico-científico, como acidente de trânsito, homicídio, incêndio etc. 

Nesses casos, é interessante que o delegado converse com o perito criminal para 

discutir questões sobre o interrogatório, ou a oitiva das testemunhas. Do mesmo 

modo, pode ser interessante o diálogo entre o agente de polícia e o perito criminal 

acerca da melhor forma de se conseguir as informações que serão úteis para a 

investigação.   

Voltando ao modelo de Mingardi, logo no início da investigação de 

seguimento deve-se buscar reunir o máximo de informações sobre a vítima, focando 

naquilo que os americanos chamam de “vitimologia aplicada” (VARGAS et al, 2010, 

p. 130). Deve ser feito, portanto, um levantamento biográfico da vítima, histórico, 

relacionamentos, família, amigos, inimigos, atividades profissionais, caráter, etc. 

(MINGARDI, 2005). Além disso, deve ser feita, mais rapidamente possível, a 

reconstituição das últimas 24 horas da vítima, levando em consideração todos esses 

fatores.  Essas informações então serão comparadas com os depoimentos de 

testemunhas, parentes, amigos etc, buscando desenvolver hipóteses sobre a 

possível autoria e a motivação do crime. 

Nesse ponto, é que, novamente faz-se mister a troca de informações com os 

peritos criminais responsáveis pela perícia e emissão do laudo, as informações 

referentes às relações bem como à rotina, especialmente, nas últimas vinte e quatro 
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horas, podem oferecer subsídios, ou mesmo linkar informações da perícia com 

àquelas provenientes da investigação empírica. Entretanto, em regra isso não é 

feito. 

Na sequência da investigação, os policiais, em geral já podem ter uma ideia 

das possíveis motivações e de uma lista limitada de suspeitos do crime. Os 

investigadores passam, então, a trabalhar com os princípios de oportunidade e do 

meio utilizado para estabelecer, dentre os suspeitos, quais seriam os mais 

prováveis. Cabe agora investigar, dentre os suspeitos quais teriam tido a 

oportunidade e em seguida analisar-se detidamente os álibis por eles apresentados. 

Na sequência, cabe verificar qual(is) dentre os suspeitos teriam acesso aos 

meios para a prática do crime ou se tem aptidão para utilizá-lo. Por exemplo: algum 

deles possuía arma, ou sabia atirar? 

Outro problema de todo esse procedimento é que ele seria bem mais efetivo 

se fosse feito de imediato, no entanto, normalmente, passam-se dias para esse 

percurso. Em regra, tanto a equipe de peritos quanto a equipe de investigação 

trabalham em regime de plantão. Essa situação implica que os policiais que 

atenderam a ocorrência ficarão três dias fora do trabalho, devendo passar a 

sequência da investigação para as equipes seguintes, isso é completamente 

inadequado.  

Portanto, também é necessário que haja modificação no modo de trabalho, 

exigindo-se que o policial que atende a ocorrência seja o mesmo que dará 

continuidade ao seu prosseguimento. Ou seja, deve haver uma equipe única para 

cada caso sob investigação, de modo a existir uma continuidade lógica na 

construção do processo de investigação. Esse procedimento possibilitaria também 

uma aproximação dessa equipe de investigadores com os peritos que cuidam da 

perícia, isto é, da dimensão técnico-científica da investigação. 

Ao final, espera-se que a investigação policial contenha, de forma clara e 

organizada, uma cadeia de evidências capazes de demonstrar, de forma lícita, clara 

e sistematizada os fatos sob investigação. Nesse ponto, é preciso que se recorde 

que as provas de caráter subjetivo/informativo (testemunhais, interrogatório) devem 

se ajustar e complementar às provas de caráter objetivo/material. A efetividade das 

provas tende a ocorrer mais eficientemente quando a investigação é realizada de 
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maneira concomitante e integrada com a perícia criminal. Com relação à sua licitude 

e sistematização, Beccaria (2003, p. 28), ao dissertar sobre as provas, ressalta que: 

Quando os indícios de um crime não se mantêm, senão apoiados uns 

nos outros, quando a força de inúmeras provas dependem de uma 

só, o número de provas nada acrescenta nem subtrai na 

probabilidade do fato: merecem pouca consideração porque se 

destruís a única prova que parece certa, derrocareis todas as demais. 

 

4.3   A Perícia Criminal em Locais de Crime no DPF 

Tendo em vista os modelos de trabalho já discutidos na seção 2.4. e o sem 

número de processos de perícia possíveis de ser realizadas, conforme detalhado na 

seção 2.5, nesta seção, será apresentado, a título de exemplo, apenas o modelo de 

atuação da Perícia Criminal Federal em locais de crime.  

A partir da análise desse modelo, esperamos poder apresentar e discutir 

como se desenvolve o processo de perícia criminal no Departamento de Polícia 

federal. Nesse sentido, pode-se imaginar que a atuação da perícia criminal nas mais 

diversas áreas, conforme o tipo de delito investigado, sempre guarda similaridades 

com a perícia em local de crime, já que um documento fraudado, um sítio da 

internet, ou uma operação financeira criminosa representam ficcionalmente um local 

de crime a ser periciado. 

 As figuras 10 e 11 apresentam um fluxograma esquemático do processo de 

perícia criminal em local de crime, respectivamente, sem e com a necessária e 

produtiva troca de feedback entre os processos de investigação e perícia criminal.  



 

Figura 10 : Fluxograma da perícia criminal em local de crime sem a devida integra
troca de feedback com a investigação

 

 

Figura 11 : Fluxograma da perícia criminal em local de crime em que a equipe de investigação 
está presente, ocorrendo a desejada  integração e troca de 

 

: Fluxograma da perícia criminal em local de crime sem a devida integra
com a investigação. 

: Fluxograma da perícia criminal em local de crime em que a equipe de investigação 
está presente, ocorrendo a desejada  integração e troca de feedback com a investigação criminal
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: Fluxograma da perícia criminal em local de crime sem a devida integração e produtiva 

 

: Fluxograma da perícia criminal em local de crime em que a equipe de investigação 
com a investigação criminal. 



91 
 

4.3.1 Procedimentos da perícia em local de crime no  DPF 

Em regra, os peritos são acionados e se deslocam para a cena do crime sem 

maiores contatos ou discussões com a equipe de investigação. Aliás, em regra, no 

DPF, apenas os peritos criminais e papiloscopistas policiais comparecem à imensa 

maioria dos locais de crime. Geralmente, a equipe de investigação só comparece em 

locais de maior repercussão, principalmente naqueles de crimes contra a vida, 

conforme ficou claramente demonstrado pelos resultados da pesquisa de campo 

realizada. 

Para o atendimento dos locais de crime pela perícia criminal federal, existe 

um procedimento padrão ou uma sequência lógica de ações a ser seguida, a qual, 

para a boa compreensão do funcionamento desse processo, merece ser descrita em 

suas particularidades. 

Esse atendimento se inicia com o acionamento do(s) peritos(s) de plantão, 

que, conforme a natureza do caso, acionará outros peritos para auxiliá-lo a atender a 

ocorrência. A partir desse momento se inicia uma frenética corrida visando prestar o 

atendimento solicitado, que, segundo Oliveira, (2008, p. 70-80), em geral se 

desenvolve através das seguintes ações:  

 

4.3.1.1 Separação de material e equipamento necessário aos exames periciais. 

Um exame de local exigirá materiais de embalagem específicos e 

equipamentos adequados. Para isso, é preciso obter o máximo de informações 

sobre o local e o tipo de perícia a ser realizado. Se encontrar uma cena de crime 

onde precise de um equipamento ou de uma embalagem que não foi providenciada 

anteriormente, o processamento do local ficará prejudicado, seja por atraso, até 

providenciar o equipamento, ou mesmo por falta do equipamento, ocasionando um 

processamento ineficiente. Planejar adequadamente e ter disponível os instrumentos 

necessários é fundamental para a otimização dos trabalhos no local. 

 

4.3.1.2 Atuação inicial e informações preliminares 

Antes de iniciar o deslocamento para o local, é importante buscar o máximo 

de informações acerca da ocorrência. Para tanto, em geral, contata-se diretamente o 
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órgão ou repartição pública em que se deu o fato criminoso. Por exemplo, se foi um 

assalto à Caixa Econômica Federal, os peritos contatam a central de segurança 

daquela instituição; se foi um furto aos Correios o contato é feito com esta 

instituição.  

A chegada dos peritos ao local ocorre, em geral em meio a grande tumulto. É 

preciso estabelecer rapidamente os contatos necessários com policiais, bombeiros, 

testemunhas, etc. 

Em relação ao trabalho dos investigadores e de outros policiais, é importante 

evitar-se ao máximo sua entrada, bem como a de qualquer outro indivíduo, no local 

e a consequente contaminação do ambiente bem como a perda de vestígios. Por 

outro lado, é importante que ocorra a troca de informações e impressões sobre o 

local e o crime entre a equipe pericial e a equipe de investigação, caso a equipe de 

investigação compareça ao local.   

A presença da imprensa é outro fator comum nessas situações. Nesses 

casos, é preciso tato, profissionalismo e ética ao lidar com ela. 

Eventualmente, pode acontecer também conflito de competência entre as 

forças policiais estaduais e a Polícia Federal. Especialmente a Perícia Criminal 

Estadual que em geral é acionada de imediato, no momento da descoberta do crime. 

Em regra geral, só depois é que, verificada a competência federal, é acionada a 

Perícia Criminal Federal. Devemos lembrar que o importante é manter a integridade 

da cena de crime para a realização da Perícia, seja ela Federal ou Estadual.  

 

4.3.1.3 Assumir o local 

O Perito designado como chefe da equipe deve assumir o controle do local de 

maneira formal, segura e clara. Isso quer dizer que ele deve esclarecer aos policiais 

presentes na cena de crime de que esta se encontra agora sob o controle da perícia. 

O chefe da equipe deve dirigir-se às autoridades responsáveis pelo local e 

comunicar-lhe da chegada da perícia, enfatizar que a preservação e segurança do 

local devem ser mantidas, e que pode ser possível a necessidade de cooperação de 

outros policiais em alguns procedimentos do processamento dos exames.  
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O problema observado nessa etapa é que na maioria dos casos, os peritos se 

deslocam sozinhos para o local. Mesmo quando ocorre o deslocamento de equipe 

policial, essa normalmente já tem como suas atribuições apenas buscar elementos 

informativos, suspeitos e testemunhas. Raramente ocorre integração entre as duas 

atividades o que acaba por prejudicar a investigação. 

 

4.3.1.4 Reunião preliminar 

Por padrão a equipe de peritos realiza uma reunião preliminar com todos os 

membros da equipe. Esta é uma reunião entre os peritos para tratar da perícia em si. 

Pode-se também dividir as equipes e proceder a uma reavaliação do perímetro de 

isolamento encontrado, dependendo do caso, deve-se solicitar que o mesmo seja 

ampliado ou diminuído.  

Mais uma vez seria importante contar com a presença de agentes que 

pudessem colaborar na ampliação e proteção do perímetro do isolamento, além de 

estarem aptos a receberem informações que possam auxiliar no seu mister de 

investigação dos elementos subjetivos do crime. 

 

4.3.1.5 Entrevistas com testemunhas 

A investigação de uma cena de crime não trata apenas da perícia em seu 

aspecto puramente técnico, mas de todo um procedimento investigativo, que por 

envolver conhecimentos técnicos específicos, fica a cargo do perito. Por isso, é, 

muitas vezes, importante a obtenção de informações, ainda que de caráter subjetivo, 

mas que, entretanto, ao serem cotejadas com os vestígios materiais encontrados no 

local e sendo com eles compatíveis, serão agregadas ao mosaico de informações e 

fatos conhecidos, os quais, irão compor a reconstrução da dinâmica da ocorrência. 

As entrevistas devem ser feitas com possíveis testemunhas ou pessoas que 

estavam presentes na cena do crime antes da chegada dos peritos, moradores 

vigilantes, policiais que atenderam a ocorrência etc.  

Alguns cuidados devem ser tomados na realização das entrevistas: as 

informações obtidas devem ser corroboradas por vestígios materiais, e o seu teor 

pode servir aos peritos para direcionar e orientar os exames. Mas é evidente que 
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toda conclusão pericial, necessariamente, terá conteúdo material e fundamentação 

técnico-científica. 

 

4.3.1.6  Busca no local 

É interessante que o perito, ainda que mentalmente, estabeleça uma 

sequência lógica de ação e trace um plano do que deve ser detalhadamente 

inspecionado, inclusive estabelecendo critérios para o recolhimento dos vestígios 

bem como sua adequada localização no espaço. 

A busca de vestígios deve ser cautelosa e detalhada. O perito deve estar com 

a mente aberta a todas as possibilidades, apto a admitir uma mudança de direção 

nas análises frente a uma nova evidência.  

Para realizar a busca no local o perito criminal pode se valer de métodos ou 

padrões de busca de modo a cobrir a toda a área examinada e facilitar o trabalho de 

encontrar os vestígios. Sempre que um vestígio for encontrado, o mesmo deve ser 

marcado, para que possa ser descrito, fotografado e “plotado” no croqui. Vários 

métodos de busca podem ser utilizados, dependendo de cada caso e da 

metodologia seguida pelos Peritos.  

 

4.3.1.7 Reconstituição dos fatos 

Busca-se neste ponto, utilizando-se de uma atenta análise de todos os dados 

obtidos reconstruir, mecanicamente, o evento, estabelecendo por meio de injunções 

lógicas toda a dinâmica dos acontecimentos e verificando mais uma vez se tal 

dinâmica se amolda perfeitamente aos elementos materiais observados no local. 

Quando possível, é interessante ter havido uma troca de informações com a 

equipe de investigação visando verificar a existência de circunstâncias que possam 

complementar a análise realizada. 

 

4.3.1.8 Reunião final e liberação do local 

Essa reunião precede a finalização dos trabalhos e deve ser realizada com 

todos os membros da equipe, buscando disponibilizar a todo o grupo, as 
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informações até obtidas em todas as frentes em que se desenvolveu a investigação 

(OLIVEIRA, 2008, p. 78). 

É importante que todos aqueles que participaram do processo, partilhem aqui 

suas conclusões, discutam suas dúvidas obtenham uma interpretação 

fenomenológica comum para o evento. Deve-se questionar novamente se o 

processamento do local foi completo e efetivo.  

Faz-se um levantamento final de todos os aspectos da busca e da 

documentação do local, assegurando-se de que todos os vestígios foram 

fotografados e posicionados no croqui. Para que nada seja esquecido, é 

interessante elaborar uma lista de todos os procedimentos necessários, verificando 

se todos foram adequadamente realizados, se são necessárias outras providências 

ou ainda a repetição de alguma das ações já implementadas. 

Na sequência, o chefe da equipe pericial formaliza a entrega do local e sua 

liberação, podendo inclusive, fazê-lo por meio escrito, caso necessário, enfatizando 

medidas a serem tomadas em caráter de urgência, tendo em vista a segurança de 

pessoas, do imóvel e a proteção do patrimônio ali representado, bem como 

quaisquer outras informações pertinentes e necessárias à liberação do local. 

Podem ocorrer situações em que o local precisa continuar preservado para 

complementação dos exames. Nesses casos, seria interessante a presença de 

outros policiais da equipe de investigação que tomariam as providências necessárias 

visando à manutenção da preservação do local. 

4.4  Análise do tempo decorrido entre o exame de lo cal, o início da 

investigação e a emissão do laudo. 

