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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação é resultado de estudos elaborados sobre a relação existente entre a

descentralização e a eficiência no atendimento à demanda de perícias criminais oriundas do

interior do Estado da Bahia, num cenário de discrepância entre realidades central e periférica,

no âmbito do Departamento de Polícia Técnica deste estado, objetivando responder à seguinte

questão: Até que ponto a descentralização adotada pelo Departamento de Polícia Técnica da

Bahia foi eficiente no atendimento às demandas de perícias de Computação Forense geradas

pelas Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica do interior do Estado?

O tema descentralização foi escolhido por ser o princípio norteador da reestruturação

do órgão em estudo e, principalmente, por ser a solução proposta para garantir dimensões

mínimas para ocupação de forma eficiente e padronizada de todo o território baiano,

fornecendo estruturas administrativas e logísticas adequadas que permitissem ao

Departamento de Polícia Técnica da Bahia intervir e desenvolver o trabalho pericial com mais

eficiência e eficácia, dotando o estado de uma estrutura descentralizada de produção de

provas materiais que auxiliassem a justiça no decorrer dos inquéritos e dos respectivos

processos, promovendo a renovação do quadro tecnológico e de pessoal nos municípios do

interior.

Os fatos de a área de Computação Forense encabeçar a lista de perícias não atendidas

em tempo hábil no interior do Estado e de constituírem, tais perícias, a principal forma de

combate aos crimes cibernéticos, um tipo de ação criminosa em acelerado e organizado

crescimento, bem como a limitação instrumental imposta pela amplitude do campo de

pesquisa, justificaram a moldura delimitativa deliberadamente fixada, mantendo o estudo

adstrito ao campo das perícias de Computação Forense, que reflete o funcionamento do

macrocenário.

O estudo está estruturado em cinco capítulos. O primeiro é composto por uma

introdução ao tema e explicita seus objetivos, suas suposições, a delimitação da pesquisa e sua

relevância. O segundo apresenta o referencial teórico, abordando a descentralização e as

distintas dimensões inerentes ao conceito e, em seguida, a Computação Forense,

concentrando-se em seus aspectos procedimentais. O terceiro trata da metodologia



empregada, apresenta o tipo de pesquisa executada, como se deu a seleção da amostra e dos

sujeitos entrevistados, detalha os instrumentos utilizados na coleta de dados, bem como as

ferramentas analíticas empregadas no tratamento dos dados obtidos, além de especificar as

limitações do método. O quarto mostra os resultados das análises dos dados, dispostos em três

seções de acordo com os dispositivos utilizados para coleta de dados: entrevista com o

primeiro grupo de sujeitos (juízes de direito), pesquisa documental e entrevista com o

segundo grupo de sujeitos (peritos criminais). As informações documentais foram analisadas

com métodos estatísticos e as entrevistas foram analisadas por meio da análise de conteúdo,

dissecando as categorias de análise definidas. O quinto e último capítulo consolida as

conclusões do estudo e apresenta sugestão para pesquisa futura.



RESUMO

Este estudo teve como objetivo verificar até que ponto o processo de descentralização adotado
pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA) foi eficiente no atendimento às
demandas de perícias de Computação Forense geradas pelas Coordenadorias Regionais de
Polícia Técnica (CRPTs) do interior do Estado. O DPT-BA foi reestruturado obedecendo aos
princípios da descentralização administrativa, seguindo a corrente progressista. Assumiu, com
a descentralização, o compromisso de coordenar ações para dar autonomia às unidades do
interior do Estado, com a criação de estruturas mínimas em todas as esferas envolvidas, com
ampla capacidade de articulação entre si e com prestação de serviços voltados para um
modelo de organização pública de alto desempenho. Ao abordar a relação existente entre a
descentralização e a eficiência no atendimento à demanda de perícias oriundas do interior do
estado da Bahia, o estudo, por limitações instrumentais, se manteve adstrito ao campo das
perícias de Computação Forense, que reflete e ilustra, de forma expressiva, o cenário ocorrido
nas demais áreas periciais. Inicialmente foram identificadas as abordagens teóricas sobre
descentralização, evidenciando as distintas dimensões do conceito, e, em seguida, sobre a
Computação Forense. Foram realizadas pesquisa documental no Instituto de Criminalística
Afrânio Peixoto (Icap) e pesquisa de campo por meio de entrevistas semiestruturadas com
juízes de direito lotados nas varas criminais de comarcas relacionadas ao cenário de pesquisa
e com peritos criminais das Coordenações Regionais, das CRPTs e da Coordenação de
Computação Forense do Icap. Correlacionando os prazos de atendimento que contemplam o
conceito de eficiência  definido pelos juízes de direito entrevistados, clientes finais do
trabalho pericial  e os prazos reais  obtidos mediante a pesquisa documental  os dados
revelaram alto grau de ineficiência, morosidade e inadimplência, além de realidades
discrepantes entre capital e interior. A análise das entrevistas realizadas com os peritos
criminais revelou um cenário de insatisfação e desmotivação generalizadas, com a
centralização quase absoluta do poder decisório, demonstrando que o processo de
descentralização praticado serviu, paradoxalmente, como uma ferramenta de viabilização e
camuflagem da centralização.

Palavras-chave: Administração Pública. Computação Forense. Criminalística.
Descentralização. Eficiência.



ABSTRACT

This study aimed to determine to what extent the process of decentralization adopted by the
Department of Technical Police of Bahia (BA-DPT) was effective in meeting the Computing
Forensic Expertise demands generated by Regional Coordination of Technical Police
(CRPTs) in the state countryside. DPT-BA was restructured following the principles of
administrative decentralization, following the progressive trend. It assumed with the
decentralization the commitment to coordinate actions to empower units in the state, with the
creation of minimal structures in all involved spheres, with ample capacity to articulate with
each other and provide services aiming at a model of high performance public organization.
Seeking to address the relationship between decentralization and efficiency in meeting the
demand of expertise coming from the state of Bahia, the study, because of instrumental
limitations, remained attached to the field of experts in Forensics Computer Science, which
reflects and illustrates, in a significant way, the scenario occurred in other areas of expertise.
Initially we identified the theoretical approaches on decentralization, showing the different
dimensions of the concept, and then on the Forensics Computer Science. We carried out
documentary research at the Institute of Criminology Afrânio Peixoto (Icap) and field
research using semi-structured interviews with judges at the districts related to the research
landscape, and with criminal experts of the Regional Coordination, of the CRPTs and from
Icap Forensics Computer Science Coordination. Comparing the periods of service that include
the concept of efficiency - defined by the law judges interviewed, criminal experts’ clients -
and real terms - obtained through document research - data revealed a high degree of
inefficiency, delays and defaults, and conflicting realities between capital and countryside.
The analysis of interviews with criminal experts revealed a widespread dissatisfaction and
demotivation, with almost absolute centralization of decision-making, demonstrating that the
decentralization process served, paradoxically, as a tool enabling the centralization and its
camouflage.

Keywords: Public Administration. Forensics Computer Science. Criminalistics.
Decentralization. Efficiency.
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1 O PROBLEMA

Este capítulo se destina a apresentar o estudo da gestão dos procedimentos inerentes às

perícias de computação forense no Estado da Bahia, por meio da apresentação de uma visão

geral do problema a ser investigado, explicitando os objetivos e limites. Aqui também é

estabelecida a delimitação do estudo e demonstrada sua relevância para o campo da

administração pública, para a comunidade científica, para a segurança pública e para a

sociedade em geral.

1.1 Introdução

Ao longo de sua breve passagem pela terra, o homem, quer por curiosidade quer por

necessidade de compreender a si mesmo e ao mundo ao seu redor, busca elaborar respostas e

propor soluções para as dúvidas e problemas que o desafiam, promover transformações e

prever e controlar os acontecimentos. Assim como todas as demais atividades da história da

humanidade, o crime ocupa seu lugar no tempo e no espaço. Nos limites desse espaço e desse

lapso temporal, ocorrem circunstâncias que, se interpretadas corretamente, permitem

reconstituir a dinâmica de cada delito, devolvendo ao homem a satisfação de sua necessidade

de conhecimento da verdade, neste caso utilizada para a manutenção da incolumidade de sua

espécie e do equilíbrio social.

Na investigação de um crime, para que a justiça se concretize, faz-se necessário que

sejam assegurados alguns princípios fundamentais do Direito moderno, como o do

contraditório e o da ampla defesa, possibilitando a apresentação e a análise de argumentos,

tanto da acusação quanto da defesa. É necessário buscar a “verdade real”, que não pertence a

nenhuma das partes, mas aos fatos. Por mais argutos que sejam os juristas que atualmente

presidem o processo judicial, eles necessitam da ajuda de profissionais que atuam em áreas

diversas, cujos conhecimentos fornecem uma análise científica multidisciplinar dos vestígios,

formando uma prova técnica, distanciada da subjetividade.
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A partir do século XIX, nos primórdios da fase técnico-científica, cabia à medicina

legal, além dos exames de integridade física do corpo humano, toda a pesquisa, busca e

demonstração de outros elementos relacionados com a materialidade do fato penal, como o

exame dos instrumentos do crime e demais evidências extrínsecas ao corpo humano.

Com o avanço científico e a ampliação dos conhecimentos em áreas técnicas

específicas, tornou-se necessária a criação de uma nova disciplina para pesquisa, análise e

interpretação dos vestígios materiais encontrados em locais de crime, como fonte de apoio à

justiça.

Surgiu, destarte, a criminalística como uma ciência independente em sua ação, como

as demais que a constituem. Muitos estudiosos da matéria, durante o desenrolar das pesquisas

técnico-científicas, com a finalidade de caracterizar e designar essa nova disciplina, utilizaram

as mais variadas denominações, tais como: antropologia criminal, psicologia criminal, polícia

técnica, policiologia, polícia criminal, técnica policial, polícia judiciária, criminalística e

polícia científica (STUMVOLL, QUINTELA, DOREA, 1999).

As polícias técnicas, ou polícias científicas, vieram a se tornar órgãos da administração

pública presentes em grande parte dos estados brasileiros, cuja função se tornou, de modo

geral, coordenar as atividades do instituto de criminalística, instituto médico-legal e, na

maioria das vezes, do instituto de identificação da unidade da Federação da qual faz parte.

Estão subordinadas diretamente às secretarias de segurança pública (ou órgãos equivalentes),

trabalhando em estreita cooperação com as polícias civil e militar. Tem como especialidade

produzir a prova técnica (ou prova pericial), por meio da análise científica de vestígios

produzidos e deixados durante a prática de delitos. Ela também edita normas, ações conjuntas

e implementa políticas de atendimento à população.

Nesse contexto, em 1938, foi criado o Departamento de Polícia Técnica do Estado da

Bahia (DPT-BA), durante a reorganização estrutural da Secretaria da Segurança Pública deste

estado, com a finalidade de planejar, coordenar, dirigir, controlar, fiscalizar e executar os

serviços no campo da polícia técnico-científica, realizando perícias, exames, pesquisas e

estudos, visando à prova pericial. No início, agrupava somente o Instituto Médico Legal Nina

Rodrigues (IMLNR), criado em 1905, e o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM),

criado em 1910. Atualmente, fazem parte também do DPT-BA, o Instituto de Criminalística
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Afrânio Peixoto (Icap), criado em 1944, ao qual estão atreladas diversas coordenações

especializadas, que atuam nas mais variadas áreas do conhecimento, como a Coordenação de

Computação Forense, o Laboratório Central de Polícia Técnica (LCPT), criado em 1973, e a

Diretoria do Interior (DI), criada em 2004. Tal diretoria foi criada com a finalidade de

coordenar, supervisionar e controlar as ações da Polícia Técnica no interior do estado.

Distribuída em seis grandes regionais (Recôncavo, Nordeste, Oeste, Chapada, Mata Sul e

Planalto), a DI atua nas áreas da medicina legal, odontologia legal e criminalística.

Estão agregadas às seis grandes regionais 26 Coordenadorias Regionais de Polícia

Técnica (CRPT) de médio porte, distribuídas sistematicamente em todo o Estado da Bahia,

realizando perícias em todas as áreas da criminalística, nas mais variadas áreas científicas.

Têm como principais clientes as promotorias (Ministério Público) e os magistrados do

interior, as delegacias (regionais, circunscricionais, especializadas e da mulher), a Polícia

Militar (em inquéritos policiais militares) e, indiretamente, outros órgãos públicos, quando

sua atuação é solicitada. A DI é formada por um quadro heterogêneo de profissionais

composto por peritos em medicina legal, em odontologia forense e em criminalística com as

mais variadas formações acadêmicas.

A concepção e o desenvolvimento do processo de reestruturação, do qual surgiu a DI,

ocorreram com vistas a garantir dimensões mínimas para ocupação de forma eficiente de todo

o território baiano, fornecendo estruturas administrativas e logísticas, que permitissem ao

DPT-BA intervir e desenvolver o trabalho pericial com mais eficiência e eficácia. À DI,

coube implantar efetividade na gestão das grandes regionais e das CRPTs, dotando o Estado

de uma estrutura descentralizada de produção de provas materiais que auxiliassem a justiça no

decorrer dos inquéritos e dos respectivos processos, promovendo a renovação do quadro

tecnológico e de pessoal nos municípios do interior do Estado. Todavia, a estruturação das

grandes regionais supracitadas, bem como das CRPTs que as compõem, distribuídas pelo

interior do estado, nunca chegaram a pautar-se com clareza por um conjunto definido de

prioridades, estabelecido a partir de diagnósticos consistentes e inspirados por princípios e

valores estruturantes igualmente explicitados. Estes órgãos de perícia encontram-se

sucateados, com efetivo reduzido ou até mesmo inexistente, desprovido de equipamentos

modernos, treinamentos especializados e distantes da comunidade científica.
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Nesse ínterim, os peritos dos interiores, apelidados no meio como “clínicos gerais”

pelo fato de executarem perícias criminais em diversas áreas e em grande volume, tendem a

se tornar generalistas, meros classificadores de amostras, repetidores de rotinas e

procedimentos repassados pelo departamento, contrariando sua função precípua de análise

científica dos vestígios produzidos e deixados na prática de delitos. O cenário se agrava

bastante com o fato de a maioria dos exames técnicos e laboratoriais, indispensáveis à

conclusão da perícia ou à reconstituição do fato delituoso, estar centralizada no Icap e no

LCPT, ambos situados na capital do estado. Sob uma falsa cortina de economia de recursos,

os prejuízos diretos com logística, combustível, pessoal, cadeia de custódia, protocolo,

veículos, e indiretos com atraso na entrega de laudos, contaminação e extravio de amostras,

prescrição de prazos, dentre outros, conferem descrédito à Polícia Técnica, privam o

Ministério Público, a Polícia Civil, o Poder Judiciário – e, por extensão, a sociedade  da

imparcialidade e objetividade da prova pericial, indispensável nos crimes que deixam

vestígios, além de ir de encontro às diretrizes de descentralização e modernização do Plano

Estadual de Segurança Pública (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2004) e do Programa Nacional

de Direitos Humanos – versão 3 (decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009).

Nesse bojo, e utilizadas neste trabalho como parte para representar o todo, se

encontram as perícias de computação forense, com os agravantes do número reduzido de

peritos alocados no Icap para este mister e do aumento exponencial dos crimes de informática,

cada vez mais complexos e diversificados, exigindo técnica apurada e velocidade na

investigação, sob a pena da impunidade dos criminosos.

Diante de tais ponderações, surge a necessidade de análise e avaliação dos

procedimentos, do ferramental e da estrutura administrativa das CRPTs e de sua inter-relação

com a Polícia Técnica da capital do Estado.  A perícia de computação forense é utilizada

como exemplo expressivo do cenário da Polícia Técnica do interior do Estado para chegar-se

ao problema que norteou a pesquisa: Até que ponto a descentralização adotada pelo DPT-BA

foi eficiente no atendimento das demandas de perícias de computação forense geradas pelas

CRPTs do interior do Estado?
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1.2 Objetivos

Para buscar respostas satisfatórias à elucidação do problema formulado, a pesquisa que

fundamenta este trabalho teve, portanto, como objetivo final levantar dados que permitissem

verificar até que ponto o processo de descentralização adotado pelo DPT-BA foi eficiente no

atendimento às demandas de perícias de computação forense geradas pelas CRPTs do interior

do Estado.

Para tanto, foi necessário alcançar os seguintes objetivos intermediários, definidos por

Vergara (2009, p. 18), como “aqueles de cujo atingimento depende o alcance do objetivo

final”:

a) identificar as diferentes abordagens sobre descentralização, evidenciando as

distintas dimensões do conceito;

b) analisar a aplicação do processo de descentralização no DPT-BA com foco na

realidade das CRPTs;

c) entender o contexto e os procedimentos das perícias de computação forense do

DPT-BA, centralizados na capital do estado da Bahia;

d) identificar a forma como ocorreu o atendimento à demanda de perícias de

computação forense nas CRPTs, desde a efetivação do último concurso público,

ocorrida em janeiro 2007, até dezembro de 2011.

1.3 Suposições

Sob uma perspectiva progressista, no plano político-institucional e na dimensão

administrativa, a descentralização implica transferir competências com vistas à

democratização da administração pública, podendo contribuir para o desenvolvimento de
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modelos econômicos, socialmente mais justos e eficientes, pela mudança das relações entre

Estado e sociedade.

O DPT-BA foi reestruturado obedecendo aos princípios da descentralização

administrativa e seguindo a corrente progressista, o que resultou no surgimento de setores

importantes, dos quais se destaca a DI, criada no intuito de fornecer estruturas, administrativa

e logística, coordenar ações e dar suporte técnico-científico às unidades do interior do Estado.

A partir da constatação de que a maioria dos exames técnicos e laboratoriais encontra-se ainda

centralizada no Icap, no LCPT e no IIPM, todos situados na capital do estado, dentre eles os

exames e procedimetos concernentes às perícias de computação forense, supõe-se que:

a) no DPT-BA, o processo de descentralização proposto não foi concretizado no

âmbito das CRPTs;

b) o modelo atual não consegue atender, com eficiência, à demanda das perícias

geradas pelo interior do estado, comprovadamente as de computação forense;

c) delimitado o campo de estudo à área pericial de computação forense, o processo de

descentralização não se verifica de fato, ao menos não em seus principais aspectos,

gerando ineficiência, apoiando-se este entendimento no fato de a grande maioria

dos crimes cibernéticos praticados no interior do estado ter os prazos de suas

investigações exauridos sem o auxílio do laudo, resultado da perícia, e que fatores

diversos concorrem para a formatação do quadro de ineficiência instaurado, dentre

eles o quadro funcional reduzido, que gera sobrecarga de trabalho, o

subdimensionamento logístico, a falta de capacitação dos gestores, a sobreposição

de interesses particulares sobre os organizacionais no processo decisório, entre

outros motivos técnicos;

d) a desconcentração de atividades e a descentralização funcional, mediante a

implantação de laboratórios regionais de computação forense, compostos por uma

estrutura mínima necessária ao atendimento deste tipo pericial, atenderia à

demanda local, de forma eficiente e em prazos exequíveis.
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1.4 Delimitação do estudo

O estudo pretendeu abordar a relação existente entre a descentralização e a eficiência

no atendimento à demanda de perícias oriundas do interior do estado da Bahia e contempladas

pelo DPT-BA. Todavia, manteve-se adstrito ao campo das perícias de computação forense,

que reflete e ilustra, de forma expressiva, o cenário ocorrido nas demais áreas periciais. Tal

delimitação se impõe pela dificuldade instrumental em realizar pesquisa no âmbito das demais

áreas.

A computação forense é um campo de pesquisa relativamente novo no mundo e

desenvolve-se rapidamente pela necessidade de a sociedade atuar no combate aos crimes

eletrônicos. Conta-se ainda com poucos pesquisadores na área, e existem poucas normas

estabelecidas, mesmo dentro das instituições legais como o DPT-BA, o que gera oportunidade

para diversas possibilidades de investigação. Tais fatos, associados à suposição de que as

perícias de computação forense encabeçam a lista de perícias não atendidas em tempo hábil

no interior do Estado, credenciaram esta área pericial  à escolha como moldura do quadro

apresentado.

O estudo se limitou à análise do cenário e evidenciação dos problemas existentes. Não

pretendeu, ao menos neste instante, propor axioma ou modelo estrutural de solução para o

problema de gestão instaurado e ora demonstrado.

1.5 Relevância do estudo

A prova pericial é produzida a partir de fundamentação científica e independe do

testemunho ou da interpretação de pessoas, que podem incorrer em uma série de erros, desde

a simples falta de capacidade em relatar determinado fato, até a situação de má-fé, em que

exista a intenção de distorcer os fatos para não se chegar à verdade.
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O artigo 158 do Código de Processo Penal determina: “quando a infração deixar

vestígios será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo

supri-lo a confissão do acusado”.

Essa determinação legal evidencia, de forma direta, a importância e a relevância que a

perícia representa no contexto probatório, referindo-se, taxativamente, sobre a sua

indispensabilidade, sob a pena de nulidade de processos (STUMVOLL, QUINTELA,

DOREA, 2010).

Atualmente, todas as perícias criminais passíveis de ser realizadas do ponto de vista

técnico-científico, assim o são pela criminalística brasileira. O objetivo da criminalística é

aplicar todos os conhecimentos e técnicas consagrados pelas ciências, para elucidação do caso

delituoso em estudo, com o intuito de constatar o delito em si, estabelecer a identidade do

autor e o respectivo modo de operação. O grande desafio é equalizar e disseminar tais

conhecimentos e técnicas, de forma que a justiça praticada seja a mesma em todo o território

nacional.

Nesse contexto, o crescimento do número de computadores interconectados, dos

serviços disponíveis na Internet, a ampliação da infraestrutura e a quantidade de softwares

disponíveis para os mais diversos fins, trazem como consequência o significativo crescimento

dos crimes praticados por meio de computadores. A informática entrou nos lares de todas as

famílias e os criminosos a utilizam para cometer crimes cada vez mais sofisticados e ousados.

Diante de tal cenário, as técnicas de computação forense são procedimentos imprescindíveis

no combate a esta “nova” modalidade de crime.

No Estado da Bahia, as perícias de computação forense são centralizadas, conforme já

foi explicado anteriormente. Em virtude da grande demanda gerada pela capital e da

quantidade exígua de peritos alocados para esta área pericial, o interior do estado é

praticamente privado deste importantíssimo instrumento de justiça, a perícia de computação

forense, uma vez que o prazo para entrega dos laudos, na grande maioria dos casos, ultrapassa

os prazos de tramitação processual e da persecução penal. Nestes casos, os clientes diretos da

criminalística (Ministério Público, Polícia Civil e o Poder Judiciário) e a sociedade, por

extensão, são privados da prova pericial, que ganha ainda mais relevância nos crimes virtuais,
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devido à complexidade da apuração deste tipo de delito, permitindo e/ou perpetuando a

impunidade de criminosos especializados.

A importância deste trabalho constitui-se na medida em que alerta para o cenário atual

da criminalística vivenciado pelas cidades do interior do estado da Bahia. Os resultados

podem ser utilizados para a melhoria da gestão do DPT-BA e como suporte para as decisões

estratégicas, ressaltando, como achado mais importante, a evidenciação da necessidade de

implementação efetiva de mecanismos de redução das desigualdades existentes entre as

esferas centrais e periféricas.

Toda transformação deve começar de dentro para fora. Primeiro, mudar a casa; depois,

mudar o mundo. Partindo desta máxima, busca-se saber como as entidades públicas estão

mudando sua casa, suas organizações, preparando-se para atender as necessidades da

sociedade brasileira? Como elas estão se estruturando internamente? Como está sendo vivido

este processo de adaptação das entidades públicas às necessidades locais? Como o DPT-BA

tem combatido aos crimes ocorridos no interior do Estado?

O estudo poderá agregar ainda algum conhecimento sobre gestão no campo da

computação forense, lacuna ainda inexplorada no estado da arte.

Este capítulo foi destinado a explicitar e clarificar aspectos fundamentais do problema

de pesquisa, os objetivos – final e intermediários – da investigação, assim como as

suposições, os limites e, finalmente, a relevância do estudo.



25

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A fim de oferecer maior contextualização e clareza acerca do objeto do estudo, este

capítulo apresenta o referencial teórico pesquisado, que fundamenta as idéias aqui expostas,

num exercício de síntese do estado da arte de um tema tão vasto, controvertido e polêmico,

tanto na literatura internacional quanto na nacional. De forma sucinta, intenta uma

apropriação de um leque de entendimentos sobre a descentralização, buscando contemplar

uma variedade de concepções valorativas acerca de seus aspectos conceituais, evolução e

formas como podem ser utilizadas na Administração Pública. Apresenta ainda o arcabouço

teórico voltado para a perícia de computação forense, pavimentando o caminho para a

correlação dos conceitos explorados e aplicação em um cenário concreto, a perícia de

computação forense nas CRPTs do interior DO Estado da Bahia.

2.1 A descentralização e suas diferentes abordagens

Registros bastante antigos já apontam para a existência do tema descentralização na

literatura clássica, desde as obras sobre teoria do Estado até aquelas da área da Administração,

ou seja, não é um tema novo a ser estudado. Praticamente desde que se escreve sobre as

organizações, utiliza-se as palavras centralização e descentralização. Desta forma, percebe-se

a multiplicidade de entendimentos e concepções acerca dessa temática, o que pode também

explicar as controvérsias observadas sobre ele na literatura, e seus vários significados e

interpretações. Mesmo com exaustivas abordagens, continua sendo, provavelmente, o tema

mais confuso da teoria das organizações. Por ter sido utilizado de maneira tão dispare,

praticamente deixou de ter sentido. Na verdade, falar sobre descentralização, em termos

gerais, quase sempre não significa muita coisa.

Ao contemplar os diversos conceitos e os distintos tratamentos dados ao tema

descentralização no âmbito da literatura, esta discussão será apresentada em duas etapas.

Inicialmente, serão apresentados os vários conceitos que a descentralização vem adquirindo e
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quais as razões que vêm embasando tais concepções. Com base nesses conteúdos, a segunda

etapa revela como a descentralização vem sendo abordada na literatura, no campo das

ciências políticas e da Administração Pública. Em seguida são apontadas as variadas

tipologias observadas do conceito e os equívocos mais freqüentes na discussão sobre o

assunto.

O tema da descentralização transformou-se nas últimas décadas numa espécie de

bandeira universal, na medida em que distintos atores, grupos e setores a aplicaram em

conjunturas diferentes e na perseguição de fins diversos (GUIMARÃES, 2000). Posto que é

defendida por distintos atores sociais com posições antagônicas, Tobar (1991) a considera um

autêntico “camaleão político”, enquanto Mattos (1989) a considera uma "panacéia", defendida

como solução para os mais diversos problemas das sociedades contemporâneas.

Discutir sobre a descentralização causa polêmica, uma vez que se trata de um processo

complexo, multifacetário e geralmente gradual, estando presente em vários campos

disciplinares. É vista como mecanismo democrático quando tratada pelas ciências políticas,

que permite a autonomia política dos níveis locais e regionais, com vistas ao aprofundamento

da democratização. No campo das ciências econômicas, ela é percebida como transferência de

responsabilidades das atividades econômicas públicas para o setor privado. No campo da

sociologia, a descentralização é entendida como um mecanismo para a autorização

(empowerment) da sociedade civil, com o objetivo de incrementar a cidadania. Já no campo

da Administração Pública, ela representa uma política para se dissolver o poder decisório e

administrativo dentro das esferas públicas centrais, por meio da desconcentração, ou seja, da

transferência de responsabilidade administrativa (GUIMARÃES, 2000).

Também se verifica que a discussão sobre esse tema se baseia em dois planos: um

jurídico e um político-institucional. No plano jurídico, a descentralização é tida como um

processo que delega responsabilidades e poderes entre órgãos, ou dentro de um mesmo órgão,

enquanto sujeitos de imputação jurídica, vinculada à idéia de desconcentração, ou

transferência de funções. De outra maneira, a descentralização é vista como quebra de um

vínculo hierárquico pré-existente e relaciona-se basicamente à idéia de competências

exclusivas. Sendo assim, ela implica a ausência de intervenção de qualquer outro órgão ou

instância.
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No plano político–institucional, a descentralização é idealizada para desafogar o poder

público, utilizando diversos recursos, que podem ser desde a simples desconcentração de

atividades até a descentralização de poder decisório. Neste plano, é possível identificar três

dimensões complementares: a administrativa, a social e a política.

Na primeira dimensão administrativa percebe-se a transferência de atividades,

competências e funções entre qualquer âmbito, unidade, setor ou órgão. Acredita-se que desta

maneira consegue-se alcançar uma gestão mais eficaz, com menos burocracia, possibilitando

um contato mais próximo com o cidadão, gerando maior confiança por parte da sociedade e

conseqüente cumprimento eficiente dos seus objetivos.

No campo social esta descentralização tem como foco a participação social na gestão

pública. Ou seja, a sociedade passa a responsabilizar-se, ao passo que lhe são atribuídas

parcelas de poder, competências e funções da administração pública. Trata-se, portanto de

uma gestão democrática e participativa onde a população além de se responsabilizar nas

tomadas de decisão, tem o papel de fiscalizar e expressar vontade coletiva sobre a gestão de

serviços públicos. Tal participação geralmente é feita por instancias de participação social

como grupos específicos, conselhos e associações, cuja estratégia justifica-se pela necessidade

de reverter práticas paternalistas de Estado, eliminando intermediações burocráticas, criando

novas possibilidades institucionais de participação da população organizada na prestação de

serviços públicos.

Na terceira e última dimensão, a descentralização política aparece como uma

estratégia para redistribuição do poder político, do centro as periferias. Este processo,

conforme afirma Guimarães (2000), baseia-se na concepção de que a descentralização afeta as

relações de poder e introduz novos conflitos nas relações entre esferas de governo e na

distribuição de poder e bens entre diferentes grupos na sociedade. Trata-se de uma estratégia

política para democratizar o poder, ampliando a participação cidadã e multiplicando as

estruturas de poder, com vistas à melhoria da eficiência da gestão pública.

Em se tratando de Brasil, país caracterizado por expressivas desigualdades estruturais

de natureza econômica, social, política, percebe-se que os atributos estruturais das unidades

locais de governo, tais como a capacidade fiscal e administrativa e a cultura cívica local, têm

um peso determinante para a descentralização, variando de acordo com requisitos



28

institucionais postos pelas políticas a serem assumidas pelos governos locais. O legado das

políticas prévias, as regras constitucionais e a própria engenharia operacional de cada política

social deve entender o contínuo que perpassa da simples transferência de competências a uma

complexa reestruturação do poder decisório (VIEIRA, 1971; CASTRO, 1991).

Outra maneira de se pensar a administração pública é por meio de uma abordagem,

cujo foco, está nos aspectos mais procedimentais da descentralização, ou seja, a sua dimensão

administrativa, e outra cuja abordagem volta-se para o lado processual, ou seja, na dimensão

social e política.

A descentralização, discutida a partir de questões dela decorrentes, como a

transferência de recursos financeiros ou de competências formais para as unidades periféricas

volta-se para a primeira vertente, a procedimental (AFONSO e LOBO, 1996; MOTTA, 1994).

Aquela vertente que aborda o lado processual e a dimensão social e política do fenômeno da

descentralização, a considera tanto como estratégia para se aumentar a participação social no

processo de formulação, implementação e controle das políticas públicas, analisando os

limites e possibilidades das transferências de poder decisório para os níveis locais de governo

em determinados contextos sociais, quanto se reafirma enquanto fenômeno político de

natureza processual, que envolve distribuição territorial do poder do Estado, convertendo-se,

portanto, em geradora de conflitos e constrangimentos decorrentes da introdução de novos

atores sociais e de novos interesses em um contexto de reformas políticas (BAÊTA, 1989;

MOTTA, 1994). Suas repercussões são analisadas não só no plano das relações

intergovernamentais como no plano das relações societárias, face à distribuição de poder e

bens do Estado entre diferentes grupos na sociedade (FLEURY, 1990; TOBAR, 1991).

Considerada como processo universal, a descentralização, pode ser aplicada em várias

circunstâncias e nas mais diversas organizações (SMITH, 1985). Por envolver a questão da

hierarquia em diferentes instituições e funções, o estado moderno necessita considerá-la como

condição indispensável para o desenvolvimento social, econômico e político. Para tanto, falar

em descentralização é pensar na influência que as ciências políticas e a administração pública

têm sobre a distribuição territorial de poder.

Falar em descentralização requer ainda um entendimento sobre a sua relação com a

centralização, pois, ao contrário do que se imagina, elas se combinam muito mais do que se

suprimem. O tema da descentralização e centralização é parte obrigatória dos grandes estudos
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sobre Ciências Políticas, enquanto forma de organização territorial do poder do Estado,

gerando uma critica a inexatidão com que estes conceitos são abordados. Dessa maneira, na

tentativa de adaptar as condições de formação dos sistemas políticos, usa-se essencialmente a

descentralização como forma de organização do poder.

Essa nova organização vem ocupando um espaço privilegiado nas discussões da

contemporaneidade sobre reforma do Estado, com o surgimento de novas perspectivas que

reforçam a natureza política e processual da descentralização. Busca-se perceber suas

potencialidades na busca pela eficiência das políticas públicas, o que a torna estratégica no

processo de reforma de Estado (GUIMARÃES, 2000).

Alguns autores criticam o processo pelo qual alguns países da América Latina vêm

utilizando a descentralização, como tentativa de responder a regimes autoritários e

centralizadores, com forte dependência dos fatores políticos, conjunturais e culturais,

caracterizando-se como indutora da democracia e do desenvolvimento regional (MATTOS,

1989; MOTTA, 1994).

Diante do crescimento do Estado era necessário criar mecanismos para o

desenvolvimento econômico por meio de projetos público de grande escala, para tanto, as

tendências descentralizadoras começam a ter impulso diante do desenvolvimento tecnológico

e de novas organizações comerciais e industriais (MOTTA, 1991).

Para esta pesquisa caberá uma ressalva quanto a um elenco de tipologias acerca da

descentralização. Estes termos aparecem à medida que o processo de descentralização

contempla modalidades distintas conforme seu objetivo. Os “tipos” de descentralização

apresentados na literatura, segundo o nível para o qual a tomada de decisão é transferida, são

os seguintes: a desconcentração, a delegação e a devolução.

A desconcentração se caracteriza pela ocorrência de transferência de responsabilidades

administrativas dentro da própria estrutura (vértice estratégico para instâncias estratificadas),

no entanto, quando se trata de transferência de responsabilidades gerenciais da estrutura

burocrática central para organizações externas ou para unidades administrativas dentro de

uma região ou para organizações não governamentais e filantrópicas fala-se em delegação e,

por fim, ao considerar a transferência de responsabilidade fiscal e administrativa para as
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unidades sub-nacionais de governo ou para autoridade regional ou local dentro de unidades

administrativas fala-se em devolução (GUIMARÃES, 2000).

Quando a descentralização apresenta características próprias conforme a sua

modalidade. Nessa tipologia, a descentralização pode ser funcional, quando sé transferida ao

ente descentralizado competência específica, ou delimitada, quando se referem a só um setor

de atividade. Apresenta-se como territorial, quando é transferido poder decisório a órgãos

cujo âmbito de atuação ou cuja jurisdição estão constituídos por um território, ainda que esses

órgãos, tendo personalidade jurídica própria, mantenham uma relação de dependência

hierárquica na geração de suas autoridades.

Enfim, quando o corpo descentralizado é gerado a partir de processos eleitorais e se

pode reconhecer uma estrutura administrativa descentralizada, a exemplo dos municípios,

províncias e departamentos, temos a descentralização política, considerada como a forma

máxima da descentralização (SMITH, 1985).

Diante da sua característica inconclusiva e ramificada, encontra-se nos termos

aplicados cotidianamente erros de sinonímia, de tipologia e políticos. Ou seja, são utilizados

termos diferentes como equivalentes (devolução, desconcentração etc.), alguns acontecem em

função do mau uso das diferentes modalidades de descentralização (funcional, territorial e

política) e os últimos quando a maioria dos trabalhos não estabelece uma relação clara entre a

descentralização e a democracia, não atentando para o fato de que a descentralização é

condição necessária mas não suficiente para a prática democrática.

Apesar das diferentes formas em que o tema é abordado e dos procedimentos jurídico-

institucionais requeridos para o processo de sua implementação, verifica-se ainda, uma

convergência em torno de idéias centrais, como transferências de recursos financeiros e de

poder decisório, controle social sobre a aplicação de recursos, aumento de responsabilidades e

das competências locais.

A análise de que a descentralização é sempre positiva e a centralização é sempre

negativa pode trazer grandes discussões sobre a polarização existente entre os termos

extremos. Vieira (1971, p.77) adverte que “o continuum centralização x descentralização deve

ser estudado globalmente”. O fato é que a centralização e a descentralização apresentam
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fórmulas com tendências específicas e, por isso, dificilmente existem sobre a forma pura

(BOBBIO, 1986).

Em determinadas realidades sociais são identificadas oscilações entre momentos de

descentralização e centralização que talvez fossem explicados por um predomínio de arranjos

institucionais centralizadores, até o início da redemocratização, colocando os governos

estaduais e municipais em constante dependência do governo federal. No entanto, a partir da

Constituição de 1988, esses momentos começam a modificar-se, quando a descentralização

passa a ser a principal questão das reformas constitucionais em curso no Brasil nesta década

(GUIMARÃES, 2000).

2.1.1 A descentralização e a concepção de poder sobre as decisões nas organizações

Numa tentativa de recorte e afunilamento conceitual, intentando uma maior

aproximação à realidade objeto de estudo, a abordagem sobre a descentralização será

restringida deliberadamente às dimensões administrativa e política, num contínuo entre a

simples transferência de competências e a complexa reestruturação de poder das decisões

tomadas nas organizações.

Para Mintzberg (1995), a estrutura é dita centralizada quando todos os poderes de

decisão se situam num único ponto da organização – em última análise, nas mãos de um único

indivíduo. Em contraponto, a estrutura é considerada como descentralizada sempre que o

poder se encontra disperso por várias pessoas.

Sob este prisma, parece natural se tratar da descentralização ainda na concepção da

superestrutura organizacional. Uma vez definidas as unidades, o passo seguinte seria abordar

a distribuição do poder entre elas. Mas a questão é mais complexa do que parece. Existe uma

lógica muito forte na concepção das organizações: começa-se pela missão, depois se

determina as posições (com a respectiva especialização, formalização e as necessidades de

formação e de socialização), em seguida agrupam-se os postos pra construir a superestrutura;

uma vez isso cumprido, efetiva-se a distribuição do poder de tomada de decisão no interior da

organização, e, por fim, o último retoque com a criação das ligações laterais (RAMOS, 1966).
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Contudo, essa lógica pouco tem a ver com a realidade prática da concepção das

organizações. As relações entre os parâmetros de concepção são claramente de natureza

recíproca e não seqüencial. Os parâmetros de concepção formam um sistema integrado no

qual cada um está ligado a todos os outros como uma variável, que é ao mesmo tempo

dependente e independente. Quando se modifica um parâmetro de concepção torna-se

obrigatória a modificação de todos os outros. A descentralização acaba por ser abordada em

último lugar porque se trata do parâmetro de concepção mais complexo (MINTZBERG,

1995). É necessário compreender primeiro todos os outros antes de ser possível abordá-lo.

Como ocorre com a maioria das questões relacionadas à estrutura organizacional, os

motivos que levam uma organização a centralizar ou a descentralizar a sua estrutura estão

centrados na oposição divisão do trabalho versus coordenação. A centralização é o

mecanismo mais forte de coordenação das decisões dentro da organização. Todas as decisões

concentradas e implementadas mediante a supervisão direta. Têm-se invocado outras razões

que justificam a centralização das estruturas – sendo uma das razões sobejamente conhecidas,

a ambição do poder – mas a maioria das restantes razões representa a mera necessidade de

coordenação. Neste ponto, Mintzberg (1995, p.210) levanta a seguinte questão:

Por que é que se deve então descentralizar uma organização? Pela simples razão que
todas as decisões não podem ser tomadas num só centro de decisão. Nem sempre é
possível levar toda a informação necessária até este centro de decisão. Talvez por ser
fluída, difícil de transmitir grande parte desta informação. Como é que o diretor em
Bagdade consegue explicar a natureza dos seus clientes a seu diretor em
Birmingham? Por vezes, pode-se transmitir a informação a um único centro, mas
uma falta de capacidade cognitiva (poder cerebral) impede que a mesma seja
compreendida. Como é que o presidente de uma grande empresa pode conhecer,
digamos, cem linhas de produtos diferentes? Mesmo se pudesse dispor de um
relatório escrito sobre cada um dos produtos, nunca teria tempo suficiente para
estudá-los a fundo. Por vezes um sistema de informação sofisticado dá ao centro a
ilusão de que dispõe do conhecimento necessário, sem que o centro tenha realmente
a capacidade de absorver tanta informação.

Talvez o erro mais comum, cometido em matéria de concepção das organizações, seja

o que consiste em centralizar as decisões logo que surgem limitações cognitivas. Os quadros

dirigentes que têm a autoridade necessária para conceber a estrutura, constatam que se

cometem erros aos níveis inferiores e pensam assim fazer melhor, seja porque se consideram

mais competentes, seja porque pensam assim coordenar melhor as decisões. Infelizmente, em

condições complexas, este comportamento conduz inevitavelmente a um estado conhecido

sob o nome de sobrecarga de informação: quanto mais informação o cérebro tenta receber,

menos informação recebe na realidade (PERROW, 1972).
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Por outras palavras, passado certo ponto, os quadros deixam de poder ser mais

competentes e melhores coordenadores. O tratamento correto das informações decisórias

requer tempo e capacidade adequados. Uma centralização excessiva conduz os que têm a

informação necessária a dirigirem-se aos seus superiores que não se encontram a par das

realidades cotidianas, para que estes tomem as decisões.  Em resumo, ter o poder para tanto,

não confere a ninguém, nem a informação nem a capacidade cognitiva necessárias à tomada

de decisão. Os poderes de decisão são partilhados para que os indivíduos que conhecem a

fundo os problemas em causa possam dar-lhes a resposta adequada. Deve-se atribuir o poder

onde reside o conhecimento (MOTTA, 1994).

Outra razão que leva à descentralização é a necessidade de se permitir à organização

respostas rápidas às condições e demandas locais. Ter a pessoa certa no local certo, com o

poder necessário para tomar decisões, permite à organização oferecer melhores serviços aos

seus clientes (MINTZBERG, 1995).

Por fim, a descentralização também estimula a motivação. As pessoas criativas e

inteligentes têm necessidade de uma margem de manobra considerável. A organização só

pode atrair, manter e utilizar a iniciativa destas pessoas se lhes conferir poderes de decisão

adequados. Tal motivação é crucial nos trabalhos de natureza profissional (como quando se

tratam de trabalhos complexos, a organização tem aqui duas boas razões para descentralizar).

Esta motivação é também um fator chave nos postos de direção, justificando-se plenamente

certo grau de descentralização na linha hierárquica. De resto, esta descentralização permite

que os gestores pratiquem a tomada de decisão, a fim de que, eventualmente, alguns destes

gestores possam ascender às mais altas funções dirigentes, aptos para as decisões mais difíceis

que ali devem ser tomadas (PERROW, 1972).