A análise dos processos de investigação e perícia criminal envolvendo locais 

de crime no âmbito da Polícia Federal envolve, além dos fatores descritivos de cada 

um dos procedimentos, também as suas inter-relações. Dentre essas inter-relações, 

existe uma especialmente estratégica que é o tempo em que os processos são 

realizados. 
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Essa análise demonstrou um descompasso ou uma assincronia entre os dois 

processos, que na avaliação deste pesquisador, causa sérios prejuízos aos 

resultados da investigação. 

Para tentar analisar os dados de tempo da perícia e da investigação, a 

pesquisa se utilizou de ferramentas de busca nos sistemas de dados da 

criminalística da Polícia Federal (Sistema de Gestão da Criminalística - SISCRIM). 

Esse levantamento foi realizado por meio de pesquisa no sistema buscando-se 

identificar nas datas constantes nos arquivos dos laudos existentes no sistema, 

estabelecer as datas de realização do exame de local de crime, da solicitação do 

laudo - normalmente a data em que se inicia o inquérito policial (IPL), ou seja, a 

investigação – e da emissão do laudo pericial. Nessa análise foi identificado que em 

boa parte dos locais, o exame pericial é realizado muito tempo antes da solicitação 

do laudo e este último (o laudo) também pode demorar muito a ser emitido. 

A pesquisa foi realizada nos laudos de locais de crime emitidos pelo DPF em 

2012 e mais especificamente nos laudos emitidos pelo SETEC/MG entre 2011 e 

2013 (vide anexo I) e identificou um grande número de casos em que ocorreu um 

considerável lapso temporal entre o exame realizado pelos peritos no local de crime 

e a solicitação do laudo pericial pelo delegado de polícia. 

Na tabela do anexo I, é possível ver que, em muitos casos ocorre um longo 

tempo entre o exame de local de crime (L), a solicitação ou requisição do laudo(S), 

que normalmente coincide o início formal das investigações, e a data de emissão do 

laudo (E).  

Como detalhado na seção anterior, em regra a dinâmica se dá da seguinte 

forma: 

Quando ocorre um crime, a equipe de plantão da unidade da Polícia Federal 

aciona os peritos, que se deslocam ao local e realizam a perícia. Entretanto, é 

comum que se passe muito tempo entre esse exame de local de crime e a 

correspondente instauração do IPL, quando é, em regra, solicitado o respectivo 

laudo pericial. A partir daí são iniciadas as oitivas e interrogatórios; e na maioria das 

vezes, por uma questão de organização interna do setor de perícias e ordem de 

precedência das requisições, só então é iniciada a elaboração do laudo, que 

dependendo de sua complexidade, pode ser bastante demorada.  
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Esse método de trabalho, portanto, implica um tempo muito longo entre a 

ocorrência (exame de local) e o início da investigação. Isso acaba por interferir no 

resultado das buscas de suspeitos e seu interrogatório, já que os mesmos tiveram 

tempo para “montar” e concatenar suas estórias. Também são prejudicadas as 

oitivas de testemunhas que podem não se recordar de tudo que viram, ter sua 

memória alterada por outras percepções ou informações etc. Além disso, tal como 

visto na seção 4.2, o tempo em que ocorrem as oitivas e se desenvolve a 

investigação é extremamente importante para e elucidação do crime.    

Em muitos casos, é possível perceber também um longo período entre a 

solicitação do laudo e a sua respectiva emissão, conforme pode ser visto a título de 

exemplo na relação de laudos emitidos pelo SETEC/MG entre 2011 e 2013, 

constante do anexo I.  

A opção pela utilização dos dados de Minas Gerais se deu em virtude de que 

a utilização de dados de todo o País envolveria uma quantidade muito grande de 

laudos para análise, cujas tabelas similares às apresentadas para o SETEC de 

Minas Gerais envolveriam mais de cem páginas. 

 

4.5   Análise Integrada 

Em resumo, a partir do que foi relatado até o momento, podemos organizar o 

seguinte quadro de procedimentos e/ou ações consideradas determinantes para um 

efetivo resultado das investigações: 

 

Equipe de Investigação Perícia Criminal 

Rápida chegada ao local da ocorrência 
e preservação do local. 

Início imediato de procedimentos tais 
como localização e oitivas de 
testemunhas, etc. 

Início da perícia e repasse de informações 
julgadas pertinentes ao pessoal da 
investigação, visando orientar a sua 
atividade e a localização e entrevistas com 
testemunhas. 

Presença simultânea de ambas as 
equipes na cena de crime e interação 

Presença simultânea de ambas as equipes 
na cena de crime e interação entre elas. 
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entre elas. 

Rápida solicitação do laudo pericial e 
início imediato das oitivas e 
interrogatórios, para que não se perca 
o princípio da oportunidade e evitar 
que as testemunhas se confundam ou 
se esqueçam dos fatos.  

Rápida elaboração do laudo pericial de 
local de crime e continuidade dos exames 
periciais de laboratório, balística, áudio 
visual etc. 

Troca de informações/percepções com 
a equipe de perícia. 

Acompanhamento dos trabalhos da 
investigação e orientação quanto a novas 
possibilidades de exames e/ou 
direcionamento das investigações. 

Cruzamento das informações obtidas 
na investigação com aquelas 
provenientes da perícia. 

Levantamento das lacunas ainda 
existentes na investigação. 

Eventual balizamento, ou sugestão da 
necessidade de novos exames periciais 
decorrentes de informações coligidas na 
investigação. 

Recebimento análise e discussão de 
novos exames periciais bem como 
novos dados subjetivos da 
investigação. Integração dos dados: 
Relatório. 

Finalização dos exames. Remessa do(s) 
laudo(s). 

 

Buscamos, nessa seção, traçar um esboço de como se dá o desenvolvimento 

da investigação criminal e da perícia em um local de crime. Na seção 4.6 são 

apresentados casos ilustrativos do funcionamento tido como modelos de atuação da 

investigação e da perícia criminal. No capítulo seis retornaremos ao assunto 

avaliando em que pontos os processos apresentam deficiências e como se poderia 

melhorá-los.  

 

4.6   Análise de Casos Reais 

Buscando fornecer uma ilustração dos procedimentos envolvidos, foram 

realizadas análises de casos reais, tidos como modelos, paradigmas, ou ainda, 

benchmark, para os processos estudados. Assim, utilizando-se da técnica de 
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pesquisador participante, são abordados exemplos de investigações e perícias em 

que o modelo proposto foi adotado, ainda que de forma elementar. Entretanto, ainda 

assim, apresentou grande importância na obtenção de resultados positivos e 

efetivos para a investigação policial.   

 

4.6.1 A Investigação do Incêndio na Estação Antárti ca Comandante Ferraz 

O presente estudo apresenta a experiência de trabalho referente à Perícia de 

incêndio realizada na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) para refletir 

sobre técnicas e testes úteis na realização desse tipo de perícia (Figuras 13 e 14). 

A sua importância no presente trabalho decorre do fato de que o mesmo 

apresenta interessante repercussão no modelo de relacionamento entre a 

Investigação Criminal x Perícia Técnica (ou Investigação Técnico-Científica) que 

pôde ser construído no decorrer do procedimento investigatório. 

Desse modo, o mais importante a ser relatado no presente caso é a maneira 

simultaneamente, autônoma, independente, porém integrada e harmônica como se 

desenvolveram os trabalhos de investigação e perícia. Em primeiro lugar os 

investigadores acompanharam todo o trabalho da perícia no local. Além disso, houve 

uma rica, harmoniosa, e complementar troca de informações e percepções acerca 

do ocorrido, durante todo o processo. Ainda assim, apesar do trabalho conjunto, a 

perícia se desenvolveu com total autonomia e independência. 

A Estação Antártica Comandante Ferraz foi instalada em 1984, para dar 

suporte a pesquisas científicas. Ela dispunha de estrutura para pesquisas em 

biologia, física, química, geologia e meteorologia. 

 

 
Figuras  12 e 13: EACF antes e depois do incêndio 
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Conforme os relatos fornecidos pelo pessoal da Marinha do Brasil e membros 

do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), o incêndio começou no início da 

madrugada de sábado dia 25 de fevereiro de 2012, na área da Praça de Máquinas, 

onde se localizavam os equipamentos de geração de energia (Grupos Geradores) 

para a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF). Na base existiam cinco 

equipamentos Grupo Geradores instalados e operacionais: os de números 1, 2 e 3, 

movidos a diesel situados na Praça de Máquinas, além de um Grupo Gerador a 

diesel de emergência e um Grupo Gerador movido a etanol, que ficavam em uma 

área nos fundos da estação. Apenas um dos três equipamentos localizados na 

Praça de Máquinas estaria em funcionamento no momento do incêndio.  

Na ocasião do incêndio se encontravam na estação um total de 59 pessoas, 

sendo 30 pesquisadores de universidades nacionais, um alpinista que dava apoio 

aos pesquisadores, um funcionário do Ministério do Meio Ambiente e 15 militares da 

Marinha do Brasil, componentes do denominado grupo base da estação. Dois 

militares morreram ao entrar na base para tentar combater o incêndio. 

A Perícia Criminal Federal foi acionada e no período de 04 a 14/03/2012 se 

deslocou à EACF para a realização da perícia relativa ao incêndio ali ocorrido. 

Nesse período foram executados diversos exames periciais de campo, no local do 

sinistro, e a coleta de vestígios para exames posteriores em laboratório. Os 

trabalhos desenvolvidos foram acompanhados pelos investigadores e peritos da 

Marinha do Brasil e pelo encarregado do Inquérito Policial Militar. Durante todo o 

período em que se desenvolveram os exames no local ocorreu intensa e profícua 

troca de informações entre a equipe de investigadores e a equipe de peritos 

criminais federais. 

No período de 22 a 26/03/2012, parte da equipe de Peritos Criminais Federais 

retornou à Estação Antártica Comandante Ferraz para a complementação dos 

exames iniciados na missão anterior. 

O navio brasileiro "Almirante Maximiano" foi utilizado como apoio para o 

desenvolvimento das ações de avaliação dos danos à Estação Comandante Ferraz, 

para a realização da perícia do incêndio pela Polícia Federal e para o levantamento 

dos danos ambientais pelo Ministério do Meio Ambiente, além de outras atividades 

necessárias. 
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Entre os dias 10 e 13/04/2012, uma equipe de Peritos Criminais Federais se 

deslocou à Cidade do Rio de Janeiro a fim de se reunir com a equipe de 

investigadores da Marinha, bem como acompanhar oitivas de militares responsáveis 

pelo combate ao incêndio e/ou que tivessem informações de interesse para a perícia 

e a investigação em andamento. Nesse aspecto, merece relevo especial o fato de a 

instituição investigante, a Marinha do Brasil, ter buscado a participação da perícia 

criminal durante as oitivas que estavam sendo realizadas, mesmo que tal 

participação envolvesse custos de diárias e passagens para os peritos criminais. 

Embora, em princípio os dados obtidos através de testemunhos, declarações ou 

outras fontes de caráter subjetivo, não façam parte do trabalho pericial, o que se 

observou é que a participação dos peritos criminais nesta etapa enriqueceu as 

entrevistas e interrogatórios, possibilitando uma salutar troca de informações e 

percepções, a qual se mostrou fundamental para o melhor deslinde da investigação.  

Após essa fase, os peritos deram continuidade aos exames técnico-

científicos, entretanto, sempre repassando aos investigadores quaisquer 

informações que pudessem influir no andamento da investigação. Da mesma forma, 

o encarregado do Inquérito Policial Militar repassava à perícia quaisquer 

informações julgadas relevantes.   

Dentre os exames usualmente realizados nos procedimentos de investigação 

de local de incêndio, inclui-se a coleta de amostras de material para realização de 

exames químicos de identificação de possíveis agentes acelerantes. No presente 

caso havia elementos claros indicativos de que toda a área considerada de início do 

incêndio possuía a presença de combustíveis que, certamente funcionaram, não 

apenas como acelerante do incêndio, mas também como principal material 

combustível para o mesmo, já que a EACF tem sua estrutura totalmente constituída 

de estrutura metálica. Dentre outras, essa informação, somada aos depoimentos, foi 

importante para as conclusões do laudo e da investigação. 

Enquanto a perícia prosseguia, realizando novos exames laboratoriais, tais 

como testes de autoignição do diesel ártico com o objetivo de levantar sua 

inflamabilidade e a possibilidade de autoignição, a investigação empírica continuava 

por meio dos elementos informativos, mas sempre pautando ou orientando seu 

direcionamento pelos resultados dos exames periciais. 



102 
 

Nos testes de autoignição realizados no Laboratório de Combustíveis e 

Combustão da UFMG, as amostras de óleo diesel ártico foram submetidas a 

variações de temperaturas de 200ºC a 450ºC em contato com superfícies metálicas 

aquecidas. Nos experimentos, verificou-se que as amostras não entraram em 

processo de combustão (autoignição), apenas pelo contato com as superfícies 

aquecidas. Ainda assim, essa possibilidade não pôde ser totalmente descartada já 

que é muito difícil se reproduzir as exatas condições porventura existentes na Praça 

de Máquinas ou no ambiente abaixo dela, onde se localizavam os condutos de 

escapamento dos motores grupo geradores. 

O teste evidenciou ainda que a baixas temperaturas (cerca de 60ºC) o diesel 

já vaporizava em quantidade significativa, o que pode indicar uma alta concentração 

de gases desse combustível no local, informação também repassada à equipe de 

investigação. 

Foram também realizados exames de estanqueidade dos tanques e do 

sistema de distribuição do diesel na Praça de Máquinas com o objetivo de se 

verificar a existência de possíveis vazamentos e analisar o estado de conservação 

dos mesmos, utilizando-se água para preenchê-los e um cilindro de oxigênio para 

pressurização do sistema. Como resultado, não foram encontradas fissuras ou 

assemelhados, escorrendo a água somente pelas saídas de dreno e linha de 

alimentação dos Grupos Geradores, o que também reforçou as conclusões que já 

vinham sendo estabelecidas na investigação de campo. 

 

Figura 14: Reunião, no Navio Almirante Maximiano, entre os investigadores da Marinha do 
Brasil e os Peritos Criminais Federais, responsáveis pela perícia, coordenada por este 
pesquisador. O que aqui deve ser relevado é o fato de ser extremamente pouco usual a 
ocorrência de reuniões entre a equipe de investigação e a equipe de peritos durante a 
investigação criminal. 
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Apesar de uma natural desconfiança inicial, em todos os procedimentos 

ocorreu intenso e contínuo intercâmbio de informações entre a perícia e a 

investigação criminal. É interessante notar que, apesar de serem instituições 

distintas, os trabalhos se desenvolveram de maneira mais integrada, harmoniosa e 

independente do que normalmente ocorrem. 

 

4.6.2  O Incêndio na Algodoeira Teles Pires no MT 

No período de 19 a 28/10/2009, uma equipe de peritos criminais federais, 

coordenada por este pesquisador, realizou os exames periciais de campo a respeito 

do incêndio ocorrido na Algodoeira Teles Pires Ltda., localizada na cidade de Vera-

MT.  

Nesse período foram executados diversos exames periciais de campo no 

local do sinistro realizando a coleta de alguns vestígios para exames posteriores. 

Estes foram acompanhados por um Perito Criminal Oficial da Perícia Oficial do 

Estado do Mato Grosso (POLITEC-MT), pela equipe de investigadores da Polícia 

Civil do Mato Grosso, além de peritos da seguradora, do segurado e do Instituto de 

Resseguros do Brasil (IRB), já que existia um seguro da ordem de R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais) sobre o patrimônio sinistrado. 