Olhando para dentro da caixa preta chamada descentralização, percebe-se a

impossibilidade de descrever numa só palavra um fenômeno tão complexo como a

distribuição do poder dentro da organização. As questões encontradas parecem indicar dois

pontos principais sobre este conceito. Em primeiro lugar, a centralização e a descentralização

não devem ser tratadas como conceitos absolutos, mas sim como as duas extremidades de um

contínuo. Uma economia comunista não está centralizada, simplesmente está mais

centralizada do que uma economia capitalista; a empresa compartimentada em divisões não

está descentralizada, apenas se encontra mais descentralizada do que algumas empresas que
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têm estruturas funcionais. Em segundo lugar, grande parte dessa confusão parece brotar da

existência de um número de conceitos diferentes que lutam para serem reconhecidos sob o

mesmo nome (TOBAR, 1991). O termo descentralização parece ser utilizado de três maneiras

fundamentalmente diferentes na literatura. Em primeiro lugar, existe a dispersão do poder

formal no sentido descendente dentro da linha hierárquica.

Em princípio, o poder formal está investido no diretor geral situado no cume do

vértice estratégico. Aqui pode permanecer, ou o diretor geral pode escolher dispersá-lo – o

que vulgarmente se chama de delegar – para os níveis inferiores da hierarquia. A dispersão do

poder formal no sentido descendente da hierarquia é chamada por Mintzberg (1995) de

descentralização vertical.

Em segundo lugar, o poder de decisão – neste caso, principalmente o poder informal –

pode permanecer nas mãos dos gestores, no sistema de autoridade formal, ou pode estender-se

a indivíduos que se encontram fora da estrutura da linha hierárquica – “os analistas da

tecnoestrutura, funcionais de apoio ou operacionais” (MINTZBERG, 1995, p. 213). Essa

descentralização horizontal se constitui na passagem do controle dos processos de decisão

para as pessoas situadas fora da linha hierárquica, isto é, que não ocupam posições de chefia.

Finalmente, o termo descentralização é utilizado para referenciar a dispersão física dos

serviços. Edificações, equipamentos e contingente operacional estão centralizados em locais

únicos ou descentralizados, na opinião de muitos, por estarem perto de seus utentes. Mas esta

descentralização nada tem a ver com o poder de tomar decisões. Logo, a terceira utilização

deste termo acaba por confundir ainda mais questão (SMITH, 1985).

Desta forma, os parâmetros de concepção fundamentais se restringem a dois: a

descentralização vertical e a descentralização horizontal. Conceitualmente, podem parecer

conceitos distintos. O poder pode ser delegado no sentido descendente da cadeia de

autoridade e, contudo, permanecer com os gestores da linha hierárquica; em extremos – a

descentralização vertical com centralização horizontal – daria todo o poder aos supervisores

de primeiro plano da hierarquia (periferia da estrutura). O oposto – a descentralização

horizontal com centralização vertical – ocorreria quando os funcionários operacionais

superiores, no topo da hierarquia, exercessem todo o poder. A centralização dos dois sistemas

ocorre quando o vértice estratégico detém todo o poder, ao passo que a descentralização dos
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dois sistemas vê o poder passar por meio da cadeia de autoridade no sentido descendente até

aos operacionais (PERROW, 1972; TOBAR, 1991).

Mas os poderes de decisão não precisam ser dispersos consistentemente, o que dá

origem a dois tipos de descentralização. Na descentralização seletiva, o poder sobre os

diferentes tipos de decisões reside em pontos diferentes dentro da organização. Como ratifica

Mintzberg (1995, p. 214), “as decisões sobre finanças podem ser tomadas no vértice

estratégico, as decisões sobre marketing nas unidades de apoio, e as decisões sobre produção

no fim da linha hierárquica, pelos supervisores de primeira linha”. Ao contrário, a

descentralização paralela refere-se à dispersão do poder entre os vários tipos de decisões

concentradas no mesmo ponto da estrutura. Ainda utilizando Mintzberg (1995, p. 215), “as

decisões relacionadas com finanças, marketing e produção teriam de ser tomadas pelos

respectivos diretores de divisão na linha intermediária”.

O que importa não é o controle sobre as decisões, mas sim o controle sobre as ações,

sobre o que a organização realmente faz. E as ações podem ser controladas de muitas outras

formas para além do simples exercício da escolha. O poder sobre cada uma das fases do

processo de decisão – do desencadeamento do estímulo original até ao último pormenor de

execução final – constitui certo poder sobre o conjunto do processo (MATTOS, 1989).

Paterson (1969) apresenta um quadro de referência útil para compreensão desta

questão. Ele representa o processo de decisão como uma série de possíveis etapas:

1) o recolhimento de informação para passar ao decisor, sem qualquer comentário sobre

o que se pode ou não fazer;

2) antes de repassada para o decisor, ocorre o “processamento” desta informação para

aconselhamento sobre o que deve ser feito;

3) o exercício da “escolha” em si, isto é, a determinação do que se tenciona fazer;

4) a “autorização” para se fazer o que se escolheu; e

5) finalmente, a “execução” do que foi decidido e autorizado.
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Por conseguinte, o poder de um indivíduo é determinado pelo seu controle sobre todos

estes passos. O seu poder é maximizado – e o processo de decisão torna-se mais centralizado

– quando controla todos os passos: recolhe a sua própria informação, analisa-a, exerce a

escolha, não precisa de pedir autorização aos seus superiores e então executa a sua própria

decisão. Sempre que outras pessoas interferirem neste processo, o poder do indivíduo diminui

e o processo tende a tornar-se descentralizado.

O controle sobre a informação inicial permite que outro selecione os fatores que serão

ou não introduzidos no processo final de decisão. Quando a informação é totalmente filtrada,

tal controle pode ser equivalente ao controle sobre a própria escolha. Mas o poder considerado

por Paterson (1969) como mais importante é o poder de aconselhar, porque empurra a pessoa

que vai tomar a decisão numa só direção. Apesar das distinções clássicas entre os

operacionais e os funcionais, há ocasiões em que a linha que os separa – entre a função de

aconselhar e a função de decidir – se torna uma realidade tênue (MINTZBERG, 1995). A

história está repleta de exemplos de líderes que não passavam, virtualmente, de figuras de

proa, ao passo que os seus conselheiros controlavam, de fato, as decisões. Do mesmo modo, a

literatura sobre gestão dá-nos vários exemplos de funcionais – por vezes, especialistas

objetivos de ciências de gestão – que deliberadamente desvirtuam os conselhos que dão aos

gestores, para conseguirem pôr em prática os objetivos que pretendem.

E assim, um processo de decisão é mais descentralizado quando o indivíduo que toma

a decisão controla apenas o exercício da escolha (o mínimo que este pode fazer, continuando

a ser considerado como o indivíduo que toma a decisão). Na hierarquia da organização, o

centro perde certo poder em favor dos indivíduos que recolhem a informação e também dos

conselheiros, situados no mesmo nível; perde poder a favor dos quadros que autorizam a

decisão, situados acima dele; e perde também poder a favor daqueles, situados abaixo dele,

que executam a decisão. Por outras palavras, o controle sobre o exercício da escolha – em

oposição ao controle sobre a totalidade do processo de decisão – não constitui

necessariamente uma forte centralização.
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2.1.1.1 A descentralização vertical

A descentralização vertical é a delegação dos poderes de decisão estratégica, no

sentido descendente da cadeia de autoridade, do vértice estratégico ao interior da linha

hierárquica intermediária. O cerne da questão concentra-se no poder formal, nos termos de

Paterson (1969, p. 135) “fazer escolhas e autorizá-las” em oposição ao poder informal de

aconselhar e executar. Ainda segundo Paterson (1969), são três as principais questões sobre a

descentralização vertical:

1) Que poderes de decisão devem ser delegados para baixo na cadeia hierárquica?

2) Até que nível, no sentido descendente da cadeia, estes poderes devem ser delegados?

3) Como é que se deve coordenar (ou controlar) a utilização destes poderes?

Essas três questões acabam por revelar-se estreitamente interligadas. As empresas

tendem a delegar o poder para tomar decisões relacionadas com a produção e com o

marketing, para níveis mais baixos da cadeia de autoridade, mas não o poder de tomada de

decisões financeiras e jurídicas (MINTZBERG, 1995). O poder relacionado com o processo

de decisão tende a permanecer no nível em que a informação necessária melhor pode ser

acumulada (PERROW, 1972). Por exemplo, numa indústria de bancos, as decisões

relacionadas com a investigação e com o desenvolvimento da densidade da espuma, implicam

conhecimentos muito sofisticados que se encontram na posse do cientista e do líder de grupo

no laboratório de engenharia, mas que são difíceis de transmitir no sentido descendente da

hierarquia. Daí, que estas decisões tendam a ser tomadas em níveis hierárquicos relativamente

baixos. Ao contrário, as decisões relacionadas com a produção tendem a ser tomadas nos

níveis hierárquicos mais elevados (diretor da fábrica), porque a informação pode ser

facilmente acumulada nesse nível. As decisões relacionadas com o marketing situam-se, via

de regra, entre os dois níveis.

Estas observações descrevem a organização como um sistema de constelações de

trabalho. Cada constelação situa-se no nível hierárquico, em que a informação necessária às

decisões de uma determinada área funcional pode ser acumulada da maneira mais eficaz.



38

Como assevera Mintzberg (1995, p. 218) “a descentralização vertical seletiva está

logicamente associada às constelações de trabalho agrupadas numa base funcional”. A

descentralização, neste caso, pode ser horizontal ou vertical.

Contudo, tal descentralização seletiva deixa subsistir importantes interdependências, o

que levanta a questão da coordenação e do controle. Até certo ponto é possível utilizar a

supervisão direta, confiando aos quadros dirigentes o poder de autorizar e, portanto, de

controlar as decisões tomadas por cada constelação. Mas inclinar-se demasiadamente para

esta forma de coordenação é o mesmo que re-centralizar os processos de decisão, e assim

perder todas as vantagens da descentralização seletiva (TOBAR, 1991). Ocorre o mesmo na

padronização dos processos de trabalho ou dos resultados, na medida em que se transfere

então uma parte do poder dos processos de decisão – de todas as constelações – para a

tecnoestrutura, o que equivale a uma centralização horizontal em vez de uma descentralização

vertical. Assim, embora até certo ponto possa planear a sua atividade – em última análise, a

organização que é seletivamente descentralizada na dimensão vertical recorre essencialmente

ao ajustamento mútuo para coordenar suas decisões (MINTZBERG, 1995). Mais

precisamente, a organização vai colocar uma grande ênfase na utilização dos mecanismos de

ligação.

A situação é completamente diferente quanto à descentralização paralela na dimensão

vertical. Este tipo de descentralização elimina as interdependências entre as decisões. O poder

necessário para as diferentes decisões funcionais é concentrado num único nível de hierarquia,

especificamente, dentro das unidades agrupadas numa base de mercado (MEDAUAR, 2000),

como é o caso da estrutura divisionalizada no setor empresarial. Cada unidade ou divisão é

separada das outras, sendo-lhe atribuído o poder necessário para tomar todas as decisões que

afetam os seus produtos, os seus serviços ou as suas respectivas áreas geográficas. Nas

palavras de Mintzberg (1995, p. 219), “a descentralização vertical paralela é o único meio que

permite dar às unidades agrupadas numa base de mercado, o poder de que necessitam para

funcionar de maneira quase autônoma”. Cautelosamente, tal descentralização vertical deve ser

sempre, até certo ponto, seletiva. O vértice estratégico acaba por reter certo poder de decisão.

Neste caso, devido à grande autonomia das unidades baseadas no mercado, a

importância maior deixa de ser a coordenação do trabalho entre as divisões pelo ajustamento

mútuo ou pela planificação das ações e passa a ser a garantia de que a autonomia é bem
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utilizada e de que cada unidade contribui para os objetivos que o vértice estratégico considera

importantes. O vértice estratégico passa a encarar, então, a delicada tarefa de controlar o

comportamento das suas unidades de mercado sem restringir indevidamente a sua autonomia

(MINTZBERG, 1995). Para efetuar tal controle, podem ser utilizados três mecanismos de

coordenação – a supervisão direta, a padronização das qualificações e a padronização dos

resultados (VASCONCELLOS, 1979).

Até certo ponto pode ser utilizada supervisão direta, nomeadamente, para autorizar as

despesas mais importantes e para intervir quando o comportamento da unidade sai das

normas. Mas uma supervisão direta muito forte suprime os efeitos da descentralização, sendo

o vértice estratégico, e não o dirigente da unidade quem acaba por geri-la. Também é possível

utilizar a padronização das qualificações, por meio  da formação e da socialização, para

controlar o comportamento dos dirigentes das unidades descentralizadas (FLEURY, 1990).

De qualquer forma, é preciso determinar quando o comportamento da unidade sai das normas,

e esta é precisamente a função do sistema de controle dos desempenhos. “A descentralização

vertical global (com unidades constituídas numa base de mercado) é essencialmente regulada

pelos sistemas de controle dos desempenhos (MINTZBERG, 1995, p. 219).” Confere-se a

estas unidades tanto padrões de desempenho quanto uma grande autonomia, até quando estes

padrões forem cumpridos. Isto levanta a existência de uma forte correlação entre o grau de

descentralização e a utilização de sistemas de planificação e de controle.

Mas até que ponto a descentralização vertical em paralelo com unidades baseadas no

mercado constitui realmente descentralização? No mundo empresarial, os termos

divisionalização e descentralização têm sido sinônimos, desde a máxima de Chandler (1962,

p. 160) “operações e responsabilidades descentralizadas com controle coordenado”. Mas será

que a divisionalização é, na realidade, sinônimo de descentralização? Para Mintzberg (1995,

p. 220):

A divisionalização não passa da concentração de poderes de decisões consideráveis
nas mãos de um número muito limitado de pessoas – os diretores das divisões na
linha hierárquica, geralmente situados muito perto do vértice estratégico – e nada
mais. Isto é, a divisionalização constitui uma forma muito limitada de
descentralização vertical. Estes responsáveis podem, evidentemente, delegar o seu
poder a níveis inferiores da cadeia de autoridade, ou a especialistas funcionais no
exterior, mas nada os obriga a tal.
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A descentralização pode conferir ao gestor a necessária autonomia para gerir a sua

unidade de modo centralizado. Isto levanta um dilema ao dirigente de nível superior que

prefere uma maior descentralização. Questiona Haire (1959, p.226):

[...] será que pode reduzir a autonomia do seu subordinado dando-lhe ordens para
descentralizar a níveis inferiores? Uma tal intervenção centralizada para impor a
descentralização não irá conduzir, paradoxalmente, à destruição da própria
descentralização?

Não é surpreendente, portanto, que uma a mesma estrutura seja considerada

descentralizada num contexto e centralizada num contexto diferente. Uma estrutura na qual

uns tantos diretores de divisão podem controlar decisões que afetam centenas ou milhares de

pessoas, só impropriamente pode ser considerada descentralizada, embora seja certamente

mais descentralizada do que uma estrutura em que estas decisões são tomadas por um número

ainda menor de quadros situados no vértice estratégico.

2.1.1.2 A descentralização horizontal

A descentralização horizontal contempla a transferência de poder dos gestores para os

não-gestores, ou, nas palavras de Mintzberg (1995, p. 221), “dos gestores operacionais para os

gestores funcionais, os analistas da tecnoestrutura, os especialistas de apoio e os

operacionais”. Um dos pressupostos da discussão sobre a descentralização vertical é o de que

o poder – em particular o poder formal, ou autoridade – permanece na estrutura hierárquica da

organização, e, em primeiro plano, no vértice estratégico. A descentralização vertical está

relacionada com a delegação do poder no sentido descendente da cadeia de autoridade,

conforme a vontade dos quadros dirigentes. Entretanto, quando se fala em descentralização

horizontal, surgem dois elementos novos na discussão. Em primeiro lugar, ao analisar a

transferência do poder para fora da linha hierárquica, ingressa-se no reino do poder informal,

especificamente, no domínio do controle sobre a recolha da informação, do aconselhamento

aos gestores da linha hierárquica e da execução das suas escolhas, em oposição, à realização e

à autorização destas escolhas (PATERSON, 1969). Em segundo lugar, ao analisar a

descentralização horizontal, abandona-se o pressuposto de que o poder formal permanece

necessariamente na linha hierárquica, principalmente ao nível do vértice estratégico. Na
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descentralização horizontal, o poder formal pode residir em qualquer parte da estrutura, por

exemplo, nos operacionais que têm o poder de eleger os gestores do vértice estratégico.

Assumindo que existe uma hierarquia dividida em dois planos, amplamente

complementada por pessoal funcional, é possível imaginar a descentralização horizontal como

um contínuo, dividido por Mintzberg (1995) em quatro fases, especificadas a seguir:

1) O poder reside num único indivíduo, devendo-se isto, geralmente, à posição que

ocupa.

2) O poder passa para as mãos de um número reduzido de analistas da tecnoestrutura,

devido à influência que os sistemas de padronização exercem sobre as decisões dos

outros.

3) O poder é entregue aos experts – os especialistas da tecnoestrutura ou de apoio aos

operacionais, no caso de se tratar de profissionais – devido ao seu conhecimento.

4) O poder é entregue a qualquer pessoa por mera virtude da sua pertença à organização.

Assim, numa organização mais centralizada na dimensão horizontal, existe um

indivíduo que detém todo o poder, normalmente o diretor-geral da organização.

Evidentemente, mesmo a este nível pode haver variantes conforme a abertura desse indivíduo

ao aconselhamento. Existe uma diferença abissal entro o governo omnicompetente, arrogante

e imperial, e o líder omnicompetente, mas muito acessível e receptivo.

Outro foco da análise chama a atenção para a padronização de funções e

procedimentos. Para Mintzberg (1995, p. 223), isso ocorre “quando uma organização se apóia

nos sistemas de padronização para coordenar as suas atividades, uma parte do poder passa dos

gestores da linha hierárquica para os funcionais que concebem estes mesmos sistemas”. O

grau de poder depende, evidentemente, da extensão e do tipo de padronização. Quanto mais a

organização se apóia nos sistemas de padronização para coordenar as suas atividades, maior o
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poder dos seus analistas. Quanto mais forte for o tipo de padronização, mais poderosos serão

os analistas. Mas quem cede o poder aos analistas? As pessoas que têm um trabalho

padronizado, tal como o operacional que deixa de poder escolher qual o processo de trabalho

deve seguir, bem como o gestor que deixa de poder decidir qual o nível de produção que a sua

unidade deve atingir. Mas os superiores hierárquicos destes indivíduos também perdem parte

do seu poder. Os seus postos de trabalho tornam-se institucionalizados, a padronização

tecnocrática vai substituir o poder de supervisão direta (VASCONCELLOS, 1979). Isto

conduz a duas conclusões importantes. Em primeiro lugar, o poder concedido aos analistas

não passa de uma forma limitada de descentralização horizontal.

Apenas um número reduzido de não-gestores – os especialistas que concebem o

sistema tecnocrático – ganha certo poder informal, à custa de um grande número de

operacionais, cujos comportamentos e resultados são padronizados. Em segundo lugar, este

tipo de descentralização horizontal limitada serve, de fato, para centralizar a organização na

dimensão vertical, ao reduzir o poder dos gestores dos níveis inferiores da linha hierárquica,

em relação àqueles que estão situados acima deles na hierarquia (MINTZBERG, 1995). Por

outras palavras, as organizações que se apóiam na padronização tecnocrática para coordenar

suas atividades são mais centralizadas por natureza, especialmente na dimensão vertical, mas

também o são, numa certa medida, na dimensão horizontal. Perrow (1972, p.40) alerta:

[...] Não devemos medir a descentralização só em função do nível em que se
encontram as pessoas que podem contratar, despedir ou gastar uns tantos milhares de
dólares sem autorização formal. Devemos também medir a descentralização pelos
controles latentes mas não explícitos.

Por outras palavras, os mecanismos de coordenação formam um contínuo, com

supervisão direta, que é o mecanismo de coordenação mais centralizado horizontalmente, e o

ajustamento mútuo, o menos centralizado, situados nas extremidades, e a padronização (pelos

processos de trabalho, pelos resultados ou pelas qualificações) que se situa entre os dois

extremos (Figura 1).

Figura 1 – Os mecanismos de coordenação num contínuo de descentralização horizontal.
Fonte: MINTZBERG (1995, p. 226).
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Percebe-se outra vertente da descentralização horizontal quando a organização

depende dos conhecimentos especializados. Neste cenário, o poder é conferido àqueles que

detêm o conhecimento, isto é, aos especialistas, onde quer que estejam: na tecnoestrutura, no

pessoal de apoio, no centro operacional, ou mesmo na linha hierárquica. Na discussão

anterior, existia apenas um especialista reconhecido – o analista – e o seu poder era de

natureza informal. Mas aqui a organização utiliza as competências de um número muito maior

de especialistas e começa a formalizar cada vez mais o poder que lhes confere. Os

especialistas não só aconselham; chegam também a participar ativamente na tomadas de

decisões (PECI e SOBRAL, 2008).

Os especialistas gozam de um poder que é determinado pelo grau de dependência da

organização em relação a eles e pela sua posição dentro da estrutura. Para Mintzberg (1995), é

possível identificar pelo menos três tipos de poder do especialista.

a) O poder informal do especialista na estrutura tradicional de autoridade. No tipo menos

descentralizado horizontalmente, o sistema de autoridade formal permanece intacto;

isto é, o poder formal permanece nas mãos dos gestores da linha hierárquica. Mas, nas

organizações que recorrem a conhecimentos muito especializados, particularmente

quando certas decisões são de natureza altamente técnica, certos especialistas atingem

um poder informal considerável. Estes especialistas exercem o seu direito de fazer

escolhas; outros ganham poder informal pelos conselhos que dão aos quadros

operacionais nas suas escolhas, e, em particular, as escolhas de natureza técnica que os

gestores não compreendem. No processo de decisão, a fase da autorização, muitas

vezes levada a cabo no quadro de um sistema orçamental, presta-se a que os

especialistas possam facilmente manipular os gestores.

b) O poder do especialista fundido com a autoridade formal. Como a especialização se

torna cada vez mais importante na tomada de decisão, a distinção entre os gestores de

linha e os funcionais, torna-se cada vez mais artificial. Acaba por ser completamente

eliminada e os gestores da linha hierárquica e os especialistas da tecnoestrutura

reúnem-se em grupos de projetos e comitês permanentes para partilhar o processo de

decisão. O poder dentro de cada grupo baseia-se não na posição de cada um, mas sim
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no seu grau de especialização. Cada indivíduo participa de acordo com o

conhecimento com o qual pode contribuir para se chegar a uma determinada decisão.

Isto significa uma mudança constante nas relações de poder entre o grupo. Por

exemplo, um pesquisador de mercado pode ter muito a dizer sobre a cor de um dado

produto, ao passo que o papel do engenheiro é predominante quando a discussão se

vira para as características estruturais do mesmo produto. Assim, esta situação do

poder dos especialistas que se confunde com a autoridade formal, representa a

descentralização seletiva na dimensão horizontal, os especialistas têm poder para

tomar certas decisões, mas não para tomar outras. De fato, numa análise sobre as

diversas constelações de trabalho funcional que se sobrepõem ao esquema de base,

percebe-se a existência também de uma ligação com a descentralização seletiva na

dimensão vertical. Por outras palavras, a descentralização vertical parece ocorrer

concomitantemente tanto na dimensão horizontal como na dimensão vertical.

c) O poder do especialista nas mãos dos operacionais. Neste terceiro caso do poder dos

especialistas e também o mais descentralizado, os próprios operacionais são os

especialistas. E este especialização concede-lhes um poder considerável, que por sua

vez descentraliza a organização em ambas as dimensões. O poder reside no centro

operacional, na base da hierarquia, nos não-gestores. Quanto mais profissional for uma

organização, mais descentralizada é a sua estrutura em ambas as dimensões.

Em resumo, é possível concluir que o poder nas mãos dos gestores constitui

centralização horizontal; a burocratização pela padronização do comportamento dá um certo

poder à tecnoestrutura e como tal constitui uma forma limitada de descentralização horizontal;

e, quando o poder é fundamentalmente atribuído às pessoas na razão direta dos seus

conhecimentos e não da posição que ocupam na estrutura, mais esta estrutura se torna

descentralizada na dimensão horizontal, culminando numa organização profissional cujos

operacionais controlam, em grande parte, o processo de decisão.

Mas este não é o caso mais representativo da descentralização horizontal. As

organizações profissionais podem ser meritocráticas, mas não são democráticas. Assim como

os conhecimentos não se encontram uniformemente distribuídos, também o poder não está

homogeneamente repartido (VASCONCELLOS, 1979).
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A descentralização horizontal torna-se completa quando o poder não se baseia nem na

posição nem nos conhecimentos, mas sim na pertença. Todos os membros da organização

participam igualmente no processo de decisão. Pode-se então considerar a organização como

democrática. Será que tal organização existe? A organização perfeitamente democrática

resolveria todos os problemas pelo recurso ao sufrágio universal. Os gestores seriam então

eleitos para dar execução às decisões tomadas pelos membros, mas não teriam qualquer

influência especial neste processo (MINTZBERG, 1995). Todo o mundo seria igual. Certas

organizações voluntárias aproximam-se deste ideal, mas será que isso ocorre com qualquer

outro tipo de organização com fins lucrativos?

Os estudos realizados por Fiedler (1966) e outros pesquisadores, revelaram que a

participação não se correlaciona necessariamente com a satisfação dos trabalhadores ou com a

sua produtividade. Estas relações dependem da situação do trabalho em questão e também dos

resultados obtidos do nível das qualificações dos trabalhadores.

Dificilmente se pode considerar a gestão participativa como sinônimo de

democratização, pois baseia-se na premissa de que o gestor da linha hierárquica tem o poder

formal e de que escolhe partilhá-lo com os seus subordinados. O gestor consulta os seus

subordinados e talvez também lhes peça a sua participação no processo de decisão. Mas a

democracia não depende da generosidade daqueles que detêm o poder formal; em vez disso,

distribui esse poder constitucionalmente por meio da organização. Perrow (1972) é um dos

teóricos que se debruçou profundamente sobre este assunto:

O termo gestão participativa [...] inclui as pulverizações higiênicas supostamente
destinadas a reduzir a alienação, mas diz também respeito aos sentimentos (que têm
os trabalhadores) de estarem desprovidos de todo o poder.  Os níveis mais baixos
são consultados sobre as decisões e encorajados a tomar suas próprias decisões em
certos domínios, sujeitas ao veto dos seus superiores. O veto é importante; é o
mesmo que dizer que temos um sistema democrático de governo no qual as pessoas
elegem seus dirigentes, mas sujeitas ao veto dos dirigentes que ocupam o cargo na
altura da votação e que podem anular o resultado dos votos. Os trabalhadores e os
gestores podem dar sua opinião, fazer sugestões e apresentar argumentos, e não há
dúvida de que tudo isto é extremamente desejável. As decisões do superior podem,
sem dúvida, ser melhoradas – mas continua a ser ele sempre a decidir (PERROW,
1972, p. 35).

Até agora não apareceram muitos elementos que encorajem os partidários da

democracia organizacional, Pode funcionar em pequenas organizações de natureza voluntária,

mas as tentativas de implantá-la em organizações maiores parece apenas promover uma maior

centralização.
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Algumas conclusões podem ser aqui sugeridas. Por um lado, a organização

centralizada pode ser mais eficiente em certas circunstâncias, particularmente nas primeiras

fases do trabalho. Ao contrário, a organização descentralizada horizontalmente – a

organização democrática – parece que é melhor do ponto de vista da moral. Mas a última

pode, por vezes, ser instável, e acaba por reverter para uma estrutura mais hierárquica – e

centralizada – para poder contemplar as suas tarefas. Este fenômeno indica que a

democratização conduz, paradoxalmente, à centralização.

As tentativas para tornar democráticas as organizações centralizadas – fazendo com

que os trabalhadores elejam seus dirigentes, ou encorajando-os a participar nas decisões, ou

criando regras para delimitar o poder dos quadros, ou eliminando todas as restrições nas

comunicações – todas parecem levar, de uma maneira ou outra, à centralização

(MINTZBERG, 1995).

Contudo, existem outras organizações que se aproximam mais do ideal democrático –

nomeadamente, as organizações em que os operacionais são verdadeiros profissionais. O

poder é repartido num campo muito mais vasto. Mas não porque tenha sido decidido que a

participação fosse uma coisa desejável. E de forma alguma se permite que cada membro da

organização participe igualmente do poder. Com efeito, nestas organizações o poder é

distribuído em função do conhecimento, o qual, por sua vez, se encontra muito mais

disseminado, apesar de não ser de maneira uniforme. Parece, assim, que na melhor das

opções, há que se contentar com a meritocracia nas organizações que não são fundadas numa

base voluntária. Em se tratando da realidade brasileira, isso já seria um enorme feito. O

alcance da democracia, então, seria um sonho.

2.1.2 A realidade brasileira

A procura por soluções alternativas para a modernização da gestão pública brasileira

tem sido sobremaneira influenciada pelas idéias de descentralização e de participação.

No Brasil, um país onde atrasos econômicos e sociais estavam associados, via de

regra, ao autoritarismo e à centralização, a descentralização político-administrativa,



47

naturalmente, aparece como proposta inicial, se não por mera contraposição à prática histórica

da centralização. Para Mota (1994, p.174):

A descentralização constituiria o primeiro passo para conceder mais poder a atores
políticos locais antes submissos e dependentes do poder central. Além do mais, a
descentralização facilitaria novas formas de participação democrática por permitir a
articulação e a agregação de interesses comunitários antes desconsiderados pelo
sistema político.

As propostas de descentralização tornaram-se comuns e atrativas nas nações em

desenvolvimento que almejavam uma gestão pública mais democrática, pois insinuavam que

os ideais democráticos seriam mais facilmente alcançados.

No Brasil, há algumas décadas pensava-se que o próprio crescimento do Estado

levaria, consequentemente e de forma natural, à solução dos problemas econômicos e sociais.

Dessa forma, o crescimento do Estado foi estimulado para atender propostas

desenvolvimentistas por meio de projetos públicos de grande escala e garantir maior equidade

social no atendimento das demandas públicas. Entretanto, foi-se constatando, ao longo do

tempo, que apesar de alguns progressos importantes, na realidade, o crescimento do Estado

levou a déficits públicos acentuados, crises financeiras, ineficiência e maior descrédito da

população em relação à gestão governamental, e a menos equidade social, com manutenção

de privilégios a grupos preferenciais e discrepâncias sociais e econômicas ainda mais

acentuadas.

Reverteu-se, portanto, o pensamento que o crescimento do Estado seria suficiente para

garantir maior equidade, tanto nas decisões distributivas como no acesso dos órgãos da

administração pública. A experiência histórica mostrou que a simples expansão das atividades

do Estado serviu menos ao propósito de alcançar maior equidade e eficácia na administração

pública do que ao desenvolvimento de formas de inserção de novos grupos no sistema de

grupos preferenciais vigentes (LOBO, 1988).

A burocracia pública tem sido um dos grandes instrumentos para a manutenção do

poder tradicional, no Estado brasileiro; uma forma de organização e administração que

obedece menos a razões técnicas e mais a critérios políticos, para manter coalizões de poder e

atender a grupos preferenciais. Esses grupos dominam a máquina administrativa para garantir

interesses próprios e a proteção mútua de seus membros. Procuram o acesso a recursos
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públicos para reforçar a lealdade política e preservar a liderança sobre determinados setores

da comunidade. Dominam máquinas partidárias para evitar que alternativas de política

pública, contrárias a aos seus interesses, sejam consideradas no processo decisório

governamental. Controlam estruturas burocráticas de governo para garantir, durante longos

períodos tempo, o uso preferencial de grandes fatias do orçamento. O uso de recursos

públicos é o mecanismo básico de preservação do poder, pois esses recursos são usados

menos para atender a demandas e necessidades reais da comunidade e mais para satisfazer,

por meio da troca de favores ou de outras formas, os interesses particulares do grupo. Como a

lealdade dos membros é maior ao grupo do que à instituição pública, são capazes de manter a

coalizão a qualquer custo, inclusive às expensas do aumento indefinido do déficit

governamental.

Esses grupos preferem as áreas sociais para seu domínio burocrático por serem mais

diretamente ligadas às maiores demandas da população. São, portanto, áreas privilegiadas

para o exercício do assistencialismo e do paternalismo; propiciam ao líder do grupo o

exercício da “bondade” por meio da concessão de benefícios e favores com o dinheiro

público. Assim, os líderes políticos podem favorecer segmentos da população sob sua

influência, fazendo-os crer que o benefício concedido é mais uma concessão pessoal do líder,

e não um direito individual ou um valor de cidadania. O resultado final é sempre o reforço do

poder e da liderança tradicionais (MOTTA, 1994; PECI e SOBRAL, 2008).

Nesse sentido, para compreender as ações de reforma na administração pública

brasileira, há que se considerar algumas premissas: o sistema administrativo existente, se for

visto segundo a lógica da gestão moderna, pode parecer altamente irracional, mas para os

grupos preferenciais que dele se servem, consiste num sistema lógico e altamente racional; em

um sistema desenhado e dominado por grupos preferenciais, a formulação de políticas em

resposta a demandas de grupos sociais marginalizados se faz por paternalismo, acomodações

e concessões que não afetem a estrutura do sistema; os grupos que dominam o sistema

administrativo não se constituem de pequenos grupos de aproveitadores ou perturbadores

marginais da ordem; são grupos altamente organizados e institucionalizados dentro do sistema

político; a carreira do chefe ou líder de um grupo preferencial se faz no sentido de maximizar

os benefícios obtidos para o seu grupo político; e a lealdade desses grupos à instituição

pública em que estão inseridos é quase nula; assim, circulam facilmente entre repartições,

procurando obter melhores benefícios independentemente dos danos que causam, tanto aos
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interesses, quanto ao orçamento públicos. No Brasil contemporâneo, a democratização, os

novos processos eleitorais e os novos dispositivos constitucionais ajudam a levantar ou a

reacender expectativas sobre mais e melhores serviços, o que pode facilitar maiores rupturas

nas estruturas políticas tradicionais e o surgimento de novas formas de gestão (LOBO, 1988).

A consciência da ineficácia da administração pública em relação à equidade política,

econômica e social tem aguçado as propostas para não só redefinir as funções do Estado, mas

também contornar as instituições públicas existentes. A proliferação de organizações não-

governamentais (ONG) e de grupos comunitários diversos tem contribuído para o surgimento

de propostas para passar à sociedade uma série de tarefas antes vistas como exclusivas do

Estado. Por outro lado, a participação comunitária, ainda que de forma pouco efetiva, tem

sido um dos instrumentos mais usados para garantir a influência na gestão de órgãos públicos

e a representatividade política (BOSCHI, 1987).

As propostas contemporâneas deixam implícitos: a descrença nos mecanismos

tradicionais e nas instituições especializadas, como os partidos políticos, para apresentar

novas alternativas de política pública; a visão de que os governos agem, prioritariamente, para

beneficiar grupos preferenciais e ajudar a manter a coalizão de poder; e o reconhecimento de

que existem barreiras burocráticas intransponíveis na administração pública, tanto para a

obtenção de serviços rotineiros, quanto para o recebimento de atenção social, como saúde e

educação (MOTTA, 1994).

Em países em desenvolvimento com experiências similares à brasileira tem-se

verificado que as forças políticas emergentes não chegam ao poder por retração voluntária dos

grupos preferenciais. Novos espaços, regras e estruturas políticas, que repartam e unam novos

recursos de poder, são necessários para garantir a representação de novos grupos sociais.

Nesse sentido, a participação e a descentralização, quando utilizados de forma adequada, são

instrumentos privilegiados.

Identificadas as abordagens teóricas sobre descentralização, com evidenciação das

distintas dimensões do conceito, serão apresentados, em seguida, os principais aspectos

referenciais sobre a computação forense, que fundamentaram o caminho de pesquisa

percorrido.
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2.2 Computação forense

Equipamentos computacionais estão presentes em abundância na vida moderna. Cada

pessoa tem ao seu redor vários desses equipamentos, desde sofisticados telefones celulares a

controles automatizados em veículos, passando por equipamentos domésticos com larga

capacidade de processamento. Há previsões de que lentes de contato incorporarão tradutores

automáticos, de modo que será possível conversar com pessoas falantes de outros idiomas e

receber/oferecer a tradução em tempo real (SOUSA et al, 2012).

Como decorrência de haver computadores (eventualmente embutidos em outros

dispositivos) em toda parte, eles têm sido usados, ora como meio para a prática, ora como

alvo de crimes. Cabe à área da computação forense analisar esses equipamentos na busca de

evidências de tais crimes. É necessário, contudo, retroceder ao tempo em que os

equipamentos eram mais simples a fim de compreender a sua estrutura fundamental e assim

determinar os ramos de atuação da computação forense, bem como compreender as

possibilidades e limites da área.

Um sistema computacional é basicamente um ambiente que recebe solicitações de um

usuário, realiza um processamento e mostra resultados (utilizando equipamentos auxiliares).

Nas etapas de processamento, o sistema faz uso de memórias de armazenamento de dados.

Pode também o usuário solicitar armazenamento de dados (para algum processamento

posterior) evitando a entrada repetida e interromper trabalhos para continuação posterior.

Esse modelo simples, envolvendo processamento e dispositivos auxiliares, já permite

antever oportunidades para perícia. Por exemplo, determinar se uma página foi impressa em

uma impressora (equipamento auxiliar) específica a partir de um equipamento principal.

Porém, é a análise dos dados armazenados em dispositivos de memória que se constitui na

principal atividade da computação forense e que pode ser entendido usando esse modelo

básico. Deve ser observado que muitos desses dispositivos de armazenamento podem ser

desconectados de um sistema computacional e conectado a outros, funcionando como

interface de transferência de dados entre sistemas (SOUSA et al, 2012).
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Analisar dados armazenados em dispositivos eletrônicos é mais complexo do que

parece. Primeiro porque os dados são armazenados por programas e, assim sendo, um simples

texto, como o desta página, pode ser armazenado de várias formas, incluindo cifras e

compactações que o tornam completamente ilegíveis às pessoas quando lidos sem o prévio

processamento pelo software apropriado. Recuperar os dados em forma apresentável pode ser

um grande desafio.

Atualmente, há muitas alternativas ao modelo básico de computação anteriormente

mencionado. O mais proeminente é o uso de redes de comunicação, particularmente da

Internet, para a entrada e saída de dados. Assim, a solicitação de processamento é feita à

distância e os resultados também são enviados a usuários remotos. Essa variação introduz a

possibilidade de usuários inautênticos solicitarem a realização de processamento (operações)

em nome de outros, em sistemas que estão longe do solicitante. Em adição, a própria troca de

dados usando a Internet tem se constituído em grande recurso para a prática de crimes, como a

propagação de imagens de pornografia infantil (ELEUTÉRIO e MACHADO, 2011).

Por fim, podemos caracterizar todas as situações anteriores como sendo aquelas em

que o computador foi instrumento de prática de crimes, são os ditos “old crimes, new tools”.

Todavia, a dependência da sociedade atual em relação aos sistemas computacionais faz com

que tornar indisponível alguns desses sistemas gere grande transtorno. Portanto, disseminar

vírus eletrônicos, acessar (sem a devida autorização) dados de sistemas computacionais e

tornar indisponíveis sistemas governamentais ou empresariais são todos caracterizados como

“new crimes, new tools”, ou crimes puros de informática. Coletivamente, esses crimes têm

sido chamados de crimes virtuais ou cibercrimes (COSTA, 2011). O Quadro 1 faz uma

associação entre crimes no mundo real e virtual.
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Quadro 1 – Associação entre crimes no mundo real e virtual.

MUNDO REAL MUNDO VIRTUAL
Violação de domicílio: entrar numa edificação sem a
devida autorização.

Hacking: invasão de um computador ou rede sem a
devida autorização.

Extorsão: uso ilegal da força, posição ou autoridade
para conseguir vantagens.

Extorsão na Internet: invadir um sistema e exigir
dinheiro ou vantagens para devolver o controle e/ou
dados furtados.

Estelionato: obter vantagem ilícita induzindo ou
mantendo alguém em erro.

Fraude na Internet: usar a Internet para realizar
transações ou criar relações, sem oferecer realmente a
contrapartida devida.

Roubo de identidade: atribuir-se falsa identidade para
obter vantagem.

Roubo de identidade: obter informações de
identidade, passando-se por terceiro, por meio de ardil,
usando computadores.

Exploração de menores: pedofilia, abuso ou
pornografia infantil.

Exploração de menores: uso de computadores e
Internet para facilitar a exploração de menores.

Fonte: SOUSA et al. (2012, p. 300).

Decorre dessa análise preliminar a definição de computação forense como uso de

técnicas científicas para encontrar, analisar e apresentar os resultados de exames em

dispositivos computacionais usados como meio para a prática ou como alvo de crimes.

Do ponto de vista operacional, a perícia em dispositivos eletrônicos oferece desafios

adicionais, a começar pela própria fragilidade física dos equipamentos, manipulados desde a

coleta até a apresentação dos resultados. Todavia, mais importante, é que se não coletadas e

manipuladas no momento e na forma apropriados, as evidências digitais podem ser

“apagadas”, por alguém com tempo e habilidade, sem deixar vestígios. Igualmente, pode-se

“plantar” vestígios, dificultando a análise pericial.

2.2.1 Metodologia de análises em computação forense

Historicamente, o procedimento investigativo que culmina com o laudo pericial na

área de informática forense era normalmente estabelecido em três passos:

1) Arrecadar o dispositivo físico contendo a evidência digital, sem danificá-lo e sem

alterar o seu conteúdo.

2) Autenticar o dispositivo arrecadado, para garantir que o exame será realizado no

exato conteúdo de quando o dispositivo foi arrecadado.
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3) Analisar o dado arrecadado, sem modificá-lo.

Com a disseminação dos mais variados tipos de dispositivos computacionais de

armazenamento, bem como a quantidade e a natureza do que pode ser identificado no passo

de análise, o procedimento ganhou um novo passo no início e outro no final:

a) Identificar o dispositivo a ser arrecadado.

b) Apresentação dos resultados, de forma rastreável contra eventuais mudanças.

Cada um desses cinco passos requer uma explicação mais detalhada. Deve-se

antecipar que, durante as fases de análise, pode-se descobrir a necessidade de novas

aquisições. Igualmente, a apresentação dos resultados pode indicar a necessidade de análises

específicas posteriores (SOUSA et al, 2012).

A seleção de dispositivos a arrecadar em determinado ambiente (com o devido

mandado judicial) é uma atividade de inteligência/investigação. Quando o computador é o

recurso utilizado para a prática do crime que se dá em ambiente confinado (não conectado a

redes de computadores, fechadas ou públicas, como a Internet), a investigação segue o

modelo clássico, com levantamento dos suspeitos e das máquinas que ele utiliza. Ainda

devem ser identificados eventuais dispositivos de memórias portáteis que o suspeito utilize.

Deve ser observado que esses dispositivos podem ter um aspecto convencional ou estarem

camuflados de várias formas.

Mais detalhadamente, uma lista de dispositivos que podem ser considerados como

fonte de vestígios digitais abrange: CPU (rigorosamente, os discos rígidos) de computadores,

laptops, câmeras fotográficas digitais e filmadoras, consoles de games, discos rígidos

externos, cartões de memória, GPS, telefones celulares, assistentes pessoais portáteis

(smartphones), impressoras, equipamentos de fac-símile, mídias removíveis (CDs, DVDs,

disquetes, pendrives diversos), modems 3G (com memória interna) tocadores de MP3, entre

outros.