Em 28/10/2009 os Peritos encerraram os trabalhos periciais iniciais tendo em 

vista o esgotamento das atividades de campo nas condições em que o local se 

encontrava. Uma parte do telhado do galpão sinistrado se encontrava colapsado 

sobre uma grande área impedindo a continuidade da perícia de forma completa. 

Nessa ocasião foi solicitada pela equipe de peritos federais, a retirada das telhas 

que recobriam a área dos exames, para complementação dos trabalhos periciais. 

Durante a perícia no local e os exames complementares ocorreu sempre 

estreito contato com a equipe de investigação de campo. A troca de impressões, 

percepções e informações entre a equipe de peritos criminais federais e a equipe de 

investigação da Polícia Civil do Mato Grosso em muito contribuiu para os resultados 

positivos da investigação. 

A equipe de peritos criminais federais retornou por mais duas vezes ao local 

sinistrado, no início do ano de 2010 visando dar continuidade aos exames periciais 
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de campo. Para a continuidade da perícia foram necessários ainda diversos exames 

que envolveram outras instituições de pesquisa: 

• exames de ensaios de curto-circuito e sobrecarga em 

autotransformadores padrão nos laboratórios do Departamento de 

Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo 

Horizonte. 

• exames periciais no autotransformador de marca Indulsat que estaria 

localizado no foco do incêndio e testes de queima de algodão, no 

Centro de Investigação e Prevenção de Incêndio (CIPI) do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na cidade de Brasília. 

Em todas essas ocasiões ocorreram troca de informações entre as duas 

equipes. Essas informações alimentavam o andamento da investigação, 

enriqueciam as discussões e forneciam material para as oitivas e interrogatórios. 

Pelo lado do andamento da perícia, as informações obtidas a partir das oitivas 

serviam para confirmar observações de campo e, eventualmente, orientar novos 

exames. Ao final, ficou clara a importância dessa integração para o resultado da 

investigação. 

 

4.6.3 A investigação do assassinato do Promotor de Justiça Francisco José 

Lins do Rego 

No dia vinte e cinco de janeiro de 2002, ocorreu um crime de grande 

repercussão em Belo Horizonte. Foi assassinado, quando se dirigia ao trabalho, o 

Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego. De imediato, foi solicitado por 

meio da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais, que a Polícia Federal 

participasse das investigações. O Delegado encarregado do caso solicitou a 

presença da perícia no local. A partir de então foi montada uma força tarefa para 

investigar o crime, composta pelas Polícias Federal e Civil de Minas Gerais. Os 

trabalhos de investigação se desenvolveram de maneira muito dinâmica e com 

notável troca de informações entre a polícia técnica, os investigadores e a 

coordenação da investigação. 
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O promotor Francisco José Lins do Rego Santos tinha 43 anos e foi 

assassinado com treze tiros por volta das 9h30 da manhã em uma esquina 

movimentada da zona sul de Belo Horizonte. 

O crime teve grande e imediata repercussão, mobilizando até mesmo o 

Governador do Estado Itamar Franco, diversos membros do Ministério Público e um 

grande aparato policial. Foi determinado que todos os promotores envolvidos em 

investigações sobre grupos criminosos recebessem reforço na proteção policial. 

Até o ano de 2001, o promotor investigara a chamada "máfia dos 

combustíveis" em Belo Horizonte: donos de postos de gasolina que combinariam a 

cobrança de preços semelhantes (o que é considerado crime, a chamada 

"cartelização"). 

Logo de início suspeitou-se que o assassinato de Lins do Rego poderia ter 

relação com essa investigação. O promotor também havia investigado o 

envolvimento de policiais civis em uma fuga suspeita do traficante Fernando Beira-

Mar de uma cadeia em Minas, ocorrida em 1996. Essa possibilidade, entretanto, foi 

colocada em segundo plano. Quando foi assassinado, o promotor trabalhava na 

Vara de Defesa do Consumidor. 

No âmbito da criminalística, foram elaborados laudos de local, de confronto 

balístico, dois laudos em arma de fogo e munição, em aparelhos celulares e nos 

relatórios da companhia telefônica, que demonstraram que o aparelho celular de um 

dos suspeitos estava ligado e presente no local e no momento do crime. Além 

desses laudos, foi emitido também o respectivo laudo cadavérico pelo Instituto 

Médico Legal.  

Em relação à primeira arma, que fora apresentada pelos suspeitos, o 

confronto balístico foi negativo. Essa informação foi imediatamente repassada à 

equipe de investigação, que se mobilizou para localizar a arma do crime. Com a 

localização de uma segunda arma e realização de novo confronto balístico, foi obtido 

resultado positivo para aquela arma. 

Durante toda a investigação, ocorreu intensa troca de informações entre as 

equipes de investigação e os peritos criminais. 

A perfeita integração do trabalho pericial e de investigação possibilitou a 

obtenção de resultados rápidos, eficientes, eficazes e efetivos, já que todos os 
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envolvidos tiveram suas condenações confirmadas e foram julgados dentro de 

prazos extremamente curtos se comparados à média usual em casos similares. 

 

4.6.4  A investigação do assassinato do Oficial de Justiça Daniel Norberto da 

Cunha 

Este é outro exemplo em que a investigação se deu também de maneira 

muito bem alinhavada entre a investigação criminal e a perícia. Tal como na 

investigação do assassinato do Promotor Francisco José Lins do Rego, nesse caso 

também houve um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Polícia Civil de 

Minas Gerais. 

   O corpo do Oficial de justiça Daniel Norberto da Cunha foi encontrado sem 

vida, no dia 28 de maio de 2012, dentro de seu carro, na Avenida João Cesar 

Oliveira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quatro dias 

após a família informar à polícia sobre o seu desaparecimento. O corpo já estava em 

avançado estado de composição o que dificultou bastante as conclusões periciais. 

Possivelmente por se tratar de um crime de repercussão e envolver as duas 

corporações, ocorreu uma saudável troca de informações e feedback durante toda a 

investigação, cujo processamento ainda está em andamento na fase judicial. 

Também nesse caso, observou-se a presença de todos os requisitos 

elencados no 4.5 como elementos essenciais a um efetivo e positivo andamento da 

investigação.  

 

4.6.5   Discussão 

É interessante notar que, nos dois primeiros casos, o trabalho pericial se 

desenvolveu integralmente com uma instituição externa à Polícia Federal: 

respectivamente, a Marinha do Brasil e a Polícia Civil do Mato Grosso. Enquanto nos 

dois casos seguintes, a investigação ocorreu de forma conjunta entre a Polícia Civil 

de Minas Gerais e a Polícia Federal. Entretanto, na nossa percepção, duas 

especificidades foram importantes para que se alcançasse a efetividade dos fatores 

elencados como elementos de sucesso e do bom andamento, funcionamento e 

complementaridade entre a investigação e a perícia criminal:  
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1. A participação de uma instituição externa, no primeiro caso a Marinha do 

Brasil, no segundo caso a Polícia Civil de Mato Grosso e nos demais a 

Polícia Civil de Minas Gerais. No nosso ponto de vista, juntamente com a 

repercussão e importância do caso, a atuação conjunta com uma 

instituição externa gera um maior cuidado com o cumprimento de regras, 

com a eficiência e, afinal uma maior preocupação com a dinâmica e o 

modelo organizacional adotados no processo de investigação e na sua 

efetividade. 

2. Em todos os casos, pôde-se observar uma postura extremamente 

proativa, integrativa e colaborativa dos responsáveis pela investigação, 

respectivamente, o Capitão de Mar e Guerra Aldecir Vieira Simonaci, o 

Delegado da Polícia Civil do Mato Grosso Massao Ohara e os Delegados 

da Polícia Federal Tadeu Moura Gomes, Rodrigo Morais e Paulo Henrique 

Barbosa.  

Em função desses fatores e do pleno atendimento de todos os pressupostos 

de efetividade da investigação criminal listados na seção 4.5, as relações entre a 

perícia criminal e a investigação policial acabaram sendo aprimoradas, resultando 

em uma maior efetividade dos processos de investigação e perícia criminal. 

É verdade que os dois primeiros casos estudados envolveram situações de 

incêndio, que por se tratarem de investigações extremamente técnicas, 

necessariamente envolveriam uma maior atuação da perícia e, portanto, uma maior 

integração. Entretanto, já trabalhamos em diversos outros casos de investigação de 

incêndio, muitos deles igualmente de grande repercussão, como o Incêndio da Igreja 

de Nossa Senhora do Carmo em Mariana, (MG) em 1999, do Hotel Pilão em Ouro 

Preto (MG) e da Igreja Nossa Senhora das Mercês em Sabará (MG), ambos em 

2003, todos de repercussão nacional e apenas no primeiro houve razoável 

integração, ainda assim em virtude do esforço pessoal deste pesquisador que 

executava a perícia e da proatividade do delegado investigante, um dos mesmos 

citados acima o Delegado de Polícia Federal Tadeu Moura Gomes.  

Durante a investigação do incêndio na Igreja Nossa Senhora das Mercês: no 

momento em que a Perícia Criminal passou a trabalhar firmemente com a hipótese 

de incêndio criminoso e informou isso ao DPF, ainda assim não houve mobilização 

de equipe policial sob a alegação de que as equipes estavam sobrecarregadas e 
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não haveria disponibilidade de pessoal para investigar “um incêndio”. Na realidade, 

na nossa percepção, o que ocorreu é que o DPF não acreditou no trabalho da sua 

Perícia, não se podia imaginar, naquele momento, que realmente pudesse ter 

ocorrido um incêndio proposital.   

Apenas quando houve uma natural pressão popular e da mídia para que a 

investigação ocorresse, é que o DPF se mobilizou. Mas, ao final, foi a Polícia Civil de 

Minas Gerais quem acabou por prender o incendiário, que diante das provas 

levantadas pela perícia federal, confessou ter, realmente, praticado o incêndio na 

igreja. Esse caso ilustra como ocorre o descompasso entre a perícia e a 

investigação: enquanto a primeira vinha trabalhando com a possibilidade de um 

incêndio criminoso, o que obrigaria a uma investigação visando prender o 

incendiário, a segunda tratou o caso como se não envolvesse crime.  



109 
 

5  ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo foi realizada a partir de dois procedimentos, isto é, em 

duas etapas. 

Na primeira foram distribuídos questionários eletrônicos fechados remetidos 

diretamente aos peritos criminais federais do Setor Técnico Científico da 

Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais (SETEC/MG) e aos grupos de 

discussão da categoria. A idéia com relação a esses questionários é basicamente 

obter-se dados que corroborem (ou não) a hipótese de estudo.  

Também foram realizadas entrevistas pessoais e/ou por e-mail, nesse caso, 

precedidas de contato pessoal ou por telefone, em que houve explanação e 

contextualização da pesquisa. 

 

5.1 Resultados do Questionário Digital 

Como descrito no capítulo 3, Metodologia, foi aplicado um questionário direto, 

com poucas questões fechadas, o qual foi encaminhado por meio de correio 

eletrônico a cerca de 630 peritos criminais federais.  

Foram obtidas 120 respostas, observando-se, portanto, uma taxa de retorno 

de 19%. O resultado completo da pesquisa é apresentado no anexo II. 

O questionário eletrônico apresenta uma introdução apenas para obter-se os 

dados de qualificação dos respondentes. Entretanto, dentre as questões 

apresentadas, duas delas têm interesse específico para o nosso estudo, já que as 

suas respostas indicam a frequência, na percepção dos peritos criminais 

respondentes, acerca da presença da equipe de investigação e do delegado de 

polícia na cena do crime. 

O referido questionário é apresentado na página seguinte, juntamente com a 

tabela que contém os resultados de sua aplicação, isto é, as respostas: 
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Figura 15: Questionário utilizado na pesquisa de campo. 

 

 Equipe  
Presente  

Delegado 
Presente  

 

Nunca  14 43  
Até 5% 35 44  
Entre 5% e 10%  17 13  
Entre 10% e 30%  22 10  
Entre 30% e 50%  10 5  
Entre 50% e 70%  12 3  
Acima de 70%  10 2  

    Tabela I: Resultados do questionário eletrônico. 
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Abaixo é apresentado um gráfico cotendo a distribuição das respostas à 

questão sobre a presença da equipe de investigação nos locais de crime: 

 

 

O gráfico acima apresenta uma forte indicação de que a equipe de 

investigação raramente se desloca ao local de crime. Do total de 120 respondentes, 

14 afirmam que a equipe nunca foi ao local, 35 informam que ela comparece em até 

5% dos casos e 66, ou seja, 55% dos respondentes encontram-se na faixa indicativa 

de que a equipe policial  só comparece em até 10% de todos os locais de crime. 

Essa situação é corroborada pelas entrevistas e pelos demais meios de pesquisa 

utilizados no presente estudo. 

 

Abaixo é apresentado o gráfico contendo a distribuição das respostas sobre a 

presença do delegado de polícia nos locais de crime no DPF: 
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O gráfico acima apresenta uma forte indicação de que o delegado raramente 

se desloca ao local de crime. Do total de 120 respondentes, 43 afirmam que o 

delegado nunca foi ao local da ocorrência, 44 informam que ele comparece em até 

5% dos casos e 100, ou seja, 83% dos respondentes, se encontram na faixa 

indicativa de que o delegado de polícia  só comparece em até 10% de todos os 

locais de crime. Da mesma forma que na análise do gráfico anterior, essa situação 

tende a apresentar correlação com o que se esperava obter a partir dos demais 

meios de pesquisa utilizados no presente estudo. 

Os resultados obtidos, entretanto, carecem de uma análise mais aprofundada. 

É certo que boa parte desse resultado se deve à histórica falta de recursos, 

especialmente, recursos humanos disponíveis para o atendimento de todas as 

ocorrências policiais. Desse modo, visando otimizar o aproveitamento dos recursos, 

adota-se o procedimento de se deslocar para o local ou cena de crime apenas a 

equipe de peritos e papiloscopistas. 

Por outro lado, é certo também que, conforme ficou constatado no capítulo 4, 

a troca de informações entre a perícia e os investigadores na cena do crime e o 

início imediato da investigação criminal, ainda no calor dos fatos e no local da 
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ocorrência são elementos essenciais para a eficiência do procedimento 

investigatório. 

Além disso, conforme observado no modelo ideal proposto, é interessante 

que a chegada da equipe de policiais se dê o mais rápido possível, visando garantir 

a preservação do local e dos vestígios do crime nele existentes. 

 

5.2  Análise das Entrevistas 

Constituem importantes elementos de análise as entrevistas realizadas com 

membros da Perícia Criminal e da Marinha do Brasil. Nesse sentido, torna-se 

relevante um percurso de pesquisa que apresente um cenário capaz de elencar 

exemplos concretos da rotina da perícia, cujas informações forneçam substância 

para avaliar os impactos da presença ou ausência da integração entre a 

investigação policial e o trabalho de produção de provas. Para tanto, considera-se 

importante empreender um roteiro a partir da divisão em etapas, em que, 

primeiramente, apresentam-se as questões levantadas; em um segundo momento, 

dá-se a conhecer o conteúdo, na íntegra, das entrevistas com cada um dos 

participantes; a partir disso, tem-se a base necessária para a etapa de análise 

propriamente dita. 

Na primeira fase, de entrevista, indagou-se sobre como funcionaram as 

relações, a troca de informações e a integração entre a perícia e a equipe de 

investigação. Em seguida, perguntou-se em que medida essas relações foram 

importantes para o melhor andamento da investigação. Finalmente, questionou-se 

em que aspectos os processos podem ser melhorados na percepção do 

entrevistado. 

A primeira entrevista foi dirigida a Aldecir  V. Simonaci, CMG (Capitão de Mar 

e Guerra) e presidente do IPM (Inquérito Policial Militar) da investigação do incêndio 

na base brasileira Comandante Ferraz. Em sua fala, Simonaci assim se manifesta:  

O Encarregado da investigação acompanhou todo o levantamento pericial 
no local do acidente, podendo entender a dinâmica operacional e o 
desenvolvimento lógico do trabalho técnico. Uma equipe da Marinha do 
Brasil, designada para emitir um laudo pericial interno, auxiliava o 
Encarregado no local e também pôde interagir com os peritos da Polícia 
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Federal. A equipe era assessorada por um engenheiro e técnicos do Arsenal 
de Marinha do Rio de Janeiro, organização militar da Marinha responsável 
pela manutenção da Estação Antártica Comandante Ferraz. A troca de 
informações entre os peritos policiais e a equipe da Marinha permitiu que a 
experiência colhida em análises de muitos incêndios encontrasse o 
conhecimento de quem vivia e mantinha a Estação. Cada dúvida sobre as 
complexas origens e cinemática do fogo era explicitada com a análise da 
evidência local. Nessa hora, o conhecimento adquirido pelos anos de 
trabalho específico dos policiais mostrava seu valor. Quando da 
necessidade de informação sobre a composição, a rotina, o funcionamento 
da instalação de apoio à pesquisa científica brasileira no Continente Gelado, 
a equipe da Marinha elucidava a questão. Ainda sob os efeitos das perdas, 
quando se fazia mister executar uma remoção ou um alagamento , as 
providências pela Marinha não se demoravam. 

As informações importantes colhidas pelo Encarregado, durante seu 
trabalho com as testemunhas, que demandavam ser aclaradas por trabalho 
pericial eram prontamente comunicadas à equipe da Polícia Federal. Em 
uma nova ida à Antártica, peritos federais puderam avaliar novamente o 
local do incêndio atendendo solicitações do Encarregado da investigação. 
Esse canal aberto entre os trabalhos técnicos e subjetivos permitiu um 
intercâmbio profissional salutar, possibilitando perquirir os fatos. 

Peritos federais acompanharam parte do trabalho do Encarregado por 
ocasião dos encontros com as testemunhas. Nessas ocasiões, uma 
Procuradora do Ministério Público Militar, designada para acompanhar o 
inquérito, participava das reuniões, contribuindo com sua importante 
experiência forense. 

Os relatórios parciais eram discutidos entre o Encarregado, a equipe da 
Marinha que o auxiliava e os peritos federais. A integração entre os atores 
responsáveis pela investigação e pela perícia propiciou um ambiente de 
trabalho cooperativo e associativo. A harmonia que se originou na 
transparência profissional de ambos, gerou um resultado com a 
completitude permitida pelo cenário e o espaço temporal. 

Restrições 
 
A perícia em local tão inóspito e de difícil acesso não permite que se 
examine e volte ao ambiente sempre que se desejar. É necessário coletar 
ao máximo em cada visita. Nesse aspecto, as informações fornecidas pela 
investigação de campo, auxiliam a direcionar a busca, otimizando o 
trabalho. 
Em virtude da grande demanda de perícias, não foi possível que o 
Encarregado das investigações dispusesse dos peritos federais em algumas 
ocasiões, sendo necessário contatá-los posteriormente. 

 

Fica claro no relato do entrevistado, a sua percepção de importância do 

trabalho integrado entre a perícia e a investigação: 

A troca de informações entre os peritos policiais e a equipe da Marinha 
permitiu que a experiência colhida em análises de muitos incêndios 
encontrasse o conhecimento de quem vivia e mantinha a Estação. Cada 
dúvida sobre as complexas origens e cinemática do fogo era explicitada 
com a análise da evidência local. 
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Em sua fala, o encarregado do IPM ressalta também a importância das 

informações dos peritos durante as oitivas realizadas no Rio de Janeiro (§s segundo 

e terceiro de sua fala).  

Ao final o presidente do IPM destaca a necessidade do contato com os peritos 

durante outras fases da investigação: 

 Em virtude da grande demanda de perícias, não foi possível que o 
Encarregado das investigações dispusesse dos peritos federais em algumas 
ocasiões, sendo necessário contatá-los posteriormente. 

 

A segunda entrevista foi feita com um Perito Criminal Federal (PCF1), com 

larga experiência em diversas áreas de perícia, inclusive em cargos de alta gestão. 

Ressalva-se que houve supressão de trechos, uma vez que o entrevistado 

apresenta citações de outras falas em seu relato. Desse modo, assim se mostra 

configurada a fala do PCF1: 

Minhas avaliações são de tempos atrás e não sei se desse tempo para cá 
as coisas melhoraram. São impressões relativas a crimes ambientais que, 
provavelmente, constituem a grande maioria de perícias de locais por mim 
realizadas. 

Naquela época, não havia troca de impressões e informações. A requisição 
de perícia era feita e nem sequer um agente ia ao local tomar informações 
preliminares. O delegado requisitava a perícia sem nenhuma diligência ter 
sido feita. Inclusive, nos meus laudos, eu incluía um capítulo em que 
colocava informações e relatos do proprietário ou ocupante do local 
periciado, como também relatórios de órgãos ambientais sobre a situação 
legal da área, mesmo que isso não tivesse sido requisitado. E fazia análises 
de procedência das argumentações feitas pelos proprietários ou residentes 
em função dos vestígios encontrados. A rigor isso não seria função do perito 
e sim de um policial da equipe de investigação fazer. 

Em grandes operações em que há muitos policiais e de diversos cargos, em 
tese, existe um ambiente propício para que isso seja feito, mas não sei se 
isso acontece. Pelos comentários que ouço da  Arco de Fogo por parte dos 
peritos, não há um planejamento favorável para essa forma de integração 
(...) Não sei afirmar o motivo disso, talvez falta de doutrina, mas tem haver 
com a pouca familiaridade de delegados e agentes também com a questão 
ambiental ou com questões mais específicas de outras áreas. Ouvi também 
casos de sucesso em que peritos eram fundamentais na análise de 
informações em bases georreferenciadas a partir das quais alvos eram 
selecionados para inspeção e buscas. Contudo, nota-se que não há um 
POP – Procedimento Operacional Padrão, uma atuação padronizada. 
Depende do talento e persistência de alguns profissionais (...).Enfim, e há 
delegados e agentes também que se notabilizaram, mas não tenho 
detalhes.  

 



116 
 

Creio que depende muito do coordenador da operação ou do titular da 
investigação para que essa troca exista e mostre resultado. (...) A 
interpretação da informação para a equipe de investigação é muito (...) 
então a presença do perito é fundamental para qualificar a equipe de 
investigação. 

(...).  

Agora quando o caso é de repercussão o papo é outro, pois vem ordem de 
tudo quanto é lado pra resolver o caso logo e aí há integração. 

Em relação ao entrosamento entre a perícia e a equipe de investigações, 
digo que são importantíssimas. É o que os seriados de CSI mostram todos 
os dias. São micro equipes especializadas, em que atuam umas sete 
pessoas com conhecimentos diversos, inclusive conhecimentos científicos, 
comportamentais, religiosos, etc. Ou seja, tem peritos no meio deles que 
analisam as cenas de crimes e tentam estabelecer padrões dos crimes para 
poder solucioná-los. Interagem o tempo todo com os serviços periciais para 
poderem montar o perfil dos crimes ou criminosos e interagem o tempo todo 
com um banco de dados poderoso ou com uma pessoa que tem acesso a 
informações de histórico criminal de indiciados e crimes, etc. Bem isso é a 
utopia. 

Se você acessar a página do MJ encontrará artigos interessantes que 
mostram trabalhos de pesquisa sobre investigação de homicídios feitos de 
forma convencional ou com equipe integrada (em que os vários cargos vão 
ao local do crime e trabalham na investigação) e as compara. É claro que a 
investigação feita na rua pela equipe constituída por delegados, peritos, 
agentes e papiloscopistas apresentam maiores taxas de resolução. Só que 
a questão da autonomia na realização dos laudos pode estar ameaçada. Ou 
seja, em alguns casos a atuação dos peritos pode estar contaminada. 

Agora no DPF, em questões muito técnicas não há necessidade de todos os 
cargos trabalharem juntos todo o tempo como nos casos de homicídios. 
Creio que nesses casos os peritos tinham que ter mais liberdade de tocar a 
investigação, que obviamente será depois formalizada pelos delegados. É o 
caso de superfaturamento de grandes obras, crimes cibernéticos e outros. 

Cito a operação Caixa Preta (...) que constatou superfaturamento em obras 
de aeroportos, Vitória, Macapá e outros. (...) 

Agora, talvez se formalizarem a participação de peritos na investigação 
pode ser que a mesma caia em função do entendimento de que os mesmos 
não possam fazer laudos. Para alguns casos aplicam essa jurisprudência e 
para outros não. 

Em relação à melhoria dos processos, isso se daria na definição dos papéis 
de cada cargo (...) definir padrões de atuação para cada tipo de crime, com 
as atribuições de cada cargo. O que ocorre é que o chefe nem sempre é o 
detentor de conhecimentos especializados sobre esses tipos de crimes. E aí 
o improviso ganha peso e procedimentos padrões não são executados. 
Acho que até são, mas (...) valorizam os ritos processuais e burocráticos da 
montagem do IPL do que diligências mais especializadas. E da forma como 
as diligências são feitas (...) 

 

  A terceira entrevista dirigiu-se a um Perito Criminal Federal (PCF2) do Estado 

da Paraíba, que assim se pronuncia:  
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As informações chegam de forma fragmentada, desarmoniosa, ineficaz e 
ineficiente. São incompletas (ou não totalmente verdadeiras) e desconfiadas 
(enviesadas). A integração é quase nula, os processos são indeterminados 
(não estão escritos) e segmentados, sem a existência de um projeto amplo 
que leve à solução do problema. Além disso, o local de crime (investigação 
e relatório) é geralmente preterido diante de outras demandas por parte de 
todos os atores. Por fim, na Polícia Federal não há esforços da instituição 
para constituição de equipes apropriadas (e capacitadas) para tratamento 
dessas demandas. 

Em minha opinião, a falta de relações entre os profissionais envolvidos no 
local de crime (quer seja no recebimento da notícia crime, no 
processamento do local, na comunicação interna e externa, quer seja na 
investigação etc.) são de fundamental importância para o êxito da atividade 
e para o melhor andamento da investigação que se desenrola. Apenas 
dessa forma, podem-se extrair as informações latentes, sensíveis e 
efêmeras do local de crime de maneira eficaz para que se alcance a 
efetividade esperada pela sociedade e para que melhoremos os níveis de 
solução de crimes em nosso país. Sem isso, haverá sempre um mau uso 
dos recursos (humanos e materiais) públicos que afetam a imagem do 
Estado. Portanto, fica evidente que esta desorganização contribui para a 
ineficiência (falta de excelência) e para a falta de economicidade dos 
recursos empregados (dimensionamento, aplicação, manutenção etc.). 

Sobre os processos, em primeiro lugar, devem ser escritos; mesmo os mais 
elementares (por exemplo, local de arrombamento). Neles, deve haver a 
descrição de todos os atores e suas atribuições (o que devem e o que não 
devem fazer). É necessário indicar os responsáveis por cada atividade e 
como esses grupos de trabalho se inter-relacionam. Caso necessário ,deve-
se indicar um gestor de projeto (ou equipe de projeto) com conhecimento 
amplo (e reconhecido) do que deve ser feito e com autonomia e capacidade 
(e habilidade) para lidar com as diferentes demandas. 

O responsável pelo recebimento da notícia crime deve preocupar-se em 
obter o maior número de dados possíveis (este registro deveria ocorrer de 
forma digitalizada para distribuição aos profissionais que atenderão à 
demanda). O responsável pelo órgão (ou alguém designado, por exemplo, o 
delegado de plantão) e a comunicação social devem ser notificados de cada 
evento para evitar a publicação de informações desencontradas que 
demonstram desorganização e falta de efetividade do órgão. Esta 
comunicação também deve envolver o responsável (ou responsáveis) pelo 
local de crime. Também deve haver procedimentos que descrevam como 
essa informação deve ser registrada e tratada pelos responsáveis pela 
comunicação; 

O responsável (os responsáveis) pelas equipes deve ter autonomia para 
decidir a respeito dos recursos humanos (quantidade, especialidade, 
habilidade etc.) e materiais (armas, viaturas, ferramentas, máquinas, 
contratações etc.).  

Deve haver protocolos escritos de identificação, categorização e 
catalogação de vítimas (idade, sexo, antropometria, situação, exames 
necessários para identificação etc.).  

Deve haver protocolos de isolamento do local e de identificação de 
testemunhas; 



118 
 

Deve haver procedimentos escritos contendo as atividades, as relações e 
as atribuições de cada cargo ou equipe no local de crime; 

Deve haver protocolos de entrada no local de crime, de trabalho dentro e 
fora do local de crime, de descontaminação dos profissionais, das equipes e 
do local, assim como de gerenciamento dos resíduos produzidos; 

Deve haver protocolo de encerramento e liberação do local; 

Deve haver protocolo de registro dos acontecimentos; 

Deve haver protocolo de comunicação e de troca de informações dos 
profissionais (das equipes) após o evento de forma a alcançar maior 
eficácia para a investigação. 

           Situações mais complexas (como desastre de massa) devem ser 
tratadas como grandes projetos com formação de equipes especializadas e 
multidisciplinares contendo um gabinete de crise para centralização e 
tratamento das demandas. Nestas situações é comum a interação entre 
diversas instituições, neste caso, antes da ocorrência do evento deve haver 
reuniões periódicas entre essas instituições para determinação de 
protocolos comuns, de trabalho e de conduta. Além disso, cada organização 
deve nomear representantes que podem ser contatados em qualquer 
horário que ocorra o evento e que estejam preparados para formar e liderar 
equipes. A estes representantes deve ser dado autonomia e poder de 
decisão no órgão para dimensionamento, determinação de recursos 
humanos e materiais e escalonamento da equipe caso necessário. A 
designação de representantes pode ser feitas de maneira descentralizada 
ou centralizada, desde que não haja falhas de comunicação e autoridade. 
Os protocolos de trabalho devem ser redimensionados e tem que levar em 
conta as outras organizações, portanto devem ser acordados e escritos de 
forma conjunta. A aplicação dos protocolos deve ser obrigatória. 

É extremamente importante que todos os profissionais estejam 
comprometidos, sejam treinados, capacitados e educados para a aplicação 
(obediência) às normas escritas (segurança, descontaminação, conduta, 
informação, autoridade, atividade etc.). 

Além dos acordos nacionais, devem ser levados a cabo acordos 
internacionais de cooperação, sobretudo em regiões de fronteira. 

 

A quarta entrevista dirigiu-se a um Perito Criminal Federal (PCF3), também 

com larga experiência no órgão, inclusive em cargos de alta chefia, que assim se 

manifestou: 

Em relação à integração, na minha avaliação temos que considerar os 
níveis de sensibilidade presentes nas diversas atuações e situações 
inerentes a Polícia Federal. Em locais de crime de baixa sensibilidade ou de 
rotina, como arrombamento de prédios públicos, agências dos Correios / 
Caixa Econômica Federal, etc.; no DPF normalmente ocorre a interação no 
nível puramente burocrático, por intermédio dos documentos oficiais Laudo 
ou Informação Técnica. 
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Em outra ponta, quando há situações mais sensíveis, com grande 
visibilidade pela mídia, segurança nacional (QBRN), interesse do governo 
(contra índios, lutas pela terra, desaparecidos políticos, etc.), o DPF como 
um todo há grande mobilização, com atuação dos diferentes cargos para o 
atendimento nessas demandas. Nessas condições a interação entre perícia 
e a área de investigação acontece. 