Se o computador é fonte do crime que acontece em outro local, a investigação pode

usar diversos meios para identificação à distância dos computadores a serem apreendidos,
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como verificação do IP etc. Esta seleção prévia não elimina o procedimento investigativo

clássico descrito no parágrafo precedente.

Por fim, quando o computador é alvo do crime, a seleção é direta, pois em tese o

problema já foi identificado. No entanto, investigadores especializados devem reconhecer o

ambiente em que ele se encontra, identificando quais dispositivos se interconectam ao alvo e

se o papel de cada um deles justifica também a arrecadação.

A apreensão, por sua vez, é a execução do recolhimento dos dispositivos identificados

no passo anterior. Os procedimentos de arrecadação podem ser variados. No Brasil, tem-se

historicamente adotado como primeira alternativa o recolhimento físico dos dispositivos

identificados como supostamente envolvidos na prática do crime. Por exemplo, arrecadar um

microcomputador e seus periféricos, mesmo em situações em que apenas os dados

armazenados seriam importantes.

Mais recentemente, a ênfase na identificação prévia dos dispositivos tem levado a

apreensões mais seletivas. A grande dificuldade, contudo, é que nem sempre peritos

participam dos processos de identificação, e a apreensão não satisfaz exatamente às

necessidades da fase de análise. Por exemplo, pode ser arrecadado apenas um disco rígido em

casos onde as informações temporais são fundamentais; nesse contexto, é muito importante

arrecadar o gabinete de CPU, pois as referências temporais que permitem vincular os tempos

utilizados pelo sistema operacional com o tempo real estão armazenadas em dispositivos

internos à placa mãe e não podem ser obtidas analisando-se apenas o disco rígido.

No geral, arrecadar requer cuidados especiais. Inicialmente o cuidado no manuseio

físico dos equipamentos, na perfeita acomodação e lacre dos itens, na vinculação dos itens aos

documentos que formalizam o processo e na garantia de que o conteúdo armazenado nos

dispositivos possa ser validado quanto a potenciais mudanças posteriores à arrecadação.

Em adendo aos cuidados físicos, há diversas outras providências inerentes ao processo

de arrecadação de uma evidência digital, que são específicas para cada caso concreto. Para o

caso de arrecadação de discos rígidos de microcomputadores, o procedimento básico

contempla:
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1) Fotografar o microcomputador e seus periféricos.

2) Enumerar os principais itens que formam o microcomputador.

3) Especificar as relações do microcomputador com os seus periféricos, enumerando

os elementos de conexão utilizados.

4) Especificar as informações de tempo constante no BIOS – Basic Input Output

System – do microcomputador e confrontá-las com o momento atual.

5) Remover os discos rígidos, registrando as conexões dos discos à placa mãe.

6) Solicitar aos responsáveis pelo sistema as senhas de BIOS, sistemas operacionais e

sistemas aplicativos.

7) Executar o cálculo de número verificador de integridade (hash number).

8) Consignar todas as informações em documento de arrecadação, identificando o

responsável pelas atividades realizadas.

9) Para a situação de investigação criminal, todas essas providências estão

relacionadas ao sistema de busca e apreensão, que determinam procedimentos

rígidos de arrecadação de objetos para fins de elucidação de possíveis crimes.

O número verificador de integridade funciona como um resumo de todos os dados

constantes em um dispositivo. Trata-se da aplicação de uma função matemática (exemplos:

MD5 e SHA) que calcula um número, tendo como entrada todos os dados do dispositivo. Por

ser uma função muito sensível a mudanças, qualquer mínima alteração nos dados no

dispositivo, faz com que uma nova aplicação da função mude o resultado desse número de

uma forma não previsível. Esse mecanismo permite detectar modificações posteriores aos

dados arrecadados. O cálculo pode ser demorado e deve ser executado usando um

equipamento que garanta que o próprio procedimento não altere os dados no dispositivo

(TANENBAUM, 2003).

Há equipamentos no mercado que realizam a cópia integral de dados de um

dispositivo para outro, conforme descrito adiante, e, ao mesmo tempo, calcula o número
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verificador de integridade do dispositivo original. São exemplos desses equipamentos:

Logicube Talon, ImageMaSSter Solo-3 e Tableau TD1.

Há controvérsias sobre as ações preliminares a se efetuar quando o equipamento a

apreender se encontra ligado. Há sugestões de remover os cabos e baterias que permitem a

alimentação do equipamento. Outra alternativa é, na presença de testemunhas, executar a

função de hibernação do sistema operacional, que permite manter o estado da máquina para

uso posterior e automaticamente desliga o equipamento (SOUSA et al, 2012).

Enquanto os dois primeiros passos são executados por agentes de investigação (o que

não exclui a participação de peritos), da autenticação em diante, os passos são executados

exclusivamente pelos peritos. Considerando que o perito não participou da apreensão e que a

evidência coletada passa por várias pessoas antes de chegar até ele, o expert deve verificar a

integridade do material, tendo como fonte:

a) O dispositivo arrecadado.

b) O número verificador de integridade para o dispositivo calculado durante a

arrecadação e consignado em documento oficial.

c) O nome da função matemática usada para gerar o número verificador de

integridade.

A execução do cálculo sobre o dispositivo deve produzir o mesmo número de

integridade. Esse procedimento deve ser executado na presença do agente responsável pela

apreensão. Em caso de discordância, o perito deve redigir documento e encaminhar à

autoridade requisitante (SOUSA et al, 2012).

Enquanto as demais fases são executadas pelos investigadores e/ou destinadas à

instrução processual, podendo ser caracterizadas, sob a ótica pericial, como atividades de

suporte, é a análise a fase autenticamente pericial. Ela se inicia com o perito realizando a

duplicação pericial dos elementos de armazenamento encontrados no item arrecadado.
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Embora não seja aparente, o fato de ligar um equipamento modifica o conteúdo dos

dispositivos de armazenamento e o software essencial da máquina, leia-se sistema

operacional, e seus agregados executam ações implícitas que vão do registro do ato ligar o

equipamento à autoconexão à Internet para sincronização das informações de tempo

armazenado no hardware do equipamento. Essas ações, além de modificarem a prova, podem

inviabilizar os exames, bem como servir de argumentação quanto à idoneidade do resultado

apresentado no respectivo laudo e que poderá servir de base para pedidos de nulidades de

provas no contraditório processual judicial. Portanto, a duplicação integral bit a bit dos

dispositivos de armazenamento é procedimento essencial para a fase de análise, que é feita

sobre a cópia, mantendo o original intacto (COSTA, 2011).

Quando passa a se tratar de exames em dispositivos computacionais, a natureza da

análise se torna muito variada. Basicamente, pode-se classificar os tipos de exames conforme

a seguinte lista (não exaustiva): exames em mídias de armazenamento buscando ocorrências

de texto relacionado ao crime em apuração, análise em sistemas de informação e bancos de

dados, análise de uso de periféricos, análise de redes de computadores e Internet. Um

conjunto de ações é inerente a praticamente todos os exames.

Os dados são armazenados em um sistema computacional na forma binária,

tipicamente em conjuntos de oito bits, o denominado byte. Em sua forma binária, os bytes não

fazem sentido, carecendo de interpretação. No caso mais simples, cada byte é convertido em

uma letra que é apresentada ao usuário, formando os ditos “arquivos textos puros”. Mas os

dados podem estar armazenados em formatos muito mais sofisticados, requerendo a

interpretação de um programa específico. Por exemplo, não é possível ler um arquivo

armazenado pelo Microsoft Word se tal programa, ou outro equivalente, não estiver

disponível para a interpretação correta dos dados (ELEUTÉRIO e MACHADO, 2010).

Em outra frente, os dados apresentados pelas ferramentas padrões do sistema

operacional representam apenas uma parte daquilo que os peritos conseguem recuperar e

interpretar. Didaticamente, pode-se fazer a analogia de um dispositivo de armazenamento com

um caderno em branco a ser escrito com lápis a base de grafite. A criação de um arquivo

corresponde a escrever um texto no caderno e, concomitantemente, criar uma linha de índice

(localizado nas primeiras páginas), indicando onde tal texto pode ser encontrado no caderno.

Apagar um arquivo significa apenas passar um traço sobre a linha de índice, sinalizando que a

página onde se encontra o texto pode ser reutilizada em caso de necessidade de espaço para
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criação de outros textos. O texto em si continua presente no caderno até que exista a

necessidade de reaproveitar as páginas por ele ocupadas. Ou seja, os peritos conseguem, com

ferramentas apropriadas, localizar o conteúdo do texto, ainda que não exista mais referências

a ele no índice do caderno, pois o texto quase nunca é apagado de imediato.

Há também outros dados dos quais o usuário de um computador nem sempre está

consciente da existência. É típico dos programas editores de texto, por exemplo, armazenar

cópias de segurança de arquivos durante a edição, evitando a perda do conteúdo por evento

inesperado. Outros programas registram a atividade que realizam para seu próprio uso em

arquivos ocultos; outros, ainda, disfarçam o teor dos arquivos atribuindo-lhes nomes distintos

daqueles que se esperaria. Programas relacionados ao uso da Internet mantêm fragmentos de

dados, enquanto um processo de troca de arquivos ainda não estiver concluído. Todos esses

exemplos fazem os peritos caracterizarem os dados gerenciados por um sistema como um

grande iceberg em que o que é aparente ao usuário comum do sistema é apenas uma fração do

que realmente está armazenado nos dispositivos que o compõem.

Em casos extremos, os dados podem estar protegidos por criptografia forte, fazendo

com que o dado armazenado só possa ser interpretado corretamente após o fornecimento de

uma “senha” e a execução de um procedimento de decifragem. Tecnicamente, não se tem

solução para dados cifrados com criptografia forte. Porém, os peritos dispõem de ferramentas

que, sob certas condições, conseguem inferir “senhas” de acesso a sistemas criptografados. O

próprio sistema operacional Windows é um exemplo. É comum que o usuário solicite que

determinadas senhas de aplicativos, como do Skype, do MSN, e de muitos outros, sejam

armazenadas para evitar a repetição da mesma cada vez que se deseje usar o aplicativo. O

armazenamento de tais senhas é feito usando criptografia forte, de modo que seria

virtualmente impossível recuperá-las se a chave de cifra não fosse derivada da senha do

próprio usuário do Windows. Resta que, sendo possível descobrir a senha do usuário no

Windows, todas as demais senhas poderiam ser obtidas. De fato, os peritos conseguem em

poucos minutos determinar quase a totalidade das senhas dos usuários de qualquer

equipamento com sistema operacional Windows.

Por fim, há uma situação muito comum em que a perícia de informática apenas é

utilizada como meio para um tipo de perícia diferente. O caso mais corriqueiro é a perícia em

sistemas contábeis: oficiais ou paralelos. É evidente que o perito indicado para realizar o
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exame deve ter formação em contabilidade e finanças, porém, a informatização dessas áreas

faz com que os itens arrecadados não possam ser utilizados diretamente por esse especialista.

Cabe aos peritos de computação forense um trabalho preliminar, que permite o transplante do

sistema, livre de amarras, para outro computador, onde será analisado por outro perito

competente (SOUSA et al, 2012).

Considerando a grande quantidade de dados armazenados em dispositivos (que pode

chegar a centenas de gigabytes) e a vasta gama de tipos de dados eventualmente armazenados

(vídeos, imagens etc.), os peritos passaram a apresentar os resultados de suas análises em

outros dispositivos de armazenamento (DVDs, por exemplo). Nesse sentido, surge a

necessidade de garantir que o conteúdo de tais dispositivos se mantenha íntegro durante todo

o processo judicial.

Em outras palavras, pela prática corrente, o perito, ao elaborar seu laudo, gera como

anexo uma mídia ótica, calcula o número verificador de integridade de cada um dos arquivos

nela contidos e apresenta os resultados no corpo do laudo. Alternativamente, pode-se

adicionar um arquivo na própria mídia contendo os números verificadores de integridade de

cada um dos demais arquivos e, em seguida, calcular o número verificador de integridade

desse arquivo, que será consignado no laudo. Em ambos os casos, é possível verificar se o

conteúdo da mídia foi adulterado (SOUSA et al, 2012).

2.2.2 Redes de Computadores e Internet

Em que pese a metodologia descrita na seção precedente ser aplicável a situações em

que um (ou mais) equipamento(s) serve(m) para caracterizar completamente uma ação

criminosa, o mesmo não se pode dizer com relação às redes de computadores e, mais

especificamente, à Internet. A sua natureza distribuída introduz questões adicionais, sendo

duas preponderantes:

1) Como identificar a origem e/ou destino de algum comando (ou dado) cuja ação

supostamente criminosa se materializa à distância.
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2) Como ter acesso a dados que estão armazenados na Internet (ou “na nuvem”,

conforme o novo jargão, cada vez mais popular).

A simples questão representada no primeiro item contempla uma vasta gama de

situações: De onde partiu uma mensagem eletrônica (e-mail) que objetivava instalar um

programa espião para captura de dados bancários? De onde partiu uma mensagem

difamatória? Para onde são enviados os dados capturados por um programa espião? De onde

partiu uma conversação direcionada a induzir comportamento inadequado de uma criança?

A solução da questão passa por identificar o endereço IP (Internet Protocol) da

máquina de onde partiu ou para onde foi destinado o comando ou os dados sob investigação.

Já é senso comum que todas as máquinas conectadas à Internet possuem um endereço, o IP.

Na prática, obter tal IP pode ser uma questão complicada, pois depende de que o programa

que trata a comunicação (servidor de correio eletrônico, programa de conversação online,

aplicativo de compartilhamento de arquivos etc.) mantenha o registro. Quando mantida, pode

ser que tal informação não seja diretamente acessível ao interessado. Por exemplo, um

servidor de correio eletrônico pode manter o IP da máquina de onde partiu determinada

mensagem, mas este fica sob a posse do mantenedor do servidor, e obter essa informação (o

IP de onde partiu a mensagem) pode exigir mandado judicial (TANENBAUM, 2003).

Obtido o IP, deve-se associá-lo a um ser humano usuário da máquina com aquele IP.

Deve ser notado que o mesmo IP pode ser usado em momentos distintos, por diferentes

máquinas. Cabe ao provedor de Internet, detentor de uma faixa de IP, associar o IP a uma

máquina e, indiretamente, ao proprietário da máquina que o recebeu. Os peritos têm como

identificar o provedor responsável pelo IP, mas a associação do IP à máquina (e,

indiretamente o seu propietário/usuário) cabe ao provedor do serviço, e sua obtenção depende

de autorização judicial.

Em adição, o uso de lan-houses, hotspots de acesso sem fio à Internet, bem como a

falta de obrigação legal de manter a associação IP/Máquina/Usuário, faz com que os

provedores do serviço de Internet aos usuários cada vez menos mantenham o registro de que

máquina/usuário teve um endereço IP no determinado intervalo de tempo (SOUSA et al,

2012).
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Pode ser notado que, conceitualmente, o segundo problema colocado no início desta

seção (Como ter acesso a dados que estão armazenados na Internet) oferece os mesmos

desafios, além de não estarem claras questões como jurisdição ou preservação de vestígios.

Todas essas questões fazem com que a apuração de crimes envolvendo a Internet

esteja em sua infância, requerendo legislação, cooperação e celeridade. O que dizer então das

localidades que não são contempladas pela perícia de computação forense?

2.2.3 Exames periciais em computação forense

É tarefa difícil enumerar todos os tipos de exames envolvidos na área de computação

forense. A seguir está listado um conjunto típico de exames, associando as evidências digitais,

cuja análise está relacionada ao exame, bem como os resultados típicos que os peritos

produzem.

A maior casuística da perícia de informática ainda é a busca de informações gerais a

partir da busca por palavras-chave em uma mídia de armazenamento computacional. Para esse

tipo de exame, o perito recebe qualquer mídia de armazenamento, realiza procedimentos

típicos de recuperação de dados apagados e/ou ocultos e aplica buscas pelas palavras

solicitadas. Técnicas modernas permitem a recuperação de grande quantidade de dados

apagados. Contudo, esses dados tendem a se apresentar sob a forma de fragmentos de difícil

visualização e interpretação. Nesse sentido, quanto maior o conhecimento do perito sobre o

caso, melhor a filtragem dos resultados obtidos na busca, proporcionando maior aderência

entre os documentos (completos ou fragmentos) contendo as palavras selecionadas e o caso

em apuração (SOUSA et al, 2012).

Em que pese se tratar de uma atividade relevante em várias situações, no contexto

brasileiro, trata-se corriqueiramente de uma inversão de procedimento, onde a fase de análise

(ou mesmo o laudo pericial) tem o objetivo de identificar os dispositivos relevantes à

investigação. Tipicamente se dá o caso em que ao perito é solicitado apenas a indicação de

arquivos ou fragmentos que contenham palavras dentro de um conjunto selecionado, e não a

identificação de elementos que materializem um suposto crime.
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Por ser um sistema autocontido (não depende de qualquer elemento externo, exceto

energia), um dos aspectos mais controversos nos exames em sistemas computacionais é

determinar se os referenciais de tempo associados aos dados e/ou arquivos correspondem à

realidade. Em outras palavras, é possível determinar se as informações temporais presentes

em uma mídia de armazenamento correspondem ao tempo real?

Os peritos tratam o problema, inicialmente, verificando se a principal referência de

tempo (o BIOS ou o software básico do equipamento) está consistente com a realidade. A

eventual diferença entre a realidade e o tempo do BIOS indica o deslocamento de tempo a ser

considerado na análise do tempo associado aos arquivos pelo sistema operacional.

A análise preliminar não detecta a situação em que a referência de tempo foi mudada,

o sistema utilizado (com reflexo no tempo associado aos arquivos) e a referência do BIOS

restabelecida. Para essa situação, pode-se recorrer a inúmeros registros gravados pelo sistema

operacional, de caráter síncrono ou assíncrono, que seqüencialmente contêm informação do

tempo. Ou seja, as alterações se refletem em registros cuja informação de tempo não é

monotonicamente crescente, indicando a fraude.

Com conhecimento, esforço e tempo, alguém pode, teoricamente, realizar a fraude

sem detecção. Contudo, a experiência mostra que o número de registros de eventos de tempo

torna muito difícil a operação, e os peritos conseguem determinar a existência da fraude. A

caracterização da fraude para um arquivo específico depende do tipo e natureza do arquivo,

mas também é possível.

O registro do acesso aos dados de um sistema é de responsabilidade desse mesmo

sistema. No nível mais baixo de abstração, por exemplo, o sistema operacional registra o

acesso a cada um dos arquivos (COLLI, 2010). No nível de sistemas de informação ou

aplicativos, cabe a estes registrarem o acesso em um padrão de abstração consistente com a

informação gerenciada. Por exemplo, o sistema operacional registra que determinado arquivo

que armazena os dados de todos os clientes de uma loja foi acessado ou modificado no tempo

t; Já ao sistema de controle dos negócios, cabe registrar quem cadastrou cada cliente, sua

última data de compra e demais conceitos relacionados ao negócio em si.
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Durante exames de registros de operações, cabe ao perito analisar a sistemática de

registros de acessos adotada pelo sistema (operacional ou aplicativos), compreendendo-a e

extraindo os dados em uma semântica apropriada ao solicitado.

Não raro, encontra-se situações em que o registro do acesso aos dados ou informações

não foi feito pelo sistema que os gerencia. Nesses casos, adota-se a sistemática de busca por

fragmentos do dado/informação sob análise na máquina que supostamente o acessou (SOUSA

et al, 2012) .

Em algumas situações, necessita-se a materialização de um suposto crime no mundo

virtual. Assim, divulgação na Internet antecipada de propaganda eleitoral, divulgação de

material proibido, propaganda enganosa, difamação, calúnia, entre outros, são exemplos dessa

situação.

Os peritos dispõem de ferramentas que conseguem rastrear todos os hiperlinks de uma

página, recuperando um sítio inteiro para materialização e navegação off-line. Esse tipo de

exame não oferece grandes dificuldades técnicas, exceto pela calibragem de quais hiperlinks

devem ser seguidos, pois, de outra forma, uma quantidade muito maior de informação pode

ser recuperada. O objetivo é de preservação e de caracterização da divulgação da informação

(COLLI, 2010).

As redes sociais, tais como Orkut e Facebook, têm sido o ponto focal de crimes de

difamação e calúnia. Por meio de convênio com os responsáveis pelo sítios das maiores redes

sociais de brasileiros, as forças policiais podem agora solicitar a remoção e a preservação dos

perfis com suspeita de prática de crime, para posterior investigação e materialização do crime

(DALPIAN, 2007).

Na medida em que está se tornando a principal fonte de troca de informação, a Internet

também viabiliza a divulgação e a troca de informações ilícitas. São exemplos: troca de

imagens e vídeos contendo exploração sexual de crianças e troca de material protegido por

direito autoral, como software, música e filmes. Uma das formas mais populares de troca

dessas informações ilícitas é por meio das denominadas redes peer-to-peer, tais como

eDonkey2000, GnuTella e KazaA, usando programas como e-Mule.
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No combate à troca de imagens de exploração de crianças, o Brasil tem estado na

vanguarda. Por meio do programa espiaMule, é possível identificar usuários que estão

divulgando imagens com o referido teor. Basicamente, a Polícia Federal criou uma enorme

lista com os números de integridade dos arquivos com exploração de crianças. O programa

busca pelos IPs que estão “oferecendo” algum desses arquivos e, ao mesmo tempo, identifica

o IP e o provedor de Internet detentor desse IP. Com a devida autorização judicial, o provedor

de Internet é requisitado a indicar o endereço físico e o responsável pela máquina que detinha

o IP. Uma nova autorização judicial permite a busca, confirmação, apreensão e eventual

flagrante dos envolvidos com a transferência de material ilícito (DALPIAN, 2007).

Há uma crescente migração das comunicações para os sistemas, os ditos programas de

comunicação instantânea, tais como: MSN, Skype, Yahoo!, Messenger etc. Cada uma dessas

ferramentas permite a criação de listas de contatos que podem ser muito úteis na descoberta

de relacionamentos entre delinqüentes, uma vez que o acesso à máquina de um deles seja

obtido.

Novamente, o Brasil se apresenta como pioneiro na investigação e materialização de

crimes cometidos com a ajuda de programas de comunicação instantânea. O WMM é um

programa que permite relacionar todos os contatos de MSN de pessoas que usaram

determinada máquina. Igualmente, o WMM pode associar as conversações entre contatos.

Mesmo quando as conversações não são voluntariamente gravadas, o WMM consegue

recuperar fragmentos das conversas e associar aos contatos que a travaram (SOUSA, 2008).

Os programas de comunicação e o WMM são para a Internet o que o telefone celular com a

sua agenda, lista de chamadas e mensagens trocadas são para a comunicação de voz. Assim,

da mesma forma que a apreensão de um telefone celular de um suspeito tem sido usada para

aprofundar a investigação de tráfico de drogas, assassinatos etc., a apreensão de um

microcomputador e o uso do WMM têm o mesmo viés para crimes praticados com o suporte

de programas de comunicação na Internet (SOUSA et al, 2012).

A análise de sistemas de informação, por sua vez, tem dois vieses: quando o perito de

computação forense tem a competência para responder o quesito envolvendo o sistema ou

quando o quesito se refere ao negócio informatizado pelo sistema, portanto, fora do escopo do

conhecimento do perito.
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As questões que envolvem o primeiro caso são relacionadas à investigação de autoria

de ações específicas no sistema (por exemplo, quem acessou o sistema nas últimas vinte e

quatro horas), e ao perito cabe:

a) Estabelecer o funcionamento do sistema em um ambiente controlado.

b) Liberar proteções e senhas que o sistema eventualmente possua.

c) Identificar as políticas de acesso ao sistema.

d) Identificar os mecanismos de registro de ocorrências que o sistema implementa.

Estabelecer o funcionamento de sistema pode não ser tarefa fácil e depende de

informações obtidas e consignadas na fase de arrecadação do material sob análise. Pela

própria natureza do exame, são fundamentais o registro de conexões do equipamento com

outros, a arquitetura do sistema de informação (stand-alone, client-server), a dependência de

hardware específico para execução, entre outros (GARCIA, 2009).

Mesmo depois de colocar o sistema em operação, o perito deve trabalhar para

conseguir acesso ao mesmo, preferencialmente um acesso com níveis de permissões

privilegiados. Assim, os peritos usam técnicas “hackers” para ganhar acesso irrestrito ao

sistema. Em outras palavras, o perito deve trabalhar para superar os mecanismos de

autenticação (usuário/senha) do sistema e obter acesso aos níveis de privilégio mais altos. O

tema é complexo e cabe dizer apenas que os peritos tem desenvolvido grande habilidade em

lidar com essa situação (COSTA, 2011).

No segundo caso, em que o questionamento envolve a área alvo do sistema de

informação, o perito de computação forense tem o papel de oferecer os meios para que outros

peritos possam realizar o trabalho finalístico. Assim, cabe-lhe:

a) Estabelecer o funcionamento do sistema em um ambiente controlado.

b) Liberar proteções e senhas que o sistema eventualmente possua.
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c) Reconstruir um processo de instalação do sistema (se o original não estiver

disponível).

d) Estabelecer e consignar no laudo um procedimento para que os outros peritos

consigam instalar e executar o sistema por seus próprios meios, a fim de realizar os

exames finalísticos (SOUSA et al, 2012).

A evolução de transações bancárias online também tem gerado um grande número de

tentativas de fraude. A fraude basicamente se caracteriza pela obtenção do número de uma

conta-corrente e da respectiva senha para posterior realização de transações como:

a) Realização de saques em casas lotéricas ou correspondentes bancários (usando um

cartão falso, contrafeito a partir de dados anteriormente obtidos).

b) Transferência de valores online para contas de “laranjas”.

c) Pagamentos de contas ou compras (dados usados como cartão de débito).

A instituição bancária tem os meios para identificar a origem apenas de algumas

dessas transações; sendo mais difícil identificar a pessoa que as realizou. Em alguns casos,

quadrilhas usam de falsidade ideológica para sugerir que tiveram suas senhas furtadas e,

atribuindo culpa a terceiros, recuperar valores que de fato nunca saíram do controle dos

delinqüentes. Todos esses fatores fazem com que o foco da investigação seja a caracterização

do fato de a senha ter sido realmente furtada e quem são os responsáveis pelo ato (SOUSA et

al, 2012).

O procedimento típico usado para o furto de senhas bancárias é conhecido como

“phishing scam”, que consiste basicamente em induzir um usuário a acessar um hiperlink que

contém e instala um programa espião na máquina da vítima. A ação primária desse tipo de

programa é interpor-se ocultamente entre o navegador de Internet e a digitação e os cliques de

mouse do usuário, capturando contas e senhas quando identificada que a interação do usuário

está acontecendo com um sítio de instituição bancária. Os dados capturados são enviados,

tipicamente por e-mail, para um membro da quadrilha, que usa os dados da forma

anteriormente mencionada (ELEUTÉRIO e MACHADO, 2010).
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O processo de obtenção de senhas gera vários pontos de contato entre vítima e

atacante, devendo todos ser alvo de investigação para se chegar ao criminoso – o que não

significa se tratar de atividade de sucesso garantido. Um primeiro foco pode ser determinar

quem é o responsável pelo contato que induz a vítima a instalar o programa espião. Tal

contato se dá, tipicamente, pelo envio de e-mails maliciosos ou falsas mensagens em

programas de comunicação instantânea. Portanto, dever-se-ia determinar o responsável pelo

envio do e-mail ou o participante da conversação. Essa abordagem, todavia, não é muito

efetiva, pois o envio do e-mail ou a conversação pode ocorrer a partir da máquina de um

terceiro, que poderia já estar infectada – e a mensagem pode não ter sido voluntariamente

enviada pelo terceiro, mas sim pelo programa espião executando na outra máquina, em um

efeito em cascata (COSTA, 2011).

A experiência mostra que as quadrilhas têm formado grandes bancos de dados com

muitos milhões de endereços eletrônicos, segmentados por perfil pessoal, perfil profissional,

região geográfica da residência, situação marital, entre outros. Somada essa propriedade com

a capacidade dos programas espiões de identificarem a lista de contatos de uma máquina e

enviarem mensagens a eles, tem-se uma fraude nefasta, pois permite ao atacante elaborar

mensagens maliciosas de teor muito similar aos que as potenciais vítimas esperam.

O segundo foco de investigação pode ser o sítio de Internet que armazena o programa

espião cujo hiperlink foi enviado por e-mail ou conversação. Novamente, essa abordagem não

é sempre efetiva, pois ou o sítio foi invadido pela quadrilha ou está hospedada (por um curto

período) no exterior, onde a burocracia impede uma ação eficiente.

Por fim, a abordagem mais efetiva é analisar o equipamento de uma vítima e verificar

o comportamento de programa espião: quais dados ele captura e para onde os envia. Então,

solicitar a quebra do sigilo do e-mail para determinar qual IP acessa tal conta. Naturalmente

que, após obter o IP, é necessário oficiar o provedor de Internet detentor do IP para chegar ao

usuário desse IP na data e hora determinada.

A análise do programa espião deve ser tal que caracterize que os dados sob

investigação foram capturados, ou no mínimo que o programa tem a capacidade de fazê-lo.

Tem sido observado que os dados enviados contêm alguma espécie de criptografia. Do ponto

de vista pericial, como o programa espião só está disponível na sua forma binária, essa
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atividade requer uma alta especialização da perícia, que tem usado o mesmo ferramental

apresentado na seção precedente (DALPIAN, 2007).

Por fim, tem sido observado que os dados capturados são enviados com alguma cifra

ao e-mail ou sítio destinatário, permitindo a segmentação de operação entre quadrilhas. Isto é,

uma delas se especializa em desenvolver os programas e capturar os dados de conta-corrente e

senha, e outra se ocupa de realizar as transações fraudulentas com tais dados. O ponto comum

entre as quadrilhas é o conhecimento da senha que permite acesso aos dados capturados.

Apesar de todas essas dificuldades e de que cada uma das abordagens de investigação

isoladamente ter pouca efetividade, em conjunto, elas têm apresentado resultados

significativos, conforme pode ser observado em operações de combate a esse tipo de crime

(SOUSA et al, 2012).

2.2.4 A legislação brasileira em computação forense

Há muitas questões jurídicas sobre a apuração de crimes cibernéticos. Não é objetivo

deste texto aprofundar a discussão sobre o tema, apenas apresentar algumas decisões

relacionadas. Há no congresso nacional um projeto de lei que trata do assunto. Como se trata

de tema polêmico e em mutação, não será detalhado aqui.

Três pontos são relevantes com respeito aos crimes cibernéticos: a omissão da

legislação com respeito ao tema, a aplicação dos tipos penais existentes aos crimes

cibernéticos e a competência de jurisdição para os crimes cibernéticos. Não há consenso

sequer se a legislação atual é suficiente ou não para punir todos os crimes cibernéticos,

especialmente aqueles em que o computador é alvo. De todo modo, pode-se identificar alguns

dispositivos legais, enumerados no Quadro 2, que já tratam do assunto.
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Quadro 2 – Dispositivos legais que tratam de crimes cibernéticos.

DISPOSITIVO LEGAL DETALHAMENTO / ASSUNTO TRATADO
Crimes de informática contra a

Administração Pública
(Lei no 9.983/2000)

Inserir dados falsos em Sistemas de Informação;
Modificar programas;
Fornecer ou emprestar senha;
Usar indevidamente permissão de acesso a sistemas.

Crime contra a ordem tributária
(Lei no 8.137/1990)

Utilizar ou divulgar programa que permita sonegar ao fisco informação
que é, por lei, devida.

Crimes eleitorais
(Lei no 9.100/1995)

Obter ou tentar obter indevidamente acesso ao sistema de processamento
de dados eleitorais;
Modificar ou induzir execução de comandos indevidos nos sistemas de
processamento de dados eleitorais;
Acesso para fins de modificação de apurações;
Causar dano físico aos equipamentos eleitorais.

Interceptação telemática
(Lei no 9.296/1996)

Realizar interceptação telemática sem ordem judicial.

Estatuto da criança e do adolescente
(Lei no 8.069/1990)

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, adquirir,
possuir, armazenar, ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de
sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou registro que
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente; assegurar os meios ou serviços para o armazenamento das
fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma acima; assegurar, por
qualquer meio, o acesso, na rede mundial de computadores ou Internet,
das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma acima.

Lei do software
(Lei no 9.609/1998)

Usar cópia de software sem licença.

Fonte: Elaboração do autor (2012).

Resultado da unificação de vários projetos de lei da câmara e do senado, está em

tramitação no congresso nacional um substituto que discute, entre outros pontos relacionados

aos crimes cibernéticos:

 Tipificação de crimes próprios de sistemas de computador, tais como:

disseminação de vírus eletrônicos e similares, acesso indevido a redes de

computadores ou Internet, manutenção ou divulgação de informação digital obtida

indevidamente, permitir o acesso a sistema informatizado com negligência ou dolo

por usuário não identificado, atentar contra a segurança de serviço de utilidade

pública, falsificação de dispositivos eletrônicos de armazenamento ou

processamento de informações.

 Estabelecimento de responsabilidade de prestadores de serviço relacionados com

redes de computadores e Internet, tais como: manutenção de registros de acesso e

identificação de usuários e dar publicidade à legislação envolvida no uso de

sistemas de computação.
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 Repressão uniforme dos crimes cibernéticos em território nacional.

 Possibilidade de decretação de prisão preventiva em crimes praticados contra (ou

mediante uso) redes de computadores, Internet ou sistemas informatizados.

Observe-se que a maioria da legislação citada acima se refere aos denominados crimes

cibernéticos puros. No tocante aos crimes em que o computador é instrumento, a legislação

existente tem sido aplicada. Nesses crimes, grande parte dos magistrados, advogados e

consultores jurídicos considera que cerca de 95% dos delitos cometidos eletronicamente já

estão tipificados no código penal brasileiro por caracterizar crimes comuns praticados por

meio da Internet. Assim sendo, os crimes de calúnia, insulto, ameaça, preconceito e

discriminação, têm sido punidos usando a tipificação presente no código penal (SOUSA et al,

2012).

Igualmente, consolidou-se entendimento de que a subtração de valores, mediante

transferência bancária fraudulenta, após obtenção de senhas por programas espiões, configura

furto qualificado por fraude. A fraude é utilizada para burlar o sistema de proteção empregado

pelo banco. Nessa situação, o entendimento é não se tratar de estelionato, visto que a vítima

não foi induzida a consentir a operação, mas o sistema de proteção é que foi burlado, à revelia

da vítima (SOUSA, 2008).

Por fim, o superior tribunal de justiça decidiu que a competência para julgar esse tipo

de crime é do juízo do local da consumação do delito de furto, que se dá no local onde o bem

é subtraído da vítima. Assim, se uma vítima tem valores de sua conta corrente subtraídos

usando a Internet, é o domicílio da conta corrente o juízo de competência para o julgamento.

Tal fato aponta para a necessidade de estruturas de investigação locais melhores estruturadas.

Nesse sentido, pode-se notar que já há suporte jurídico para aplicação da justiça aos

crimes envolvendo computadores. A falta de regulamentação das operações para permitir

identificar os criminosos, de padronização e de estruturas descentralizadas é que parecem

compor o problema maior.
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2.2.5 O laboratório de computação forense

Para a realização de um combate efetivo aos cibercrimes, as instituições policiais

devem contar com laboratórios de computação forense em todas as suas unidades (SOUSA et

al, 2012). A estrutura de softwares e hardwares deve contemplar as necessidades mínimas de

atendimento padronizado aos tipos de crimes mais comuns. Toda a estrutura deve ser

homologada para uso forense, e a documentação (como manuais e licenças) deve ser mantida

constantemente acessível. Os equipamentos do laboratório devem estar sempre atualizados

tecnologicamente, evitando incompatibilidades com as evidências apresentadas. Abaixo

seguem algumas especificações sugeridas para a configuração de um laboratório de

computação forense.

2.2.5.1 Instalações físicas

A montagem do laboratório requer um espaço mínimo de 12,0m2, com

aproximadamente 3x4m, com iluminação fluorescente abundante, que pode ser quatro

luminárias 4x40w, partida rápida. Outra área de igual tamanho deve ser destinada para

depósito e custódia de equipamentos. Uma das paredes do laboratório deve possuir uma

bancada em toda sua extensão com largura de 0,90m, a uma altura entre 0,95m e 1,10m de

piso e banquetas de assento alto, de modo que se possa trabalhar nessa bancada, tanto em pé

quanto sentado.

O depósito deverá possuir prateleiras não metálicas para armazenamento de

equipamentos de forma segura e contra danos elétricos.

No laboratório, a bancada deverá ser forrada com borracha, de modo a proteger os

equipamentos contra impacto e descargas eletrostáticas. Sob a bancada, podem ser colocadas

pranchas para teclado e gavetas para guarda de material e ferramentas (COSTA, 2003).
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2.2.5.2 Rede elétrica e rede lógica

Sobre a bancada deverá haver uma linha de tomadas tripolares em rede elétrica pré-

estabilizada, distribuídas ao longo do comprimento da bancada, em conjuntos de três tomadas,

com aterramento padrão. Acompanhando essa distribuição, deverá existir um ponto de rede

para cada conjunto de três tomadas e deverá ser do tipo par trançado, ligado a um switch de 24

portas 10/100bps ou superior. A velocidade da rede é fundamental, principalmente nas

duplicações periciais, cuja imagem é transmitida pela rede para um servidor de arquivos ou

outro equipamento com capacidade de disco suficiente para armazenar o arquivo gerado. Pode

ser necessária, durante uma perícia, a reconstituição de uma rede e, para isso, o switch deverá

possuir portas disponíveis para a ligação de novos computadores ou hubs.

O laboratório ainda deverá contar com condicionadores de ar suficientes para o

volume da sala, de forma a permitir a instalação e funcionamento de uma rede em seu interior,

sem provocar mau funcionamento dos equipamentos periciados (COSTA, 2011).

2.2.5.3 Equipamentos

Um laboratório precisa, necessariamente, de uma estação pericial para as atividades

relacionadas à duplicação pericial. Uma estação pericial deve ser capaz de rodar diversos

sistemas operacionais simultaneamente. Deverá possuir discos com alta capacidade para

armazenar imagens de discos inteiros, uma unidade de fita DAT, gravadores de CD/DVD,

drives para mídias flexíveis e para mídias comuns de mercado como ZIP disks, JAZ, Click,

Ditto, memory cards como memória flash, memory stick, smart media, placas de captura de

vídeo entre outros. Deve ainda ter certa portabilidade para os casos de atuação fora dos limites

do laboratório.

Além da estação pericial, será necessário outro equipamento sem tantos componentes,

mas construído com o rigor daquela e bastante memória. Essa estação poderá ser utilizada

para trabalhos diversos, mas sua utilidade primária será no uso de softwares para quebra de

senhas, atividade esta que pode durar horas, dias, semanas, meses a fio.
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Por fim, o laboratório deverá ter, pelo menos, duas outras estações de trabalho para

digitalização e tratamento de imagens, e confecção dos laudos periciais, além de um scanner e

uma câmera fotográfica digital para registrar imagens de componentes e equipamentos

periciados (COSTA, 2003).

2.2.5.4. Softwares

Tão importante quanto os equipamentos são os softwares para o trabalho pericial. Em

primeiro lugar, deveremos pensar na aquisição dos sistemas operacionais das estações. A

estação pericial deverá conter instalados os principais sistemas operacionais existentes, em

suas versões para servidor. Deve ter instalado, necessariamente, um dispositivo bloqueador de

escrita, um software de soma de verificação, software para identificação de autoria e para

interceptação de dados em rede.

A estação de quebra de senhas deverá possuir um kit forense mínimo, homologado

pela comunidade científica. Existem diversas possibilidades no mercado.

2.2.5.5 Ferramentas

É também necessário um kit de ferramentas adequado, em bom estado, de forma a não

danificar os equipamentos periciados, caso seja necessário manipulá-los. Esse kit deverá ser

composto por um conjunto de chaves de fenda e PHILLIPS de boa qualidade, chaves canhão

de bitola variando de 5 a 10, kit de chaves Allen, alicates de ponta e de corte, um multímetro

digital, um ferro de solda tipo rádio-técnico, caixas compartimentadas, cabos de força, flat

cable para discos rígidos IDE e SCSI, cabos de rede em par trançado sobressalentes,

adaptadores de mouse serial/PS2, adaptadores de teclado, discos rígidos IDE/SCSI etc.

(COSTA, 2011).
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2.2.5.6 Pessoal

Quanto ao pessoal, é necessário dispor de uma força de trabalho qualificada,

revezando-se na realização dos exames, no controle de entrada e saída de equipamentos e na

confecção dos laudos. Tal mão de obra pode ser aproveitada dentre os peritos criminais

plantonistas, bastando, para tanto, treinamento sobre os procedimentos e sobre a operação dos

softwares específicos.

Este capítulo buscou fornecer a demarcação teórica acerca do objeto de estudo que

serviu de referencial para a pesquisa, no intuito de aprofundar e contextualizar questões

conceituais. Foram abordados conceitos de descentralização e a forma como podem ser

utilizados na Administração Pública; e, ao final, foi apresentado um breve arcabouço teórico

sobre a perícia de computação forense.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo, é apresentada a trilha metodológica que permitiu o alcance de

respostas ao problema proposto. São detalhados o tipo de pesquisa, universo e amostra, os

sujeitos selecionados como fonte de informações, as formas de coleta e o tratamento aplicado

aos dados, bem como as limitações do método.

3.1 Tipo de pesquisa

Trata-se de um estudo de caráter quanti-qualitativo, baseado num tipo de abordagem

que “interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos, e dos dados

qualitativos por meio da observação e interação participativa” (DESLANDES, GOMES,

MINAYO, 2007, p. 21). O trabalho proposto objetiva identificar, analisar e discutir um

problema concreto vislumbrado no cenário de pesquisa. Destarte, com base na taxionomia

apresentada por Vergara (2009), o estudo pode ser assim classificado:

a) quanto aos fins:

 pesquisa explicativa, uma vez que busca esclarecer as características do cenário da

Computação Forense, no interior do Estado da Bahia, à luz dos conceitos da

descentralização administrativa, bem como justificar os motivos que nortearam a

construção da meta a ser alcançada.

b) quanto aos meios empregados na coleta de dados:

 pesquisa bibliográfica, uma vez que se baseia em materiais publicados por estudiosos

e pelas organizações envolvidas, de caráter primário e/ou secundário, abordando temas
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condizentes com o referencial teórico, com os aspectos técnicos e com os objetivos

almejados;

 pesquisa documental, pois se realizou  em fontes, procedimentos e documentos não

publicados, confidenciais e internos ao DPT-BA;

 pesquisa de campo, considerando a realização de pesquisa empírica no universo

explorado.

3.2 Universo, amostra e seleção dos sujeitos

Constituem o universo da pesquisa as Coordenações Regionais, as CRPTs, a

Coordenação de Computação Forense do Icap e as varas criminais de algumas comarcas

relacionadas. Para atender ao objetivo em tempo hábil, foi necessário delimitar o universo da

pesquisa em um único tipo pericial, apesar de perceber que o fenômeno ocorre com todos os

tipos periciais.