 Essas interações são fundamentais pois cada integrante com seu 
conhecimento específico contribui com seu saber e também promove 
efeitos adicionais ao propiciar ambiente rico nas discussões, com a 
proximidade dos vários servidores. 

Para a melhoria dos processos, em primeiro lugar, seria necessário o 
levantamento de campo, com previsão legal para cada ator desempenhar o 
seu papel, desde o perito criminal na apreciação dos vestígios materiais aos 
outros membros na coleta de informações com as testemunhas dos 
eventos. Para essa etapa, deveria ser promovido treinamento de equipes 
contando com todos os cargos de policiais para atuarem em locais de crime. 
Existem, atualmente, cursos separados para cada cargo policial 
desempenhar o seu papel. Em seguida vem a análise dos vestígios em 
laboratório, onde deveria estimular a ocorrência de reuniões para a 
transmissão do que está sendo  realizado, exposição das conclusões  e 
discussões dos resultados e redirecionamento de algum exame e busca de 
novos elementos para o fortalecimento do poder probatório. 

A quinta entrevista apresenta a fala de um Perito Criminal Federal de Minas 

Gerais (PCF4) com larga experiência na área de perícias em crimes de meio-

ambiente: 

Não existe qualquer integração entre as equipes elencadas. A começar pela 
ausência da autoridade policial e de equipes de investigação no local de 
crime. Ainda que, eventualmente, equipes de investigação atuem, nunca há 
troca de informações com as equipes periciais. 

O trabalho pericial é sempre desconectado do restante da investigação, o 
que, de certa forma, impede a contaminação do perito por informações 
colhidas fora da cena do crime. Quanto a isso, é preciso avaliar como outras 
informações, que não aquelas recolhidas pela atuação da criminalística, 
podem direcionar (no bom sentido) os exames, preservando a isenção do 
perito frente aos fatos. 

Observo que, no âmbito do PF, os locais de crime são relegados a uma 
posição de menor importância, não havendo qualquer esforço no sentido de 
formação de equipes que atuem em conjunto. 

Entendo que há que se discutir um novo modelo de polícia, em que a 
criminalística conduza a investigação, evidentemente, com revisão da 
legislação incidente, em especial o CPP. 

Insisto no ponto referente ao trabalho dos peritos. É preciso preservar, a 
todo custo, a imparcialidade dos peritos envolvidos com a cena do crime, de 
forma a que informações recolhidas fora do local (oitivas, informantes etc) 
não direcionem os exames dos vestígios, tampouco influenciem na sua 
interpretação. 

Não obstante, considero a integração entre as equipes importante na 
montagem do quebra-cabeça, elucidando determinadas provas que 
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aparentemente não se encaixem no contexto. Nesse viés, insisto num novo 
modelo, em que a perícia conduza as investigações a partir das provas 
recolhidas na cena do crime. Acredito que assim, a imparcialidade ficaria 
preservada e as investigações seriam mais efetivas.  

Em relação aos processos de investigação e perícia, é necessário que 
sejam melhorados a partir da preservação da cena do crime, que deve ser 
feita com rapidez e rigor. Em seguida, deve-se aprimorar o processamento 
do local, para que nenhuma prova deixe de ser recolhida, cuidando sempre, 
da necessária cadeia de custódia dos vestígios (esse ponto é fundamental e 
precisa ser urgentemente melhorado). 

A partir da interpretação dos vestígios encontrados, o gerente daquele 
projeto (investigação do crime) delineia as investigações necessárias, 
coordenando as equipes de campo. Por fim, destaco que todos os 
processos devem ser levados a efeito conforme previsto em protocolos. 

 

 Na última entrevista o PCF5, especializado nas áreas de 

documentoscopia e laboratório, assim se pronuncia: 

Eu observo que a alta cúpula administrativa do DPF NÃO tem o 
entendimento da necessidade de que perícia e investigação caminhem com 
independência, sendo o corpo pericial compreendido apenas como uma 
reserva técnica cujos serviços são solicitados, quando necessário. Em 
muitos casos percebo que a perícia é vista como um elemento meramente 
auxiliar na formação de provas que permitam confirmar uma suspeita 
anterior e não como um elemento que permita efetivamente esclarecer a 
verdade dos fatos.  

Observo que a interação profícua entre perícia e investigação ocorre 
apenas em casos esparsos e normalmente depende de iniciativas 
individuais, especialmente quando um delegado encarregado de alguma 
investigação percebe a necessidade de contar com conhecimentos 
especializados para aprofundar-se na investigação. Mas, de maneira geral, 
observo que na prática há uma desagregação, um descompasso e uma 
falta de interação entre perícia e investigação. 

Percebo que a falta de interação entre perícia e investigação ocasiona, por 
exemplo, um excesso e uma precipitação no cumprimento de buscas e 
apreensões, que muitas vezes se revelam frustradas justamente pela falta 
de fundamentação técnica na investigação, o que também costuma trazer 
prejuízo à qualidade das provas colhidas. Tais resultados são duplamente 
onerosos, tanto pelo insucesso na persecução penal quanto pelo dispêndio 
ineficiente de recursos. 

Acredito que todo o sistema está altamente sobrecarregado, de modo que 
nenhuma das partes envolvidas tem tempo e recursos disponíveis para 
ampliar o seu leque de atuações visando à melhoria da qualidade das 
provas necessária para a obtenção de melhores resultados na persecução 
penal. Acho que primeiro seria necessário abordar um tema extremamente 
delicado e controverso, mas indispensável para a solução do problema: 
trabalhar na otimização das investigações, priorizando a tratativa de crimes 
que causam grande prejuízo social e dando um tratamento sumário aos 
demais. As investigações envolvendo crimes de menor relevância deveriam 
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percorrer ritos abreviados e prescindir de etapas meramente burocráticas 
que somente consomem tempo e recursos.  

Após essa otimização, talvez surgisse uma disponibilização de recursos 
humanos que permitisse aprimorar as relações entre perícia e investigação 
mediante um dos dois modelos possíveis: 1) participação efetiva de peritos 
na investigação criminal oferecendo suporte técnico, ou 2) emprego de 
agentes especializados que possam oferecer tal suporte técnico à 
investigação criminal. No caso da  hipótese 1), haveria a desvantagem de 
um menor contingente de peritos para a produção de laudos periciais, bem 
como um risco de ocorrer a contaminação do modelo preconizado de 
independência entre perícia e investigação. 

A partir da leitura e interpretação das entrevistas apresentadas, pode-se 

construir uma análise mais realista e avaliar os impactos da presença ou ausência 

da integração entre o trabalho pericial e a investigação policial.  A rigor, têm-se 

esses dois pólos, porém, o depoimento dos peritos aponta para a necessidade de se 

considerar aspectos restritos à rotina da perícia especificamente. Sobre isso 

falaremos mais detidamente ao longo da discussão. 

Consideremos como ponto de partida o depoimento de um caso bem-

sucedido, em que se constatou um exemplo concreto de integração.  Cabe retomar 

as palavras do primeiro entrevistado, o CMG Aldecir V. Simonaci, que, ao se referir 

aos procedimentos de investigação do incêndio ocorrido na Estação Antártica 

Comandante Ferraz, declara:  

(...)o encarregado no local  também pôde interagir com os peritos da Polícia 
Federal. A equipe era assessorada por um engenheiro e técnicos do 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (...).  

A fala de Simonaci demonstra uma efetiva colaboração entre os agentes de 

instituições diferentes e entre os integrantes de uma mesma instituição, mas 

especialistas em áreas distintas. Ele ainda acrescenta: “A harmonia que se originou 

na transparência profissional de ambos, gerou um resultado com a completitude 

permitida pelo cenário e o espaço temporal”.  O trabalho conjunto entre a PF e a 

Marinha, referido pelo encarregado da investigação, reforça a importância da 

cooperação e associação entre os atores para atingir êxito nos trabalhos, que devem 

considerar não apenas o domínio da técnica, mas também a experiência pessoal.  

 Em um segundo movimento de análise, há que considerar a contraposição, 

qual seja, a voz de profissionais que vivenciam as dificuldades resultantes de um 

ambiente com pouca ou nenhuma integração. Uma observação feita tanto pelo 

PCF1, quanto pelo PCF3 é o fato de a importância da investigação influenciar na 
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forma de atuação: “Agora quando o caso é de repercussão o papo é outro, pois vem 

ordem de tudo quanto é lado pra resolver o caso logo e aí há integração”. 

O último entrevistado PCF5, faz menção a um dos pontos de partida da 

investigação criminal, ou seja, a requisição da perícia. Segundo ele, esse 

procedimento se inicia, em muitos casos, de modo inadequado, o que acarreta 

frustrações quanto aos resultados. Em grande medida, isso decorre, nas palavras 

desse entrevistado da “falta de fundamentação técnica na investigação”. Desse 

modo, destaca-se a relevância de uma prévia avaliação, levada a cabo por um 

profissional capaz de determinar, a partir de critérios técnicos, primeiramente, a 

viabilidade da realização pericial. Tal prática, além de diminuir a sobrecarga de 

trabalho, otimiza o direcionamento de recursos financeiros, uma vez que contribui 

significativamente para a desoneração. 

 Nesse rumo, também o primeiro PCF entrevistado (PCF1) relata suas 

impressões da época em que trabalhou na perícia de locais de crimes ambientais, 

cujos laudos foram, em sua maioria, de sua autoria. Ele afirma não ter havido troca 

de informações e impressões no período em que desenvolveu suas atividades: “A 

Requisição de perícia era feita e nem sequer um agente ia ao local tomar 

informações preliminares. O delegado requisitava a perícia sem nenhuma diligência 

ter sido feita”.  O perito destaca a importância do entrosamento entre a perícia e a 

equipe de investigações, além de sublinhar que a inter-relação mostra-se necessária 

não somente quando se consideram os conhecimentos científicos, aponta também 

para a posição de relevância dos analistas sociais, de comportamento, religião, entre 

outros, cujos casos por eles estudados apresentam maiores índices de resolução. 

Vale mencionar, porém, a ressalva apresentada pelo referido entrevistado, segundo 

o qual, nesse cenário de integração, a autonomia do perito pode ser comprometida. 

Ainda sobre essa questão, tem-se uma manifestação expressa do PCF4 “o 

responsável (...) pelas equipes deve ter autonomia para decidir a respeito dos 

recursos humanos (...) e materiais (...), contratações etc”.  

Parece-nos plausível, diante do exposto pelos dois últimos peritos referidos, 

considerar a necessidade de haver um planejamento claro das ações e das 

atribuições de cada ator envolvido. Se por um lado a comunicação para o 

conhecimento e a circulação de informações entre as diversas áreas e campos 



123 
 

profissionais configura ação crucial, por outro, a autonomia de decisão e iniciativa, 

presente em lei, deve ser assegurada ao perito.  

Além da autonomia, o PCF4  sublinha que “é preciso preservar, a todo custo, 

a imparcialidade dos peritos envolvidos com a cena do crime”. Para ele, isso protege 

as informações, que não devem ser interpretadas de modo a interferir no exame dos 

vestígios. A análise da perícia, portanto, deve concentrar todos os esforços na 

persecução da verdade. O PCF4 vai além, ao propor um modelo em que a 

criminalística conduza a investigação, tendo como base constante o CPP.  

 Finalmente, sublinha-se a importância da formalidade, outro aspecto 

fundamental no processo de integração entre perícia e o trabalho de investigação, 

ao qual o já citado PCF2 se refere: “Deve haver procedimentos escritos contendo as 

atividades, as relações e as atribuições de cada cargo ou equipe no local de crime”. 

Além da formalidade escrita, importante para o correto registro das informações, 

menciona-se a respeito de protocolos também para o acesso aos locais de crime. 

Assim, o grau de segurança, descontaminação, a obediência a regras de condutas 

corretas dos agentes aplicadas sistemática e rotineiramente produzirão resultados 

efetivos. 
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6  DIAGNÓSTICO 

6.1 Introdução 

A perícia é uma atividade que é, na sua origem, simultaneamente meio de 

prova e ferramenta de investigação criminal. Por esse motivo a perícia vive essa 

dualidade de funcionar como uma consultoria técnica da investigação criminal e, por 

outro lado, representar ou materializar em forma de laudo pericial a prova que será 

levada ao tribunal, cuja independência é necessária para a garantia de sua 

metodologia científica e imparcialidade. 

Entretanto, o que emana da pesquisa é que, na maior parte dos casos, a 

atividade de perícia criminal continua a ser percebida pelos agentes de polícia, 

delegados e demais investigadores como uma mera ação dentro do processo de 

investigação, que só existe porque assim determina a legislação. Prevalece, na 

percepção dos investigadores, o modelo de investigação policial, baseado mais no 

“que as pessoas dizem” e em um exagerado formalismo burocrático-cartorial, do que 

em um real trabalho investigativo da cena do crime e de seus elementos subjetivos e 

objetivos, capaz de reconstruir uma realidade desconhecida a partir de um complexo 

mosaico de informações tal qual um imenso quebra-cabeças, que precisa ser 

montado. 

Imaginemos que, nesse imenso quebra-cabeça encontrem-se diversas peças 

contendo as mais variadas informações acerca do cometimento de um crime e 

dentre essas peças, existam centenas com os elementos de caráter informativo do 

crime e outras centenas de peças contendo os vestígios materiais do crime, ou a 

sua representação. Imaginemos agora, uma disputa entre três equipes para verificar 

quem consegue montar esse quebra-cabeça primeiro.  

Consideremos uma equipe composta por tarimbados investigadores criminais 

capazes de identificar e posicionar no quebra cabeças todas as peças que 

contenham elementos informativos rapidamente.  

Levemos em conta outra equipe, com os melhores peritos criminais, estes 

capazes de identificar, interpretar e posicionar no quebra cabeças de forma mais 
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rápida e eficiente as peças que contêm os vestígios materiais do crime ou sua 

representação.  

Por último, imaginemos uma terceira equipe, que conta, em sua formação 

com bons e experientes investigadores e peritos criminais. Quem é que vai montar 

primeiro o quebra-cabeças?   

A resposta é uma só: a equipe 3.  

Isso se dá porque, como discutido até aqui, a investigação criminal se 

desenvolve em dimensões muito diferentes do conhecimento humano. Por melhores 

que sejam os especialistas em cada uma dessas dimensões do conhecimento, 

jamais eles serão tão bons separadamente quanto a integração de ambas as áreas 

do conhecimento. 

Portanto, o sucesso da investigação criminal dependerá de quão eficiente 

será a unificação dos resultados da investigação de campo com as análises 

periciais:  

Na realidade a investigação tem que buscar elucidar os fatos investigando 
pessoas e coisas. Ocorre que só as primeiras cometem crimes, entretanto 
sempre se utilizando, alterando, eliminando ou de qualquer maneira 
interferindo e relacionando-se com as segundas. (VILLANOVA, 1977). 

Cabe à investigação empírica investigar as pessoas, enquanto à perícia 

criminal a investigação das coisas relacionadas ao crime e o sucesso da 

investigação só poderá ser plenamente alcançado quando as duas se amoldarem e 

se complementarem harmonicamente. 

 

6.2 Como (não) Funciona 

Como detalhadamente visto nos itens anteriores, cada um dos processos 

estudados tem o seu modo típico de funcionamento, trabalha em dimensões 

distintas do conhecimento humano, se utiliza de abordagens acerca do fato 

investigado, também diferentes, dependem para a sua eficiência de habilidades e 

competências simultaneamente diversas e específicas, o que implica, 

necessariamente, em pessoas diferentes para a sua execução. Finalmente, os 

respectivos processos encontram-se organizados em departamentos diferentes da 
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instituição policial. Entretanto, no seu objetivo final, apresentam o mesmo 

desiderato, qual seja, a elucidação do crime. 

Portanto, parece claro que investigação e perícia representam, dentro da 

instituição, processos diferentes e independentes. Entretanto, como compartilham de 

um mesmo objetivo final, guardam entre si, certo grau de interdependência. Essa 

necessária interdependência exige, portanto, que determinados procedimentos 

sejam realizados visando  suprir a necessidade de integração para que, ao final dos 

processos, seja atingido o objetivo comum. 

Diversas dificuldades prejudicam o trabalho da perícia criminal federal nos 

locais de crime. A primeiro delas é a falta de preservação do local, aliás esse 

problema parece ser comum também à outras policias (VARGAS et al, 2010).  

Embora a situação venha melhorando, é comum a perícia chegar ao local e o 

mesmo haver sido mexido, alterado. No nosso caso, já chegamos a locais de assalto 

a banco e aos correios, em que funcionários da limpeza já tinham iniciado seu 

trabalho antes da chegada dos peritos. Em um dos casos, todo o local já havia sido 

arrumado. 

A chegada da equipe policial de maneira mais rápida poderia melhorar esse 

quadro. Mas como visto na pesquisa de campo, na maioria dos casos ela não chega 

sequer a se deslocar ao local do crime. Esse mesmo problema impacta a 

investigação em outro ponto, que é a troca de informações entre a equipe de peritos 

e a equipe de investigação no local de crime. Como já detalhamos ao discorrer 

sobre a investigação criminal na seção 4.2, os primeiros momentos após o crime são 

cruciais para a sua correta apuração. 

Em regra, a experiência da perícia na análise dos vestígios na cena de crime 

pode passar importantes informações para equipe de investigação. Isso aconteceu 

recentemente, no caso da morte do Oficial de Justiça Federal Daniel Norberto da 

Cunha: quando do levantamento do local, este pesquisador, percebendo 

determinados vestígios no veículo da vítima, passou, de imediato, essa informação 

ao delegado que se encontrava no local, isso implicou o desenvolvimento de uma 

nova linha de investigação, que, ao final mostrou ser acertada. Como se tratava de 

um crime de repercussão, a equipe de investigação acompanhada do delegado 

estava presente, entretanto essas mesmas situações ocorrem em crimes em que a 

equipe de investigação não se desloca para o local da ocorrência. Como o laudo 
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pericial geralmente demora a ser emitido, só muito tempo depois essa informação 

chega até a investigação. 

O problema relatado quanto ao tempo de elaboração dos laudos é também 

prejudicial, mas mesmo que a máquina funcionasse perfeitamente, que o perito não 

tivesse dezenas de laudos anteriores àquele para elaborar, ainda assim, o mínimo 

de tempo necessário entre o levantamento de local e a chegada do laudo até o 

delegado coordenador da investigação, incluindo o tempo do trâmite burocrático dos 

documentos, seria de dez dias. Nesse momento, portanto, estaria totalmente perdido 

o princípio da oportunidade de que tratamos no item 4.2 sobre a investigação 

criminal. 

Além disso, como detalhado na seção 4.4, é comum ocorrer um grande 

intervalo de tempo entre o momento em que é realizado o exame de local pelos 

peritos criminais e o início das investigações. Tal situação gera prejuízos, na medida 

em que as diligências para a localização do(s) suspeito(s) e o seu interrogatório, 

bem como as oitivas de testemunhas tendem a ser menos eficazes, pois devido ao 

longo tempo decorrido, as pessoas se esquecem ou têm sua percepção alterada 

devido a influências externas.  

 

6.3 Faltam Protocolos e Padronização de Procediment os 

Um dos problemas identificados na pesquisa é a falta de padronização e 

protocolos para o atendimento das ocorrências. Não se pode esperar que as coisas 

aconteçam para só então decidir como e o que vai ser feito. É preciso que já existam 

procedimentos operacionais padrão (POP’s) prontos e mais que isso, que os 

mesmos sejam assimilados e seguidos por todos os operadores da investigação e 

da perícia criminal.  

Essa constatação é confirmada tanto pela análise dos processos efetivada no 

nos itens 4.2 e 4.3, quanto pelas entrevistas realizadas, especificamente nas 

respostas de um PCF de João Pessoa, entrevistado na pesquisa cujas 

manifestações convergiram, sistematicamente com as percepções que emergem da 

pesquisa e cuja entrevista foi detalhada no item respectivo.  



128 
 

Nesse talante, em linhas gerais, uma sequência lógica de ações deve ser 

tomada a partir do momento da ocorrência do acionamento, tal como a sequência de 

ações proposta no capítulo quatro para a perícia em locais de crime, também a 

investigação e mais que isto, a relação entre uma e outra (investigação e perícia) 

deve seguir determinados procedimentos pré-estabelecidos visando o melhor 

desenvolvimento dos processos. 

De maneira geral espera-se que sejam adotadas como padrão as seguintes 

rotinas: 

1. Ao receber a notícia crime, o responsável deve preocupar-se em buscar, 

antecipadamente, o maior número de dados possíveis. Os dados (em formato 

digital para distribuição aos profissionais que atenderão à demanda) devem 

conter informações do tipo de crime, do local, da presença de vítima, da 

continuidade do evento, da existência de testemunhas, da necessidade de 

socorro às vítimas, da necessidade de acionamento de outras instituições 

(bombeiros, SAMU, defesa civil etc.), o endereço, os telefones de contato, os 

nomes de contato etc.;  

2. Presença simultânea das duas equipes – investigação e perícia – em todos 

os locais de crime. 

3. Imediato início das investigações (instauração do IPL), com a solicitação do 

laudo pericial e sua elaboração no menor prazo possível.  

4. Os coordenadores das equipes devem ter autonomia para decidir a respeito 

dos recursos humanos (quantidade, especialidade, habilidade etc.) e 

materiais (armas, viaturas, ferramentas, máquinas, contratações) que sejam 

necessários para o pleno e completo atendimento da ocorrência.  

5. Estabelecimento de regras claras de procedimentos contendo as atividades, 

as relações e as atribuições de cada cargo ou equipe no local de crime;  

6. Centralização e distribuição de informações.  É preciso haver um responsável 

no DPF (o delegado de plantão ou alguém do setor de comunicação social) 

para funcionar como elemento de contato, centralizando as informações de 

cada evento, com vistas a unificar o discurso e as ações e manter contato 

direto com o pessoal de campo na cena do crime; 
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7. Estabelecimento de protocolos para comunicação e para troca de 

informações dos profissionais (das equipes) durante e após o evento de 

forma a alcançar maior eficiência para a investigação.  

8. Estabelecimento de protocolos escritos para o registro de todos os 

acontecimentos e para cada uma dessas atividades: identificação, 

categorização e catalogação de vítimas (idade, sexo, antropometria, situação, 

exames necessários para identificação), de isolamento do local e de 

identificação de testemunhas; 

9. Com relação à perícia, bem como ao acesso ao local de crime é preciso haver 

protocolos, de trabalho, dentro e fora do local de crime, de descontaminação 

dos profissionais, das equipes e do local, além do gerenciamento dos 

resíduos produzidos; 

10. Estabelecimento de protocolos de encerramento da perícia e liberação do 

local. 

Desse modo, é preciso se desenvolver protocolos e procedimentos 

operacionais padrão (POP’s) para cada um dos diversos tipos de atendimento ou de 

ocorrência. Aqui cabe uma observação acerca de situações que são recorrentes no 

Departamento de Polícia Federal: o distanciamento ou descolamento dos 

regramentos em relação à realidade do dia a dia operacional, do “chão de fábrica”  

da PF.  É nesse ambiente, e não nos gabinetes da sede, em Brasília, que se 

desenvolvem os processos, entretanto, essa constatação é frequente no DPF, 

conforme destacado nos itens 2.3 A ORGANIZAÇÃO POLÍCIA FEDERAL e 2.3.1 

Cultura Organizacional. 

 

6.4  O que Precisa Melhorar 

No decorrer das discussões apresentadas nos capítulos 4, 5 e 6, diversas 

deficiências foram identificadas e, em alguns casos, foram apresentadas possíveis 

soluções para o problema identificado. Em regra, essas deficiências e possíveis 

soluções tiveram caráter mais específico, dentro do contexto tratado, como detalhes 

do funcionamento e sequência de ações da investigação criminal e seus fluxos 

(tratada no item 4.2), a sequência de ações da perícia criminal e seus fluxos (tratada 
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no item 4.3), a análise dos resultados da pesquisa exploratória (itens 5.1 e 5.2), 

sugestões dos entrevistados, tratadas no item 5.2 e a necessidade do 

estabelecimento de procedimentos e protocolos, tratado no item 6.3.  

Entretanto, existem ações de cunho mais abrangente que julgamos 

extremamente importantes para a melhoria dos processos estudados e que, 

portanto, merecem ser aqui relacionadas. 

 

6.4.1  Melhorando o Processo 

 O primeiro ponto a ser melhorado é a comunicação entre os dois processos. 

Ocorre que, para tanto, é preciso também aumentar as possibilidades de que isso 

possa se concretizar. Assim, o primeiro passo, portanto, é fazer com que a equipe 

de investigação policial compareça ao maior número de locais possível. O impacto 

dessa medida alcança resultados em pelo menos quatro frentes: 

1. Favorece a comunicação e troca de percepções entre os dois processos de 

trabalho, na cena de crime, na medida em que cria uma oportunidade única 

para que esse processo ocorra. A presença da equipe de investigação no 

local examinado gera ainda outra consequência positiva para o curso da 

investigação: a percepção de que o trabalho integrado gera melhores 

resultados.  

2. Garante melhorias na preservação da cena de crime, já que normalmente, a 

equipe de investigação tem condições de chegar ao local do crime mais 

rapidamente que a perícia criminal, que demanda um tempo de resposta 

maior já que no caso do DPF, em geral, trabalha em regime de sobreaviso e 

não de plantão. Além disso, a perícia precisa estabelecer uma definição de 

área de atuação, requisitos do levantamento do local tais como 

especialidades da perícia e equipamentos a ser separados e transportados 

até o local do crime etc. 

3. Quando as duas equipes se encontram simultaneamente no local do crime e 

uma acompanha o trabalho da outra, cria-se um clima de corresponsabilidade 

no resultado do trabalho. Com o tempo, esse comportamento tende a criar 

nas equipes, laços intangíveis e sentimentos de interdependência e utilidade 

recíprocas, aumentando a sensação de pertencimento entre as duas equipes. 
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Essa conclusão é clara para nós em virtude do grande número de situações 

vivenciadas. 

4. A partir da presença simultânea das duas equipes nos locais de crime deve 

se iniciar, imediatamente, a respectiva investigação policial, com imediata 

solicitação do laudo pericial e pelo lado da perícia, a sua elaboração no 

menor espaço de tempo possível. 

 

O segundo ponto seria quase um resumo de muito do que já foi falado no 

decorrer do presente trabalho: construirmos uma percepção em toda a equipe de 

investigação de que a perícia criminal é uma importante ferramenta não apenas para 

a materialização da prova, mas também para o andamento da investigação criminal. 

É preciso que a equipe de investigação criminal passe realmente a perceber a 

perícia como um processo paralelo à investigação e que com ela deve guardar 

integração, independência e complementaridade.  

Conforme se pode perceber do resultado da pesquisa de campo, tanto nas 

entrevistas quanto no questionário eletrônico observa-se que, na percepção dos 

peritos criminais federais, existe um claro descompasso entre a investigação e a 

perícia criminal. Mais ainda, não existe consenso no que tange à autonomia do 

perito no local de crime, bem como a integração das equipes de investigação e 

perícia criminal. 

Do mesmo modo, da análise efetivada nos processos de investigação e 

perícia criminal no capítulo 4, sobressai a necessidade de que haja um paralelismo, 

harmonia e complementaridade entre os dois processos. 

  



 

Conforme visto nas figuras 

 

 

Figuras 16 e 17:  Linha de tempo da investigação x perícia. Na figura do 
investigação transcorre e em dado momento é solicitada a perícia que participa apenas de 
forma pontual, como um mero apêndice do 
como um processo autônomo, paralelo e integrado, não há o salutar “feedback”, 
criminalística e a investigação. Já no segundo quadro, a perícia e a investigação ocorrem 
como dois processos integrados, trocando informações durante todo o procedimento 
investigatório. Ocorre a necessária simbiose entre a investigação subjetiva e
vestígios materiais do crime, possibilitando a otimização dos resultados da investigação. 
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2005).

Conforme visto nas figuras 16 e 17. 

Linha de tempo da investigação x perícia. Na figura do 
investigação transcorre e em dado momento é solicitada a perícia que participa apenas de 
forma pontual, como um mero apêndice do processo de investigação criminal
como um processo autônomo, paralelo e integrado, não há o salutar “feedback”, 
criminalística e a investigação. Já no segundo quadro, a perícia e a investigação ocorrem 
como dois processos integrados, trocando informações durante todo o procedimento 
investigatório. Ocorre a necessária simbiose entre a investigação subjetiva e
vestígios materiais do crime, possibilitando a otimização dos resultados da investigação. 
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2005). 
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Linha de tempo da investigação x perícia. Na figura do alto, a 
investigação transcorre e em dado momento é solicitada a perícia que participa apenas de 

processo de investigação criminal , e não 
como um processo autônomo, paralelo e integrado, não há o salutar “feedback”, entre a 
criminalística e a investigação. Já no segundo quadro, a perícia e a investigação ocorrem 
como dois processos integrados, trocando informações durante todo o procedimento 
investigatório. Ocorre a necessária simbiose entre a investigação subjetiva e a análise dos 
vestígios materiais do crime, possibilitando a otimização dos resultados da investigação. 
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7  PARA CONCLUIR 

O estudo mostra, a necessidade de maior integração entre a equipe policial e 

a perícia criminal nas investigações envolvendo locais de crime no âmbito do 

Departamento de Polícia Federal. Além disso, o estudo indica a necessidade do 

estabelecimento de novos procedimentos organizacionais tal como descritos no 

capítulo 6. 

A interpretação dos resultados da pesquisa exploratória, juntamente com os 

demais estudos, especialmente o levantamento bibliográfico realizado, em conjunto 

com as pesquisas na mídia e em sítios da internet, na nossa percepção, permite 

supor que o quadro observado na maioria dos estados brasileiros, ou seja, em suas 

polícias civis, tende a apresentar uma situação similar. 

Embora não tenha sido possível o detalhamento de inúmeras outras 

investigações envolvendo situações de menor repercussão, como roubos aos 

Correios ou à Caixa Econômica Federal, locais de furto, acidente de trânsito etc., a 

pesquisa permite concluir, também que nos crimes de maior repercussão como 

homicídios, a engrenagem tende a funcionar melhor. Essa conclusão é corroborada 

na fala de um dos entrevistados e na pesquisa bibliográfica e documental realizada. 