A população amostral, dividida em duas partes, ambas escolhidas segundo critérios de

maior relevância, definidos por Vergara (2009), caracterizou-se por ser não probabilística por

tipicidade. A primeira parte foi constituída por uma seleção de juízes de direito togados, que

atuaram na vara criminal das comarcas de Jequié, Itabuna e Ilhéus entre os anos de 2007 a

2011. A amostra foi composta por seis sujeitos, sendo dois deles representativos de cada

comarca mencionada, selecionados segundo critérios de acessibilidade e disponibilidade. A

segunda parte constituinte da população amostral foi composta por uma seleção de peritos em

atividade, lotados nas Coordenações Regionais do DPT-BA, nas CRPTs, na Coordenação de

Computação Forense do Icap ou que tenham ocupado cargos de relevância nesses setores no

passado e hoje se encontram lotados em setores distintos, considerados representativos da

população-alvo. Esta amostra totalizou 25 sujeitos, sendo, no mínimo, dois peritos

representativos de cada entidade, selecionados segundo critérios predeterminados, como

experiência técnico-científica, tempo de serviço e disponibilidade.
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3.3 Coleta de dados

A coleta de dados foi obtida por intermédio de uma pluralidade de meios e dividida

nas seguintes fases: pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo.

A pesquisa bibliográfica, embasada em livros, revistas especializadas, teses e

dissertações, artigos científicos e outras fontes secundárias que abordavam o arcabouço

teórico pertinente ao objeto de estudo, foi realizada em bibliotecas e bases de dados virtuais

no período entre novembro de 2010 e fevereiro de 2012, por meio da utilização de palavras-

chave como: administração pública, computação forense, criminalística, descentralização e

eficiência. Em seguida todos o material encontrado e considerado relevante para o estudo foi

lido para compilação dos dados e posterior análise.

A pesquisa documental foi realizada entre os meses de março e dezembro de 2011.

Para acesso aos documentos, objeto da pesquisa, foi necessária autorização formal de cinco

níveis da gestão administrativa do órgão, devido à sensibilidade e confidencialidade dos

aludidos documentos. Tal solicitação, protocolizada em fevereiro de 2011  com o

compromisso de confidencialidade do teor dos dados documentais e publicação adstrita aos

resultados estatísticos  foi submetida à aprovação de representantes das Coordenações

Regionais, da DI, do Icap, da Diretoria Geral e da Coordenação de Ensino e Pesquisa, sendo

finalmente autorizada em março de 2011 (APÊNDICE A), quando se iniciou de fato a

pesquisa nos arquivos da Coordenação de Computação Forense, do Icap, das Coordenações

Regionais do DPT-BA e das CRPTs. Foi realizado um levantamento de todas as solicitações

de perícias atendidas pela Coordenação de Computação Forense, do Icap, demandadas por

todo o Estado da Bahia, entre os anos de 2007 e 2011, bem como aquelas que não foram

concluídas ou foram devolvidas.

A DI, atualmente, possui sua estrutura subdivida em nove coordenações (decreto n.

10.186 de 20 de dezembro de 2006), sendo três unidades gestoras situadas na capital do

Estado, que são: a Coordenação de Perícia Criminalística, a Coordenação de Perícia Médico-

Legal e a Coordenação de Perícia de Laboratório Forense; e seis Coordenações Regionais

(Grandes Regionais) de Policia Técnica do interior que são unidades gestoras denominadas

Coordenação Regional do Oeste, Coordenação Regional do Nordeste, Coordenação Regional



78

da Mata Sul, Coordenação Regional da Chapada, Coordenação Regional do Planalto e

Coordenação Regional do Grande Recôncavo.

Essas Coordenações Regionais surgiram como suporte às CRPTs, em virtude de se ter

verificado uma demanda crescente pelos trabalhos periciais ao longo da sua interiorização

pelos municípios baianos, tendo-as sob sua gerência. As CRPTs são unidades menores e

distribuídas estrategicamente pelo interior do Estado com a finalidade de promover o

atendimento das atividades relacionadas à perícia oficial em todos os 417 municípios baianos.

Para a concretização da pesquisa documental, foram realizadas visitas presenciais às seis

Coordenações Regionais, à DI, ao protocolo do Icap, à Coordenação de Computação Forense

e ao Setor Técnico Científico (Setec) do Departamento de Polícia Federal (DPF) de Salvador,

num total de 12 viagens intermunicipais envolvendo os municípios de Salvador, Feira de

Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Itabuna, Barreiras, Irecê e Juazeiro.

As pesquisas bibliográfica e documental contribuíram para entender o processo de

descentralização praticado no DPT-BA e para avaliar a eficiência dos procedimentos periciais

de Computação Forense para as CRPTs.

A pesquisa de campo utilizou o método de entrevista para a coleta de dados. Com base

nas leituras anteriores e nos achados da pesquisa documental, pôde-se elaborar um roteiro que

subsidiou e direcionou as entrevistas focalizadas semiabertas. Foram realizados dois tipos de

entrevistas com dois grupos distintos. O primeiro grupo compreendeu uma amostra

representativa de juízes de direito, togados, que atuaram na vara criminal das comarcas de

Jequié, Itabuna e Ilhéus, entre os anos de 2007 e 2011. O segundo grupo compreendeu os

ocupantes dos cargos de perito criminal, em atividade, lotados nas Coordenações Regionais

do DPT-BA, nas CRPTs, na Coordenação de Computação Forense do Icap ou que tenham

ocupado cargos de relevância nestes setores, no passado. Ambos os grupos foram

selecionados de acordo com o que está especificado na seção Universo e amostra e seleção

dos sujeitos, momento em que houve salutar interação entre o pesquisador e os pesquisados.

No início de cada entrevista, foi explicado ao entrevistado o objetivo e a relevância da

pesquisa, a importância da sua colaboração, bem como foi garantida a confidencialidade dos

dados. Por se tratar de entrevistas focalizadas semiabertas, o entrevistado foi direcionado ao

assunto em questão por meio de perguntas elaboradas de forma a conduzi-lo aos objetivos do
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estudo, permitindo que, em alguns momentos, o entrevistador adicionasse ou retirasse

perguntas conforme sua pertinência (VERGARA, 2009). As entrevistas tiveram a duração

média de uma hora e 30 minutos, sendo gravadas, transcritas e submetidas aos entrevistados

para validação. Foram ainda submetidas à análise para determinação do ponto de saturação

dos dados, quando as informações passaram a se tornar redundantes.

Em seguida, são apresentados dois quadros contendo a caracterização dos sujeitos em

questão. O Quadro 3 apresenta a relação dos juízes, sujeitos do primeiro grupo.  Este quadro

evidencia que os juízes selecionados possuíam, em sua maioria, apenas o título de bacharel

em Direito (pré-requisito para provimento do cargo), representando 66,7% dos entrevistados,

enquanto os 33,3% restantes possuíam nível de especialização. Com relação ao gênero,

percebe-se uma distribuição equitativa, sendo 50% dos juízes do sexo feminino e 50% do

sexo masculino. O tempo médio no cargo é de 13 anos, para a amostra selecionada.

Quadro 3  Caracterização dos sujeitos do primeiro grupo.

CÓDIGO TITULAÇÃO SEXO IDADE CARGO FORMAÇÃO
TEMPO NO

CARGO

E101 Bacharel F 62 anos Juiz de

Direito

Direito 22 anos

E102 Bacharel M 56 anos Juiz de

Direito

Direito 15 anos

E103 Especialista M 42 anos Juiz de

Direito

Direito e

Economia

5 anos

E104 Bacharel M 55 anos Juiz de

Direito

Direito 9 anos

E105 Especialista F 39 anos Juiz de

Direito

Direito 2 anos

E106 Bacharel F 65 anos Juiz de

Direito

Direito e

Sociologia

25 anos

Fonte: Elaboração do autor (2012).

O Quadro 4, por sua vez, apresenta a relação dos peritos criminais, sujeitos do

segundo grupo. No que se refere à titulação, 24% dos sujeitos são doutores, 28% são mestres,

28% são especialistas e 20% são bacharéis. Depreende-se que apenas dois dos sete sujeitos

que ocupam cargos comissionados, ou seja, 28,6%, possuem algum nível de pós-graduação.

Com relação ao gênero, 32% dos peritos criminais em estudo são do sexo feminino e os 68%
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restantes são do sexo masculino. Quanto à formação, percebe-se uma multidisciplinaridade,

com predominância de químicos (28%). O tempo médio no cargo é de 11,5 anos, para a

amostra selecionada.

Quadro 4  Caracterização dos sujeitos do segundo grupo.

CÓDIGO TITULAÇÃO SEXO IDADE CARGO FORMAÇÃO
TEMPO NO

CARGO

E201 Mestre F 57 anos Perito

Criminal

Biologia 12 anos

E202 Mestre M 40 anos Perito

Criminal

Direito e

Engenharia

Mecânica

12 anos

E203 Especialista F 53 anos Diretor Química 25 anos

E204 Doutor F 52 anos Perito
Criminal

Biologia 18 anos

E205 Doutor M 42 anos Diretor Farmácia 18 anos

E206 Especialista F 29 anos Perito

Criminal

Farmácia 5 anos

E207 Mestre M 35 anos Perito

Criminal

Ciências da

Computação

5 anos

E208 Mestre F 32 anos Perito

Criminal

Fisioterapia e

Direito

5 anos

E209 Doutor M 36 anos Perito

Criminal

Química e

Farmácia

5 anos

E210 Especialista M 31 anos Perito

Criminal

Medicina 5 anos

E211 Bacharel M 65 anos Coordenador Medicina 34 anos

E212 Mestre M 48 anos Perito

Criminal

Engenheiro

Civil

12 anos

E213 Bacharel F 50 anos Coordenador Química 12 anos

E214 Doutor M 37 anos Perito

Criminal

Biologia e

Química

5 anos

E215 Especialista M 43 anos Perito

Criminal

Administração 5 anos

E216 Especialista M 29 anos Perito

Criminal

Química 5 anos

E217 Bacharel M 46 anos Diretor Matemática 18 anos

E218 Bacharel M 53 anos Diretor Química 25 anos

E219 Doutor F 44 anos Perito Biologia 18 anos
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Criminal

E220 Especialista M 37 anos Perito

Criminal

Direito 5 anos

E221 Mestre M 33 anos Perito

Criminal

Administração 5 anos

E222 Mestre M 39 anos Perito

Criminal

Contabilidade 5 anos

E223 Doutor M 41 anos Perito

Criminal

Biologia 5 anos

E224 Especialista M 49 anos Perito

Criminal

Química 5 anos

E225 Bacharel F 48 anos Coordenador Farmácia 18 anos

Fonte: Elaboração do autor (2012).

3.4 Tratamento dos dados

Após a coleta, os dados foram tabulados e interpretados à luz da análise de conteúdo

(BARDIN, 2011). Esta análise compreende um conjunto de técnicas de análise de

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas

mensagens (BARDIN, 2011). Esclarece Vergara (2008, p. 15-16):

Pode-se dizer que a análise de conteúdo tem se desenvolvido desde o início do
século XX. No começo, a técnica era aplicada, sobretudo, ao tratamento de materiais
jornalísticos. Hoje, abraça também transcrições de entrevistas, documentos
institucionais, entre outros. [...] A análise de conteúdo admite tanto abordagens
quantitativas quanto qualitativas ou, ainda, ambas, apesar de ter sido concebida com
base na quantificação.

A análise de conteúdo de mensagens, que deveria ser aplicável a todas as formas de

comunicação, possui duas funções que podem ou não se dissociar quando são colocadas em

prática. A primeira diz respeito à função heurística, ou seja, a análise de conteúdo enriquece a

tentativa exploratória e aumenta a propensão à descoberta. A segunda se refere à

administração da prova, em que hipóteses, sob a forma de questões ou de afirmações

provisórias, servem de diretrizes apelando para o método de análise de uma confirmação ou

de uma informação (BARDIN, 2011).
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A utilização da análise de conteúdo desenvolve-se em três fases fundamentais: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Na primeira fase, é

estabelecido um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem

definidos, embora flexíveis. A segunda fase consiste no cumprimento das decisões tomadas

anteriormente e, finalmente, na terceira etapa, o pesquisador, apoiado nos resultados brutos,

procura torná-los significativos e válidos (BARDIN, 2011) para o contexto do problema

estudado, ou seja, faz sua interpretação.

Inicialmente, foi feita a análise quantitativa dos dados. Esses dados foram tabulados e

processados por meio de princípio da estatística descritiva, com o apoio do programa

Microsoft Office Excel, versão 2007. Após a tabulação dos dados, foram definidas categorias

que, posteriormente, foram analisadas. Como critérios de análise foram utilizadas a

distribuição por ano das perícias, conforme a data de requisição, a data de entrega do laudo, o

status de conclusão, não-conclusão ou devolução, a identificação da demanda entre capital e

interior e, por fim, a análise do tempo gasto para conclusão do processo pericial  iniciado

com a formalização da solicitação e concluído com a entrega do laudo pericial  com base nos

critérios de eficiência emergidos das entrevistas.

Quanto ao aspecto qualitativo, após a transcrição e a leitura do material das

entrevistas, foi realizada a análise de conteúdo por meio de grade mista, na qual foram

definidas, preliminarmente, as categorias, com base no referencial teórico e no objetivo da

pesquisa, sendo em seguida, incluídas novas categorias surgidas durante o processo de análise

(VERGARA, 2008).

Por fim, todos os resultados obtidos foram confrontados com as teorias que deram

suporte à investigação.
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3.5 Limitações do método

Houve, no escopo da pesquisa documental, grande dificuldade no levantamento de

documentos oficiais internos dos já referidos órgãos e entidades pesquisados. Tal dificuldade

foi imposta não somente pelos excessivos trâmites burocráticos, mas também pela distância e

pela distribuição geográfica das Coordenações Regionais e das CRPTs, objeto de pesquisa.

Contudo, apesar das dificuldades impostas, foi viabilizado o acesso aos dados oficiais,

justificando este tipo de pesquisa, bem como o método escolhido, como apropriados para a

concretização do objetivo final do trabalho.

O acesso aos entrevistados se configurou em severo obstáculo para a obtenção dos

dados, primeiro por se encontram em diferentes cidades do Estado da Bahia e pelo fato de que

os deslocamentos implicaram em custos financeiros e num decurso de tempo relativamente

longo. Do mesmo modo, o acesso aos juízes que compunham o primeiro grupo de

entrevistados parecia, por vezes, impraticável, devido à rigidez de suas agendas e da

inacessibilidade forense a esses profissionais para tratar de assuntos alheios aos trâmites

processuais diários. No entanto, com muito esforço, foi possível entrevistar todos os sujeitos,

por meio de encontros e reuniões pré-agendadas e, não raras vezes, remarcadas.

Existe uma lacuna conceitual acerca do conhecimento específico sobre gestão aplicada

ao campo da Computação Forense, inexplorada no estado da arte. Tal constatação, apesar de

apresentar-se como singular oportunidade de contribuição acadêmica a um campo

inexplorado do conhecimento científico, apresentou-se também como fator limitante dos

estudos, obrigando o autor a fazer correlações que exigiram especial atenção para evitar

paralelismos inadequados.

Por fim, como limitação ao método de pensamento, temos que o sentido que uma

situação tem para a própria pessoa é uma experiência íntima, que geralmente escapa à

observação, pois o ser humano não é transparente. Para desvendar sua experiência, o

pesquisador precisa de informações a esse respeito, fornecidas pela própria pessoa. A

investigação desse tipo de experiência, que constitui a vivência, apresenta-se como um

desafio para o método que está voltado para observação dos fatos e para a constatação de seu
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significado, considerando-os em si mesmos (FORGHIERI, 1993), tal como se mostram

através dos discursos.

Este capítulo procurou apresentar os aspectos relativos aos procedimentos

metodológicos utilizados, evidenciando o tipo de pesquisa, o universo e a amostra explorados,

a seleção dos sujeitos, as limitações encontradas, os instrumentos e meios utilizados para a

coleta de dados, bem como a análise e tratamento do material coletado, de forma a relacioná-

los com os objetivos almejados.
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ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo destina-se a apresentar os resultados encontrados durante todas as fases

da coleta de dados, considerando a relação existente entre a descentralização e a eficiência no

atendimento à demanda das perícias de computação forense oriundas do interior do estado da

Bahia. No tratamento dos dados buscou-se embasamento nos objetivos do estudo, em especial

na verificação de como ocorreu o atendimento à demanda de perícias de computação forense

nas CRPTs, desde a efetivação do último concurso público, ocorrida em janeiro 2007, até

dezembro de 2011, bem como na análise da aplicação do processo de descentralização no

DPT-BA com foco na realidade das CRPTs.

Os resultados apresentados a seguir foram dispostos em três seções de acordo com os

dispositivos utilizados para coleta de dados: entrevista com o primeiro grupo de sujeitos,

pesquisa documental e entrevista com o segundo grupo de sujeitos.

A primeira seção buscou definir o conceito de eficiência sob a percepção dos clientes

finais do processo (juízes togados), que serviu de lastro para a análise dos dados sob uma

perspectiva real da perícia no processo penal.

A segunda seção é relativa à distribuição e efetivação das perícias de computação

forense realizadas na capital do Estado e foi subdivida em três grandes categorias de análise:

demanda das perícias de computação forense do DPT-BA; relação entre as perícias de

computação forense demandadas pelo interior e pela capital do Estado; e análise do tempo de

atendimento das perícias de computação forense requisitadas entre os anos de 2007 e 2011.

Desse modo, a terceira e última seção buscou pôr à prova o processo de

descentralização proposto na reestruturação ocorrida no DPT-BA, por meio da percepção da

realidade de sua implementação pelos actantes diretamente envolvidos, os peritos criminais. A

análise dessa seção foi dividida em duas grandes categorias: Descentralização e Computação
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Forense. Da primeira emergiram as subcategorias Plano Político-institucional e Plano

jurídico. A categoria Computação Forense apresentou subcategorias derivadas do

entendimento sobre o conceito, pré-requisitos e cenário, correlatos a este tipo pericial.

4.1 Eficiência sob a percepção dos clientes finais

A Administração Pública brasileira é regida pelos princípios que estão elencados no

artigo 37 da Constituição Federal Brasileira. Os princípios que originalmente integravam o

texto constitucional eram os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da

publicidade. Em 1998 foi incluído um novo princípio ao rol dos já existentes, o princípio da

eficiência. Portanto, a eficiência é princípio que deve nortear toda a atuação da Administração

Pública, desde então. O vocábulo liga-se à ideia de ação, para produzir resultado de modo

rápido e preciso. Associado à Administração Pública, o princípio da eficiência determina que

a administração deve agir de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam

as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a descaso, a negligência, a

omissão – características habituais da Administração Pública brasileira, com raras exceções

(MEDAUAR, 2000). Como assevera Di Pietro (2006, p. 90-91), eficiência:

[...] é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza,
perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros.

Portanto, a eficiência, assim como a eficácia e a efetividade no setor público, são

exigências da nova tendência mundial, o que impõe uma urgente reorganização do Estado.

Eficiência é uma palavra que conota a proporcionalidade material entre os fins e os meios. A

despeito da importância do aspecto econômico no conceito, expresso na relação entre custos e

benefícios, a efetivação do princípio da eficiência deve ser mensurada também em termos dos

custos sociais de determinadas estruturas e práticas administrativas e sua repercussão sobre a

formação de uma consciência de ação coletiva, de interesse público, nos cidadãos (BUCCI,

2006).
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Após analisados os conceitos de eficiência à luz do direito e da gestão, as entrevistas

com o primeiro grupo de sujeitos buscou verificar qual a correlação entre o significado de

eficiência aplicado às perícias de computação forense no contexto do processo penal sob a

visão dos magistrados desenvolvida por meio da realidade cotidiana de suas respectivas

comarcas, conforme explicitado no método de pesquisa. Para chegar à categoria e

subcategorias que se seguem foram realizadas leituras exaustivas de todas as entrevistas e

percebeu-se que em todas as falas existiu apenas uma categoria, que atendendo aos objetivos

propostos pelo presente estudo, denominou-se: A eficiência da perícia de computação forense

na visão dos clientes. Entretanto para esta categoria, surgiram três subcategorias temáticas,

são elas: importância da perícia; combate aos crimes cibernéticos; e prazos e utilidade do

laudo pericial.

À medida que foi realizada a leitura flutuante e analisadas as entrevistas dos magistrados,

foi sendo criado o inventário conforme sugerido por Bardin (2011), agrupando-se tudo o que

surgiu de semelhante nas falas de todos.  A partir daí, foi realizada análise buscando entender

o que significava cada trecho pronunciado, para então proceder à escolha de um nome que

mais se aproximasse de cada grupo das unidades de análise.

 Importância da perícia criminal no processo penal atribuída pelos magistrados

Dos pontos comuns entre as abordagens extraídas das entrevistas foram depreendidos

dois momentos cruciais para a utilização do laudo pericial pelos magistrados: o recebimento

da denúncia do Ministério Público, com a concomitante instauração do processo penal, e a

sentença. E103 afirma que “a perícia é indispensável para o recebimento da denúncia, caso

contrário todo o processo pode ser anulado desde a origem”, ratificando o seu caráter

indispensável à proposição da denúncia nos crimes que deixam vestígios sob pena de nulidade

do processo. O código de processo penal determina em seu artigo 158 que: “quando a

infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,

não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Para E104 “na instauração do inquérito, a

materialidade do crime deve ser embasada pelo laudo pericial, caso contrário ocorre o que

chamamos no direito de inexistência de justa causa”. São os crimes considerados não

transeuntes, nos quais a ausência do laudo pericial é sinônimo de ausência de “justa causa”,
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ou seja, ausência da materialidade do fato penal, sem a qual o devido processo não pode ser

instaurado. Este é o momento em que o laudo pericial se reveste de maior importância, pois

sem ele o criminoso simplesmente não pode ser processado.