Outra conclusão que pode ser sugerida, mas que, entretanto, para ser 

confirmada demandaria um aprofundamento da pesquisa, é o fato de, em geral, para 

justificar a permanência dos órgãos de perícia criminal oficial, dentro da estrutura 

das polícias judiciárias, alega-se que a sua separação implicaria um maior 

distanciamento entre a investigação de campo e a perícia criminal, o que poderia 

prejudicar, especialmente, os resultados da primeira. Entretanto, em princípio, o 

presente estudo permite supor que não existe relação, necessariamente, entre se 

pertencer ao mesmo órgão e haver maior integração. Dentre os casos analisados, o 

entrosamento foi maior quando envolvia instituições diferentes da própria Polícia 

Federal: o incêndio na Base Brasileira na Antártica – com a Marinha do Brasil e o 

incêndio na Algodoeira Teles Pires – com a Polícia Civil do Mato Grosso. Além 

desses dois casos, citamos também uma perícia mais recente em que nós 

igualmente trabalhamos: a explosão na sede da Divisão Especial de Investigações 

Criminais (DEIC), em Maceió, no mês de dezembro do ano passado, onde meio 

quarteirão foi pelos ares. Nesse episódio, as investigações se desenvolveram com a 
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Polícia Civil de Alagoas e também houve um bom entrosamento, apesar da 

instituição investigante ser a própria instituição investigada, situação que, 

normalmente, pode gerar desconfianças e falta de compartilhamento das 

informações.  

É verdade que todos esses casos envolveram situações de incêndio ou 

explosão, que por se tratarem de investigações extremamente técnicas, 

necessariamente envolveriam uma maior atuação da perícia e, portanto, uma maior 

integração. Entretanto conforme explicitado no capítulo anterior, em diversos outros 

casos de investigação de incêndio em que trabalhamos o modelo não funcionou tão 

bem assim. Por outro lado, também no caso do sequestro e morte do garoto Vítor 

Miranda Basanez, ocorrido em Salvador em 25/06/2001, investigação em que nossa 

equipe trabalhou juntamente com a Polícia Civil da Bahia, a integração dos 

processos de investigação e perícia criminal também se desenvolveu de maneira 

positivamente diferenciada. 

A pesquisa permite ainda refletir sobre as dificuldades de se aplicar conceitos 

de gestão organizacional a uma organização pública complexa, com diversidade de 

públicos e cujo modelo organizacional se estrutura, rigidamente, em leis e 

regulamentos burocráticos, bem como sobre a percepção do papel da perícia 

criminal, como instrumento de igualdade processual e promoção da justiça na 

medida em que, como serviço público proporciona maiores possibilidades de uma 

investigação criminal sem que seja necessário submeter os suspeitos a 

constrangimentos. 

 

7.1 Futuras Investigações 

A relação observada, quando o trabalho da perícia criminal e da investigação 

se dá dentro da própria instituição de polícia judiciária em contraposição às 

situações em que ele se dá com instituições externas, é um campo interessante para 

novas pesquisas que possam instrumentalizar melhor o que aqui vai relatado, de 

maneira a contribuir com a discussão acerca da separação da perícia criminal das 

polícias judiciárias. Nesse sentido, como tratado no item 2.6, nós entendemos ser 



135 
 

mais correta a utilização da terminologia de divisão das polícias judiciárias em 

polícia civil ou de investigação e polícia técnico-científica. 

Além dessa sugestão, cabe também a realização de pesquisas de igual 

ordem em outras instituições incumbidas da investigação policial e da perícia 

criminal, buscando analisar, em nível estadual, o impacto dos procedimentos de 

investigação policial e perícia no resultado da investigação criminal. 

Finalmente, cabe destacar a importância da realização de outras pesquisas 

que envolvam a aplicação da análise organizacional em instituições voltadas para a 

área de segurança pública, que, conforme abordado adiante, certamente tem muito 

a contribuir em estudos futuros. 

7.2  Palavras Finais 

A ideia inicial do presente estudo era tentar construir uma coerente 

argumentação que justificasse a proposição de um modelo de trabalho para a 

perícia criminal que possibilite melhorias na investigação policial fundamentada, 

sobretudo, na análise organizacional e na gestão por processos. No decorrer do 

caminho, entretanto, acabamos por voltar, sistematicamente, aos clássicos 

argumentos normalmente utilizados quando se trata de assuntos como a justiça 

criminal, a segurança pública e o trabalho policial, em regra, calcados na sociologia, 

no direito e nas percepções do dia a dia das atividades de segurança pública e 

justiça criminal. 

Isso se deve a um sem número de razões. Uma delas, certamente, é o fato de 

que a transversalidade do conhecimento que caracteriza as ciências sociais, 

indubitavelmente, nos levaria a esse resultado. A segunda talvez seja a 

complexidade de todos os processos envolvidos e a sua repercussão em dimensões 

que ultrapassam uma análise puramente racional. Uma terceira razão é o fato de as 

atividades envolvidas nos processos estudados apresentarem sua estruturação 

marcadamente determinada em legislação, muitas vezes, descolada da realidade 

organizacional dos processos por ela regulados. Essa realidade acaba por 

“engessar” os processos, que passam a apresentar, assim, uma exagerada rigidez 

organizacional.  Além dessas razões, possivelmente, esteja também, a nossa 

relativa limitação em manejar com a desenvoltura necessária, todo o potencial que a 
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análise organizacional possibilitaria, quando devidamente aplicada, para a melhoria 

dos processos estudados, em particular, e do Sistema de Justiça Criminal em geral.  

Por outro lado, é preciso dizer que à luz do estudo realizado, na percepção 

deste pesquisador, a solução para os problemas e mazelas que impactam nosso 

Sistema de Justiça Criminal passa, necessariamente, por um intenso rearranjo 

organizacional, que em muito extrapola a discussão aqui empreendida. 

Finalizando, é importante mais uma vez destacar que, no Brasil, menos de 

cinco por cento dos homicidas são levados aos tribunais, a maioria dos demais 

crimes contra a pessoa, inclusive os sexuais, não chega sequer a ser investigada e 

os crimes contra o patrimônio apresentam ainda mais ínfima apuração. Por outro 

lado, na nossa percepção, a Perícia Criminal é uma ferramenta capaz de 

proporcionar, quando adequada e efetivamente aplicada, acentuada melhoria no 

quadro ora descrito. 
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                                                  ANEXO I 

TABELA DE LAUDOS DE LOCAL DE CRIME - MINAS GERAIS 2 011 - 

2013. 

  



 

Número do Laudo  Data de emissão 
do laudo (E) 

Data de 
solicitação (S) 

Data de exame 
no local (L) 

Tempo  
E - S 

Tempo  
S - L 

Laudo 011/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-04 2010-12-30 2010-12-25 5 5 

Laudo 023/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-05 2010-11-30 2010-11-29 36 1 

Laudo 030/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-06 2011-01-05 2011-01-01 1 4 

Laudo 065/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-12 2010-11-18 2010-07-23 55 118 

Laudo 069/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-12 2010-11-26 2010-11-21 47 5 

Laudo 076/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-13 2010-11-26 2010-11-24 48 2 

Laudo 095/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-17 2010-06-17 2010-06-13 214 4 

Laudo 101/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-18 2011-01-17 2011-01-11 1 6 

Laudo 101/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-18 2011-01-17 2011-01-11 1 6 

Laudo 143/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-01-26 2011-01-20 2011-01-20 6 0 

Laudo 245/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-02-10 2011-01-28 2010-03-26 13 308 

Laudo 256/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-02-11 2011-02-07 2011-02-02 4 5 

Laudo 257/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-02-11 2010-12-07 2010-12-02 66 5 

Laudo 306/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-02-21 2011-02-16 2011-02-15 5 1 

Laudo 485/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-03-23 2011-03-23 2011-03-22 0 1 

Laudo 486/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-03-23 2011-03-21 2011-03-21 2 0 

Laudo 526/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-03-29 2011-03-25 2011-03-15 4 10 

Laudo 542/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-03-30 2011-01-11 2011-01-10 78 1 

Laudo 546/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-03-31 2011-03-15 2011-03-13 16 2 

Laudo 551/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-03-31 2011-03-31 2011-03-31 0 0 

Laudo 609/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-04-08 2011-04-06  2  

Laudo 609/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-04-08 2011-04-06 2011-04-03 2 3 

Laudo 621/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-04-11 2011-03-11 2011-03-10 31 1 

Laudo 662/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-04-16 2011-04-15 2011-04-07 1 8 

Laudo 727/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-04-29 2011-03-29 2011-03-27 31 2 

Laudo 736/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-05-02 2011-04-25 2011-04-23 7 2 

Laudo 780/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-05-06 2011-03-31 2011-03-30 36 1 

Laudo 796/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-05-10 2011-05-06 2011-04-20 4 16 

Laudo 802/2011- 2011-05-10 2011-04-27  13  



 

Número do Laudo  Data de emissão 
do laudo (E) 

Data de 
solicitação (S) 

Data de exame 
no local (L) 

Tempo  
E - S 

Tempo  
S - L 

SETEC/SR/DPF/MG 
Laudo 802/2011-

SETEC/SR/DPF/MG 
2011-05-10 2011-04-27 2011-03-30 13 28 

Laudo 995/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-06-04 2011-05-19 2011-05-17 16 2 

Laudo 1021/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-06-08 2011-06-02  6  

Laudo 1082/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-06-16 2011-04-04 2011-04-01 73 3 

Laudo 1109/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-06-21 2011-05-11 2011-05-05 41 6 

Laudo 1148/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-06-29 2011-06-28 2011-06-28 1 0 

Laudo 1151/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-06-29 2011-06-28 2011-06-28 1 0 

Laudo 1175/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-07-05 2011-06-10 2011-06-10 25 0 

Laudo 1182/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-07-06 2011-06-28 2011-06-24 8 4 

Laudo 1195/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-07-07 2011-06-28 2011-06-24 9 4 

Laudo 1364/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-07-28 2011-06-10 2011-06-08 48 2 

Laudo 1389/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-08-01 2011-07-08 2011-06-09 24 29 

Laudo 1529/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-08-19 2011-08-19 2011-08-19 0 0 

Laudo 1587/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-08-30 2011-08-25 2011-08-17 5 8 

Laudo 1709/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-09-08 2011-09-01 2011-08-25 7 7 

Laudo 1787/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-09-16 2011-09-15 2011-09-12 1 3 

Laudo 1798/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-09-19 2011-09-16 2011-09-09 3 7 

Laudo 1813/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-09-20 2011-09-20 2011-09-12 0 8 

Laudo 1837/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-09-22 2011-09-22 2011-09-12 0 10 

Laudo 1940/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-10-06 2011-10-05 2011-08-25 1 41 

Laudo 2308/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-11-17 2011-08-05 2011-08-04 104 1 

Laudo 2398/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-11-28 2011-11-23  5  

Laudo 2558/2011-
SETEC/SR/DPF/MG 

2011-12-22 2011-10-11  72  

Laudo 088/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-01-16 2012-01-13 2012-01-13 3 0 

Laudo 154/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-01-25 2011-12-12 2011-11-16 44 26 

Laudo 191/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-02-01 2012-02-01 2012-01-28 0 4 

Laudo 222/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-02-06 2012-02-06 2012-02-03 0 3 

Laudo 357/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-02-29 2012-01-24  36  



 

Número do Laudo  Data de emissão 
do laudo (E) 

Data de 
solicitação (S) 

Data de exame 
no local (L) 

Tempo  
E - S 

Tempo  
S - L 

Laudo 357/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-02-29 2012-01-24 2012-01-24 36 0 

Laudo 479/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-03-15 2012-03-15 2012-03-14 0 1 

Laudo 503/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-03-19 2011-11-01 2011-10-11 139 21 

Laudo 652/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-04-09 2012-03-30 2012-03-30 10 0 

Laudo 660/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-04-10 2012-04-09 2012-02-15 1 54 

Laudo 796/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-04-23 2012-04-23  0  

Laudo 796/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-04-23 2012-04-23 2012-04-10 0 13 

Laudo 819/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-04-25 2012-04-18 2012-04-13 7 5 

Laudo 928/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-05-15 2012-05-02 2012-04-03 13 29 

Laudo 927/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-05-15 2012-03-27 2012-03-27 49 0 

Laudo 1078/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-05-31 2012-04-18 2012-04-09 43 9 

Laudo 1119/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-07 2012-06-06 2012-01-16 1 142 

Laudo 1128/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-08 2012-04-17 2012-01-23 52 85 

Laudo 1131/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-09 2012-05-28 2012-05-21 12 7 

Laudo 1210/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-18 2012-06-18 2012-03-14 0 96 

Laudo 1222/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-19 2012-06-18 2012-06-15 1 3 

Laudo 1215/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-19 2012-06-18 2012-06-18 1 0 

Laudo 1242/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-21 2012-04-23 2012-04-23 59 0 

Laudo 1242/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-21 2012-04-23 2012-04-23 59 0 

Laudo 1266/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-25 2012-06-14 2012-06-11 11 3 

Laudo 1280/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-06-29 2012-06-21 2012-06-13 8 8 

Laudo 1297/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-07-02 2012-05-30 2012-05-29 33 1 

Laudo 1299/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-07-02 2012-03-27  97  

Laudo 1299/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-07-02 2012-03-27 2012-03-02 97 25 

Laudo 1299/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-07-02 2012-03-27  97  

Laudo 1299/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-07-02 2012-03-27 2012-03-02 97 25 

Laudo 1349/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-07-09 2012-05-31 2012-05-24 39 7 

Laudo 1384/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-07-12 2012-07-05 2012-04-07 7 89 

Laudo 1408/2012- 2012-07-16 2012-02-09 2012-02-07 158 2 



 

Número do Laudo  Data de emissão 
do laudo (E) 

Data de 
solicitação (S) 

Data de exame 
no local (L) 

Tempo  
E - S 

Tempo  
S - L 

SETEC/SR/DPF/MG 
Laudo 1489/2012-

SETEC/SR/DPF/MG 
2012-07-31 2012-05-14 2012-05-11 78 3 

Laudo 1508/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-08-02 2012-05-31  63  

Laudo 1578/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-08-16 2012-07-26 2012-06-23 21 33 

Laudo 1588/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-08-16 2012-07-16 2012-07-14 31 2 

Laudo 1746/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-09-17 2012-09-11 2012-09-10 6 1 

Laudo 1777/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-09-19 2012-07-13  68  

Laudo 1839/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-09-27 2012-06-26  93  

Laudo 1839/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-09-27 2012-06-26 2012-06-26 93 0 

Laudo 1921/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-10-16 2012-07-18 2012-05-23 90 56 

Laudo 1978/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-10-31 2012-10-19 2012-10-16 12 3 

Laudo 1987/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-11-01 2012-10-26 2012-10-23 6 3 

Laudo 2009/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-11-06 2012-06-15 2012-02-24 144 112 

Laudo 2086/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-11-20 2012-10-22 2012-09-10 29 42 

Laudo 2179/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-12-07 2012-07-06 2012-06-25 154 11 

Laudo 2187/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-12-11 2012-06-15 2012-06-15 179 0 

Laudo 2190/2012-
SETEC/SR/DPF/MG 

2012-12-11 2012-12-07 2012-12-03 4 4 

Laudo 044/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-01-14 2012-10-26 2012-10-24 80 2 

Laudo 152/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-01-31 2013-01-23 2012-11-28 8 56 

Laudo 174/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-02-05 2013-01-31  5  

Laudo 174/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-02-05 2013-01-31 2013-01-30 5 1 

Laudo 184/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-02-06 2013-01-31 2013-02-05 6 -5 

Laudo 189/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-02-07 2013-01-04 2012-12-12 34 23 

Laudo 257/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-02-20 2013-02-14 2013-02-08 6 6 

Laudo 276/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-02-25 2013-02-08 2013-02-08 17 0 

Laudo 321/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-02-28 2013-02-14 2012-10-06 14 131 

Laudo 330/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-03-04 2013-02-14 2013-02-13 18 1 

Laudo 404/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-03-15 2012-09-03 2012-09-03 193 0 

Laudo 454/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-03-21 2012-11-05 2012-06-06 136 152 



 

Número do Laudo  Data de emissão 
do laudo (E) 

Data de 
solicitação (S) 

Data de exame 
no local (L) 

Tempo  
E - S 

Tempo  
S - L 

Laudo 489/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-03-27 2013-03-22 2012-12-25 5 87 

Laudo 565/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-04-08 2013-04-04 2013-03-05 4 30 

Laudo 566/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-04-08 2013-04-04 2013-04-04 4 0 

Laudo 693/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-04-30 2013-04-01 2013-03-27 29 5 

Laudo 725/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-05-08 2012-11-14 2012-10-30 175 15 

Laudo 722/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-05-08 2013-03-22 2013-03-19 47 3 

Laudo 1041/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-07-04 2013-06-28  6  

Laudo 1042/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-07-04 2013-07-02 2013-07-02 2 0 

Laudo 1041/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-07-04 2013-06-28  6  

Laudo 1041/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-07-04 2013-06-28 2013-06-14 6 14 

Laudo 1088/2013-
SETEC/SR/DPF/MG 

2013-07-11 2013-07-08 2013-05-27 3 42 



 

 

 

         ANEXO II 

                                                Tabela de Respostas ao Questionário Eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

SR/MG 
Geologia 17 Sim 100 Até 10% Até 10% 

DPF/STS/SP 
Engenharia Elétrica 16 Sim  Entre 10% e 

30% 
Até 5% 

SR/AM 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

4 Sim  Até 5% Nunca 

DITEC 
 Ciências Contábeis e 

Economia 
10 Sim 80 Entre 10% e 

30% 
Entre 5% e 10% 

SR/RJ 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

7 Sim 10 Até 5% Nunca 

DIP 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

4 Não 30 Até 5% Nunca 

SR/PE 
Engenharia Civil 7 Sim 62 Até 5% Nunca 

SR/ES 
Engenharia Agronômica 8 Sim 20 Até 5% Até 5% 

DPF/JFA/MG 
 Ciências Contábeis e 

Economia 
4 Sim  Até 5% Nunca 

SR/SP 
Engenharia Elétrica 4 Sim 10 Entre 10% e 

30% 
Entre 5% e 10% 

DPF/PFO/RS 
Engenharia Elétrica 4 Sim 10 Entre 30% e 

50% 
Nunca 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

SR/ES 
Engenharia Civil 6 Sim  Até 5% Nunca 

SR/PA 
 Ciências Contábeis e 

Economia 
4 Sim  Entre 5% e 10% Nunca 

SR/RN 
Engenharia Química / 

Química Industrial 
11 Sim 150 Entre 30% e 

50% 
Até 5% 

SR/RS 
Engenharia Química / 

Química Industrial 
7 Sim 40 Entre 5% e 10% Até 5% 

SEPDOC/DPER/I
NC/DITEC Engenharia Agronômica 11 Sim 2 Nunca Nunca 

SR/MS 
Farmácia / Bioquímica 7 Sim 10 Entre 30% e 

50% 
Entre 5% e 10% 

DPER/INC/DITEC 
Engenharia Florestal 10 Não 50 Nunca Entre 5% e 10% 

DPER/INC/DITEC 
Ciências Biológicas / 

Biomedicina 
9 Sim 5 Nunca Nunca 

SR/CE 
Engenharia Agronômica 8 Sim 150 Até 5% Nunca 

SR/AC 
Engenharia Florestal 4 Sim 70 Até 5% Até 5% 

SEPLAB/DPER/I
NC/DITEC Bacharel em Química 6 Sim 15 Entre 50% e 

70% 
Até 5% 

Outro 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

4 Não 10 Entre 30% e 
50% 

Entre 5% e 10% 

DITEC 
Engenharia Florestal 5 Não 10 Nunca Nunca 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

DG 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

6 Não 30 Acima de 70% Entre 50% e 70% 

SR/PA 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

4 Sim 15 Entre 10% e 
30% 

Nunca 

DICOR 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

4 Não 3 Entre 30% e 
50% 

Entre 30% e 50% 

SR/MS 
Engenharia Elétrica 4 Sim 13 Nunca Nunca 

SR/RO 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

3 Sim 25 Acima de 70% Até 5% 

DPER/INC/DITEC 
Ciências Contábeis e 

Economia 
10 Não 5 Entre 10% e 

30% 
Entre 10% e 30% 

SR/CE 
 Engenharia Mecânica / 

Mecatrônica 
5 Sim  Até 5% Até 5% 

SR/ES 
Farmácia / Bioquímica 9 Sim 40 Entre 30% e 

50% 
Até 5% 

SEPEMA/DPER/I
NC/DITEC Engenharia Civil 9 Sim 200 Até 5% Nunca 

DPF/PTS/RS 
Engenharia Elétrica 4 Sim 17 Entre 50% e 

70% 
Até 5% 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

DPER/INC/DITEC 
Geologia 9 Sim 7 Acima de 70% Entre 10% e 30% 

Outro 
 Ciências Contábeis e 

Economia 
17 Não  Até 5% Nunca 

SR/RO 
Engenharia Mecânica / 

Mecatrônica 
4 Sim 30 Entre 50% e 

70% 
Até 5% 

SR/BA 
Ciências Contábeis e 

Economia 
9 Sim 20 Entre 5% e 10% Nunca 

SR/SC 
Engenharia Civil 9 Sim 50 Até 5% Até 5% 

Outro 
Engenharia Elétrica 4 Não Entre 5 e 8 Entre 50% e 

70% 
Nunca 

SEPEMA/DPER/I
NC/DITEC Engenharia Civil 6 Sim 40 Entre 50% e 

70% 
Acima de 70% 

DPF/MII/SP 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

5 Sim 30 Até 5% Até 5% 

SEPLAB/DPER/I
NC/DITEC Farmácia / Bioquímica 5 Sim 3 Nunca Nunca 

DPF/UDI/MG 
Medicina Veterinária 5 Sim 15 Nunca Nunca 

DPER/INC/DITEC 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

11 Sim 10 Entre 50% e 
70% 

Entre 30% e 50% 

DPF/LDA/PR 
Medicina Veterinária 5 Sim 29 Até 5% Nunca 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

SR/AC 
Engenharia Agronômica 8 Sim 30 Entre 5% e 10% Nunca 

SR/MG 
Geologia 17 Sim 300 Até 5% Nunca 

DPF/FIG/PR 
Engenharia Civil 8 Sim 20 Entre 50% e 

70% 
Entre 10% e 30% 

SR/BA 
Engenharia Elétrica 5 Não 20 Acima de 70% Nunca 

SEPCONT/DPER
/INC/DITEC Ciências Contábeis e 

Economia 
14 Sim 10 Acima de 70% Entre 50% e 70% 

SR/PB 
Ciências Contábeis e 

Economia 
6 Sim 20 Entre 5% e 10% Até 5% 

SEPEMA/DPER/I
NC/DITEC Engenharia Agronômica 6 Sim 200 Até 5% Nunca 

SR/PR 
 Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

6 Sim 40 Entre 5% e 10% Até 5% 

DITEC 
Engenharia Agronômica 17 Não 80 Até 5% Até 5% 

SR/PB 
 Ciências Contábeis e 

Economia 
9 Sim 30 Entre 50% e 

70% 
Até 5% 

SR/TO 
Engenharia Civil 6 Sim 20 Acima de 70% Acima de 70% 

SR/AL 
Engenharia Civil 3 Sim 10 Acima de 70% Entre 10% e 30% 

SEPINF/DPER/IN
C/DITEC 

 

Informática / Ciência da 
Computação ou Engenharia 

da Computação 

5 Sim  Até 5% Nunca 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

SR/AC 
Ciências Biológicas / 

Biomedicina 
4 Sim aproximadamente 10 Nunca Nunca 

SEPCONT/DPER
/INC/DITEC Ciências Contábeis e 

Economia 
9 Sim 12 Até 5% Nunca 

DPF/UDI/MG 
Engenharia Florestal 6 Sim 16 como primeiro perito Entre 10% e 

30% 
Entre 5% e 10% 

SR/RN 
Engenharia Elétrica 5 Sim 12 Entre 30% e 

50% 
Até 5% 

DPF/JFA/MG 
Engenharia Florestal 8 Sim  Até 5% Até 5% 

DITEC 
Ciências Contábeis e 

Economia 
16 Sim 35 Entre 50% e 

70% 
Entre 50% e 70% 

SR/SP 
Farmácia / Bioquímica 4 Sim 5 Nunca Até 5% 

DPF/VLA/RO 
Medicina Veterinária 4 Não 3 Nunca Nunca 

DPF/UDI/MG 
Engenharia Civil 6 Sim 30 Até 5% Até 5% 

DPER/INC/DITEC 
Geologia 10 Sim 30 Entre 5% e 10% Até 5% 

DPF/JZO/BA 
Engenharia Agronômica 4 Sim 50 Até 5% Nunca 

SR/RS 
Ciências Contábeis e 

Economia 
5 Sim 10 Entre 10% e 

30% 
Entre 5% e 10% 

SR/MA 
Ciências Contábeis e 

Economia 
8 Sim 20 Entre 5% e 10% Entre 5% e 10% 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

SR/CE 
Ciências Contábeis e 

Economia 
14 Sim 30 Até 5% Até 5% 

DITEC 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

6 Não 10 Acima de 70% Nunca 

SR/PR 
Farmácia / Bioquímica 16 Não 10 Entre 10% e 

30% 
Entre 5% e 10% 

DITEC 
Engenharia Elétrica 9 Não 6 Nunca Nunca 

SR/PE 
Ciências Contábeis e 

Economia 
6 Sim 30 dano ao patrimônio, 3 

acidente de trânsito, 1 
morte 

Entre 10% e 
30% 

Até 5% 

DPER/INC/DITEC 
Engenharia Elétrica 4 Sim 1 Nunca Nunca 

DPF/STS/SP 
Ciências Contábeis e 

Economia 
6 Sim 25 Entre 50% e 

70% 
Entre 30% e 50% 

DPCRIM/INC/DIT
EC Engenharia Química / 

Química Industrial 
16 Sim 80 Entre 10% e 

30% 
Até 5% 

SR/MG 
Ciências Biológicas / 

Biomedicina 
9 Sim  Entre 30% e 

50% 
Até 5% 

SR/DF 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

8 Sim 100 Até 5% Até 5% 

SR/SP 
Ciências Contábeis e 7 Sim 10 Entre 10% e Entre 10% e 30% 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

Economia 30% 
SR/AL 

Ciências Contábeis e 
Economia 

4 Não 4 Entre 10% e 
30% 

Entre 10% e 30% 

SR/RS 
Ciências Contábeis e 

Economia 
9 Sim 50 Entre 5% e 10% Até 5% 

SR/MG 
Física 5 Sim 200 Até 5% Até 5% 

SR/RJ 
Engenharia Civil 6 Não 20 Entre 10% e 

30% 
Até 5% 

DITEC 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

7 Não 19 Entre 5% e 10% Até 5% 

SR/MG 
Ciências Contábeis e 

Economia 
17 Sim  Entre 5% e 10% Nunca 

SR/MG 
Engenharia Química / 

Química Industrial 
15 Sim 200 Até 5% Nunca 

SR/PR 
Engenharia Agronômica 10 Sim  Entre 5% e 10% Até 5% 

SR/MG 
Engenharia Elétrica 6 Não 10 Nunca Até 5% 

DPF/FIG/PR 
Engenharia Mecânica / 

Mecatrônica 
5 Não 15 Acima de 70% Entre 10% e 30% 

DLOG 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

6 Não 2 Entre 30% e 
50% 

Entre 30% e 50% 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

SR/PB 
Engenharia Química / 

Química Industrial 
10 Sim 20 Entre 10% e 

30% 
Entre 5% e 10% 

SR/PA 
Engenharia Civil 4 Sim  Entre 10% e 

30% 
Até 5% 

SR/MG 
Ciências Contábeis e 

Economia 
8 Sim 25 Entre 10% e 

30% 
Até 5% 

SR/MG 
Engenharia Elétrica 7 Não 30 Até 5% Nunca 

DPF/CAS/SP 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

7 Sim 40 Entre 10% e 
30% 

Entre 10% e 30% 

Outro 
Ciências Contábeis e 

Economia 
10 Não 25 Entre 10% e 

30% 
Até 5% 

SR/MG 
Bacharel em Química 9 Sim 50 Entre 10% e 

30% 
Nunca 

SR/MG 
Engenharia Elétrica 5 Sim 30 Até 5% Nunca 

DPF/JFA/MG 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

6 Sim 20 Entre 5% e 10% Até 5% 

SR/MG 
Engenharia de Minas 9 Não 15 Acima de 70% Entre 10% e 30% 

SR/MG 
Farmácia / Bioquímica 9 Não Mais de cem Até 5% Até 5% 

SR/MT 
Engenharia Civil 9 Sim 90 Até 5% Nunca 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

DITEC 
Ciências Contábeis e 

Economia 
14 Não  Nunca Nunca 

SR/MG 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

10 Não 20 Entre 10% e 
30% 

Entre 5% e 10% 

SR/MG 
Engenharia Química / 

Química Industrial 
10 Sim  Entre 5% e 10% Até 5% 

DITEC 
Ciências Contábeis e 

Economia 
8 Sim 5 Entre 50% e 

70% 
Entre 30% e 50% 

SR/MG 
Engenharia Química / 

Química Industrial 
9 Sim 30 Entre 5% e 10% Até 5% 

SR/MG 
Ciências Contábeis e 

Economia 
14 Sim 50 Até 5% Até 5% 

SEPDOC/DPER/I
NC/DITEC Ciências Contábeis e 

Economia 
9 Sim 1 Até 5% Nunca 

DPF/ARU/SP 
Engenharia Civil 4 Sim 10 Entre 5% e 10% Entre 5% e 10% 

SR/MG 
Engenharia Agronômica 5 Sim 6 Entre 30% e 

50% 
Nunca 

SR/MG 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

7 Sim 20 Entre 10% e 
30% 

Até 5% 

SEPINF/DPER/IN
C/DITEC Informática / Ciência da 10 Sim 10 Entre 50% e Entre 10% e 30% 



 

Qual a sua 
unidade de 
trabalho? 

Qual a sua área de 
formação profissional? 

Há quanto 
tempo você 
atua como 
Perito 
Criminal? 

Atualmente, atua 
na área de 
perícia? 

Em quantos locais de 
crime você atuou em 
sua carreira? 

Dos locais em 
que você 
atuou, qual a 
porcentagem 
em que a 
equipe de 
investigação 
policial 
efetivamente 
compareceu? 

Dos locais em que você 
atuou, qual a 
porcentagem em que o 
delegado de polícia 
efetivamente 
compareceu? 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

70% 

DPF/GRA/PR 
Informática / Ciência da 

Computação ou Engenharia 
da Computação 

4 Sim 3 Entre 10% e 
30% 

Nunca 

SR/GO 
Engenharia Elétrica 7 Sim 50 Até 5% Até 5% 

SR/MG 
Ciências Contábeis e 

Economia 
10 Sim 20 Até 5% Até 5% 

 