O segundo momento que os magistrados apontaram com unanimidade como sendo de

extrema utilidade para o laudo pericial é no ato da proferição da sentença, quando ele, o

magistrado, apesar de ter assegurado seu livre convencimento sobre as provas produzidas por

meio do artigo 155 do código de processo penal, utilizam preferencialmente o laudo pericial

como fonte de esclarecimento do fato. Tal conclusão foi corroborada com os seguintes

depoimentos:

[...] Apesar da liberdade que temos para livre escolha das provas carreadas no
processo, a perícia tem um peso maior por revestir-se de cientificidade. A prova
pericial é a rainha das provas e a prova testemunhal é a prostituta das provas [...]
(E106).

[...] É muito difícil rejeitar, rebater ou ir de encontro à um laudo bem embasado,
com encadeamento lógico e demonstração científica dos fatos. O laudo acaba por
dar a sentença [...] (E101).

Tal preferência se explica pelo fato da prova pericial ser produzida a partir de

fundamentação científica dos elementos materiais deixados pela ação delituosa, enquanto que

as chamadas provas subjetivas dependem do testemunho ou interpretação de pessoas,

podendo ocorrer uma série de erros e distorções, intencionais ou não.

Tamanha é a importância que a legislação atribui à prova material que o código de

processo penal extrapola o capítulo do exame do corpo de delito e das perícias em geral e vai

mais além, quando trata das nulidades, prevendo no artigo 564, inciso III, alínea b, que “a

nulidade ocorrerá nos seguintes casos [...] por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: [...]

o exame do corpo de delito nos crime que deixem vestígios, [...]”. É inegável a relevância do

laudo pericial para o processo criminal, demonstrado por diversos dispositivos legais. Chegar

ao ponto de dizer que o processo criminal poderá ter atos nulos por conta da falta do laudo

pericial é ressaltar sobremaneira a sua necessidade no conjunto probante. Tal entendimento

foi unanimemente ratificado por todos os entrevistados.
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 Combate aos crimes cibernéticos

Os crimes cibernéticos combatidos pela computação forense se encaixam no rol dos

crimes que deixam vestígios e devem ter o seu exame de corpo de delito assegurado. Vestígio,

segundo o dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, é definido como “1 Sinal deixado pela

pisada ou passagem tanto do homem quanto de qualquer outro animal; pegada, rasto. 2

Indício ou sinal de coisa que sucedeu, de pessoa que passou. 3 Resquícios, ruínas. Seguir os

vestígios de alguém: fazer o que ele fez ou faz; imitá-lo.”

Com o rápido desenvolvimento dos computadores desde a sua invenção, não demorou

muito para esses dispositivos estarem presentes em várias atividades desempenhadas pelo ser

humano. Assim como em qualquer outro campo de estudo, a inovação tecnológica traz uma

série de benefícios para as pessoas e a comunidade em geral. Todavia, com as vantagens, traz

também a possibilidade de realização de novas práticas ilegais e criminosas (ELEUTÉRIO e

MACHADO, 2011). Contudo, o ato de denominar os crimes cibernéticos como crimes

virtuais é equivocado, uma vez que eles não são irreais, decorrendo, de seus efeitos, danos à

vida e ao patrimônio das pessoas. É possível dizer que o meio da conduta criminosa é virtual,

não o crime. Tais crimes também ocorrem em um determinado tempo e espaço, dando origem

a um local de crime que necessita de cuidados, visando à sua preservação. O que os diferencia

é que, na constatação de sua ocorrência, as provas do seu cometimento são extremamente

frágeis, e a falta dos conhecimentos necessários à preservação dos locais de crime desse novo

tipo de delito costuma destruir indícios de maior importância para a sua elucidação. O que os

caracteriza é a utilização da tecnologia dos computadores como meio para sua execução.

Outra característica é que a prática dos crimes cibernéticos faz com que o autor cometa a

infração sem que, no ato do delito, se defronte diretamente com a sua vítima ou com a polícia,

e que não necessite de armas, de fugas espetaculares nem da exposição de sua vida a perigos.

Como os crimes de informática são praticados por meio do uso de computadores, meios de

comunicação de dados e conhecimentos específicos, é de se esperar que seus autores tenham

um mínimo de domínio dos recursos que pretendam utilizar (COSTA, 2011).

Os vestígios de um crime de informática podem ser tanto físicos - composto por

equipamentos, instalações, infra-estrutura etc. - quanto digitais, uma vez que toda a
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informação armazenada dentro dos equipamentos computacionais é composta por bits, em

uma sequencia lógica (ELEUTÉRIO e MACHADO, 2011).

Na decifração estrutural desta subcategoria, ficou evidente, no caso dos crimes

cibernéticos, a necessidade de interpretação para os magistrados da forma de cometimento do

fato criminoso por um especialista.

[...] os números cada vez mais elevados de fatos típicos ocorridos ratificam o alto
nível de crimes que utilizam a tecnologia como suporte e justificam o
desenvolvimento contínuo das técnicas de perícia computacional forense [...]
(E103).

[...] Há uma evolução de ações escusas na Internet. [...] (E106).

[...] Os sites de relacionamento e programas de comunicação instantânea
contribuem em muito para o cometimento e propagação de crimes de pornografia
infantil, estupro de vulnerável e corrupção de menores [...] (E104).

Tratam-se não só de novas modalidades de crime, mas, e na maioria das vezes, do

cometimento de conhecidos tipos penais utilizando a tecnologia como forma de assegurar a

impunidade, a exemplo dos crimes de estelionato, “de pornografia infantil, estupro de

vulnerável e corrupção de menores” (E104). A perícia criminal se mostrou imprescindível

para apuração dos crimes cibernéticos, sob a pena da impossibilidade de punição dos

criminosos.

Outra constatação comum entre os entrevistados é o fato de que a atual legislação

penal está muito aquém da realidade e da velocidade dos crimes cibernéticos.

[...] Apesar de a utilização de computadores não ser uma prática tão recente assim,
a legislação brasileira ainda não está preparada para tipificar todas as
modalidades específicas destes crimes [...] (E102).

[...] É muito difícil julgar com segurança os crimes que utilizam equipamentos de
alta tecnologia como ferramenta de apoio para a realização do crime, simplesmente
porque não dispomos de conhecimento técnico suficiente para entender o que de
fato ocorreu e a perícia criminal, que deveria atender a esse mister, não está
capacitada para dar respostas rápidas e adequadas. Ao menos não na esfera
estadual. [...] (E105).

Questões como territorialidade, responsabilização indireta de provedores de acesso,

obrigatoriedade de armazenamento de registros e investigação probatória em crimes

cometidos remotamente, continuam sendo impasses que carecem de inovações jurídicas que

as contemplem. Por fim, os magistrados apontam como problema referente à prisão destes
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criminosos, a ausência de denúncia dos crimes cibernéticos e o despreparo da polícia

investigativa e da própria perícia para apurar e manipular tais dados/provas.

 Prazos e utilidade do laudo pericial

Acerca da eficiência do laudo pericial emergiram das entrevistas dois aspectos

fundamentais: prazo e qualidade do laudo pericial. O prazo aparece vinculado aos trâmites

formais de recebimento da denúncia e instauração do processo penal, mais afeto aos trâmites

formais e burocráticos. A qualidade nomeadamente aparece vinculada ao convencimento do

magistrado e à proferição da sentença conforme explicitado nas falas abaixo:

[...]O prazo legal de 10 dias da entrega do laudo é mero prazo legal e diz respeito à
rotina de trabalho do perito e dos institutos. Para a justiça, contudo, é indispensável
que o laudo esteja apensado ao processo no momento do recebimento da denúncia
[...] (E106).

[...] A laudo pericial, e em especial o laudo de computação forense, é indispensável
para a materialidade do fato típico e do entendimento do modus operandi. Como
profissionais formados em direito podem entender os meandros de um crime
tecnológico sem a interpretação de um expert? Para isso servem os auxiliares da
justiça! O processo não pode ser instaurado sem o laudo pericial, caso contrário o
juiz terá imensa dificuldade em julgar corretamente. Portanto, o prazo ideal para o
recebimento do laudo é qualquer data antes da instauração do processo. [...]
(E105).

Apesar de não haver na legislação penal um prazo máximo rígido para entrega do

laudo pericial, alguns prazos legais e entendimentos visam suprir esta lacuna. A partir da

vigência da Lei no 8.862/1994, o prazo para os peritos confeccionarem o laudo é de 10 dias,

conforme determina o parágrafo único do artigo 160 do código de processo penal “O laudo

pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em

casos excepcionais, a requerimento dos peritos.” Contudo, muitas perícias necessitam de

exames complementares de laboratório, além de outras análises. Nestes casos, o perito só

poderá começar a sua análise global e respectiva confecção do laudo após ter todos esses

resultados em mãos, o que demanda tempo. Portanto, no cotidiano da perícia nacional, esse

dispositivo legal não é muito utilizado pelos peritos, tampouco pela justiça, haja vista as

condições de trabalho sempre aquém do ideal. Na realidade, os peritos - num trabalho intenso

- procuram liberar seus laudos o mais rápido possível, guardando este recurso legal, inclusive
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o do pedido de prorrogação, como uma garantia mínima de manutenção da qualidade da

perícia (STUMVOLL, QUINTELA, DOREA, 2010).

Outros prazos ordinários a serem considerados pelos juízes foram os prazos de

conclusão do inquérito policial e o prazo de conclusão da instrução penal.

[...] 81 dias é o prazo máximo real para a entrega do laudo pericial, ou seja, o
prazo máximo para a conclusão da instrução criminal. Esse prazo jurisprudencial
deve ser enrijecido, principalmente para os procedimentos ordinários. [...] (E104)

[...] O prazo legal é importante e entendo que, sempre que possível, deva ser
respeitado o prazo legal de 10 dias. Em caso de impossibilidade, a prorrogação
deve ser bem fundamentada, mas nunca ultrapassando o prazo máximo de 81 dias.
[...] Contudo, uma questão ainda mais importante do que o cumprimento dos prazos
é a qualidade do laudo pericial. Tem laudos que só servem para constatar o óbvio,
que qualquer leigo poderia fazer. O expert deve nos esclarecer o que não
conseguimos ver. Deve-nos dar elementos para julgar com segurança em um
terreno que não temos segurança alguma! [...] (E103).

[...] O prazo máximo para a entrega do laudo deve ser o somatório dos prazos para
os atos do procedimento ordinário, que a jurisprudência estipula em 81 dias [...]
(E102).

O inquérito policial é um procedimento investigativo de natureza administrativa e

inquisitória, iniciado por portaria, por flagrante ou por notícia crime, e tem sua conclusão com

um relatório de tudo o que foi apurado, que é encaminhado ao Ministério Público para que

este proponha a denúncia ao juiz, entendida a legalidade após apreciação.

Os prazos para conclusão do inquérito policial são 10 dias se o investigado estiver

preso (inicia-se a contagem no dia em que for executada a ordem de prisão, sendo este prazo

improrrogável, sob pena de haver constrangimento ilegal e conseqüente relaxamento da

prisão) e de 30 dias se o investigado estiver em liberdade (inicia-se a contagem a partir da

data da expedição da portaria, quando a instauração for de ofício). Caso a instauração seja

provocada por requisição, representação ou requerimento, a partir da data em que forem

recebidos os documentos pelo delegado. Neste caso cabe prorrogação por igual período. Após

o recebimento do inquérito policial, o Ministério Público, por sua vez, tem os seguintes prazos

para oferecer a denúncia: cinco dias após receber o inquérito policial, se o réu estiver preso e

15 dias após receber o inquérito policial, se o réu estiver em liberdade. Uma vez oferecida a

denúncia, não há um prazo absoluto estabelecido legalmente para a conclusão da instrução

penal. A Constituição Federal Brasileira de 1988 dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII,

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
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e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” Apesar de tamanha flexibilidade,

extremamente variável a depender da tipificação criminal, a jurisprudência buscou suprir a

lacuna do que seria o prazo razoável. Foi estabelecido então o prazo de 81 dias para a

conclusão da instrução penal. O número de dias foi obtido pela soma dos prazos constantes no

código de processo penal para todos os atos do procedimento ordinário. Todos os magistrados

entrevistados demonstraram-se inclinados ao entendimento que este deve ser o prazo máximo

para a entrega do laudo pericial, sob pena de inutilidade ou ineficiência do processo,

conforme afirma E101:

[...] Deixei de cobrar exames relacionados a crimes digitais requisitados na fase de
inquérito policial, porque os laudos só chegavam mediante ofício ameaçando
sanção pelo atraso e, nestes casos, seus conteúdos eram pífios e pouco contribuíam
para o convencimento. [...].

4.2 Análise quantitativa das perícias de computação forense

Pode-se perceber a alta demanda de solicitações de perícias de computação forense e a

dificuldade que o modelo atual tem em conseguir atendê-las com eficiência. Conforme citado

anteriormente, diversos são os fatores que concorrem para a instalação deste quadro, dentre

eles o déficit de pessoal, que gera sobrecarga de trabalho, o sub-dimensionamento logístico, a

falta de capacitação dos gestores, a sobreposição de interesses particulares sobre os

organizacionais no processo decisório, entre outros motivos técnicos.

Atrelado a isto, percebe-se que a relação entre o atendimento das perícias da capital e

do interior do Estado mostra-se incoerente com as necessidades e demandas da última em

relação à primeira, fazendo com que a grande maioria dos crimes cibernéticos praticados no

interior tenha seus prazos de investigação e apuração exauridos sem o auxílio do laudo,

resultado da perícia.

Tendo em vista a característica do estudo em questão, após a tabulação dos dados

quantitativos, procedeu-se à análise por meio da confrontação de três categorias emergentes

com a abordagem de alguns autores que sustentaram esta pesquisa.
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4.2.1 Demanda das perícias de computação forense do DPT-BA

A perícia de computação forense abrange desde a colheita até o exame técnico de

dados obtidos em quaisquer sistemas computacionais, e que servem como meio de prova em

um processo judicial, ou seja, ela é a aquisição, preservação, análise e apresentação de

evidências relacionadas à informática (COSTA, 2011). Desse modo, atrelado ao vertiginoso

crescimento dos mecanismos virtuais, encontramos a garantia da segurança daquilo que se

realiza nesse meio tornando mister a eficiência das perícias forense computacionais.

Ao analisar a Tabela 1 percebemos que entre os anos de 2007 e 2011 foram

demandadas 1229 perícias para a capital, sendo que deste montante verifica-se, anualmente,

um percentual irregular de 18%, 15%, 20%, 18% e 29%, conforme o passar dos anos. Tal

investigação corrobora com o autor supracitado ao perceber que a demanda torna-se crescente

em 2011 (352 - 29%) diante do aumento do acesso da população nesse período e,

consequentemente, dos criminosos, a estes mecanismos virtuais.

Tabela 1 – Distribuição da entrada de perícias de computação forense na capital do Estado
entre os anos de 2007 a 2011 e respostas às solicitações das mesmas até o último ano,
Salvador – BA, 2011.

Ano Perícias
concluídas

Perícias não
concluídas

Perícias
devolvidas TOTAL %

2007 134 73 13 220 18
2008 88 101 3 192 15
2009 111 134 1 246 20
2010 84 134 1 219 18
2011 69 283 0 352 29

TOTAL 486 725 18 1229 100
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Analisando ainda alguns detalhes da tabela acima, percebe-se que além do crescimento

do número de solicitações cresce também o número de perícias não concluídas (73 – 283) e,

com velocidade semelhante, a quantidade de perícias concluídas (134 – 69) decresce com o

passar dos anos. Como exemplo, podemos citar o ano de 2007, por já terem se passado quase

cinco anos desde as suas solicitações, onde das 220 perícias entradas 73 ainda não foram
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concluídas até o ano de 2011. A seguir, a Figura 2 traz a análise temporal da situação das

perícias solicitadas entre os anos delimitados, exemplificando este fato.

Figura 2 – Análise temporal da resposta às perícias solicitadas entre os anos de 2007 a
2011, Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Vale ressaltar, que a melhor análise se faz dos anos mais anteriores, tendo em vista

que as solicitações feitas, por exemplo, em 2011 ainda não completaram um ano, prazo de

recorte adotado por finalidades didáticas neste estudo, cuidando para que, com isso, não se

crie uma falsa qualificação positiva do tempo de conclusão das perícias surgidas no prazo

final do recorte. Ao contrário, os prazos estipulados para fins de confecção de laudos, em

condições ideais a partir da vigência da Lei nº 8.862/94, é de dez dias com prorrogação em

casos excepcionais. No entanto, sabemos que do ponto de vista da administração e das

condições de trabalhos existe uma grande flexibilidade nestes prazos, principalmente quando

dependem das perícias de computação forense.

Dentre as inúmeras possibilidades de análise das perícias solicitadas em cada ano,

evidencia-se que, entre as perícias concluídas, a maioria foram aquelas solicitadas no ano de

2007, como dito anteriormente, devido ao maior tempo disponível para a sua conclusão, no

entanto, partindo deste pressuposto esperava-se que entre os anos de 2008 e 2009 o primeiro

tivesse maior conclusão de perícias em relação ao segundo, o que não ocorre

verdadeiramente. No ano de 2008, 18% das perícias foram concluídas, ou seja, dentro de 3

anos menos de um terço do total obteve resposta e, já em 2009, 23% foram concluídas,

mostrando que apesar de irrisório, a resposta ocorreu de maneira menos crítica.
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Fica constatado que mesmo o critério temporal não está sendo respeitado na solução

das solicitações periciais. O problema não está no prazo, mas sim na maneira como está

organizado administrativamente este setor e, consequentemente, no andamento jurídico dos

processos que demandam respostas obrigatórias e imediatas dos peritos criminais. Segundo

Dorea, Stumvoll, Quintela (2010), a questão do prazo deve realmente ser olhada de maneira

paralela do ponto de vista administrativo, pois além das precárias condições de trabalho,

existe um desajuste organizacional deste processo que impede o pronto atendimento, o fluxo e

a qualidade do trabalho pericial. Veja-se a Figura 3 sobre a distribuição das perícias

concluídas por ano, entre 2007 a 2011 na cidade de Salvador-BA no ano de 2011.

Figura 3 – Distribuição das perícias concluídas por ano, entre 2007 a 2011,
Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Ao analisar a Figura 4, que apresenta as perícias não concluídas, a situação fica ainda

pior. Do seu total, mais de um terço (30%) ocorre no ano de 2011 e 10% foram solicitadas no

ano de 2007. Se neste caso, o espaço temporal não pode ser analisado, então deve-se pensar

que, algumas perícias simplesmente deixam de ter importância quando não têm seus laudos

cobrados pelos magistrados e caem no esquecimento, aumentando a demanda reprimida e a

insatisfação social.
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Figura 4 – Distribuição das perícias não concluídas por ano, entre 2007 a 2011,
Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Por fim, na Figura 5 apresentamos uma quantidade pequena de perícias devolvidas

para os setores solicitantes que, estatisticamente, são registradas como perícias solucionadas

nos documento oficiais da Coordenação de Computação Forense do Icap. Com ressalva para o

ano de 2011, por não possuir nenhuma devolução.

Figura 5 – Distribuição das perícias devolvidas por ano, entre 2007 a 2011,
Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).
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Após realização de uma análise criteriosa da relação conclusão, não conclusão e

devolução das perícias entre os anos estipulados, torna-se necessário entender o que os

resultados da pesquisa mostram em consonância com a interpretação dos autores estudados. O

problema da ineficiência das respostas das perícias de computação forense está na maneira

como se estrutura e organiza o DPT-BA.  No capítulo 1 que trata sobre a história

administrativa deste órgão, é explicado como se deu a descentralização da produção de provas

materiais, na tentativa de auxiliar a justiça no decorrer dos inquéritos e dos respectivos

processos, buscando a renovação do quadro tecnológico e de pessoal nos municípios do

interior do Estado.

No entanto, cabe lembrar a diferença entre o contexto de enunciação do processo

descentralizador e a forma em que o mesmo é concebido na instância de formulação da

política. Ou seja, a particular popularidade do termo permitiria que o conceito fosse enunciado

com fins de legitimação, contudo, incluído na formulação das políticas públicas com objetivos

menos populares. Por sua vez, seria também possível registrar discrepâncias entre a forma em

que a descentralização foi formulada e implementada (TOBAR, 1991).

Sendo assim, o que resta é um quadro onde mais da metade das perícias de

computação forense não foram concluídas até o dias atuais e, pensando de maneira mais

crítica, sabemos que estas perícias representam apenas uma das vertentes do total de perícias

que permanecem estagnadas diante do processo dito descentralizador que, incoerentemente,

centraliza atividades na capital do Estado. Observar Figura 6 sobre a situação do total das

perícias demandadas entre 2007 a 2011.

Figura 6 – Situação do total das perícias investigadas entre os anos de
2007 a 2011, Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).
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4.2.2 Relação entre as perícias de computação forense demandadas pelo interior e pela
capital do Estado

Sabe-se que no estado da Bahia, as perícias de computação forense são centralizadas

em uma coordenação especializada, situada na capital do Estado. Devido à grande demanda

gerada pela capital e à quantidade exígua de peritos alocados para esta área pericial, o interior

do estado é praticamente privado deste importantíssimo instrumento de justiça, a perícia de

computação forense.

Desta forma, ao analisarmos os dados encontrados na pesquisa documental,

apresentados da Tabela 2, percebemos que do total de 1229 perícias tabuladas neste estudo,

921 são geradas pela capital e apenas 308 pelo interior, com relevância para o ano de 2011,

onde parece que, desacreditado, o perito do interior simplesmente deixa de solicitar este tipo

de perícia, diante do histórico de ineficiência nas respostas em tempo hábil. Neste ano, 289

perícias foram solicitadas pela capital e apenas 63 pelo interior, já nos anos anteriores esta

discrepância não era tão evidente, chegando a números bem próximos no ano de 2010 com

135 da capital e 84 do interior.

Tabela 2 – Distribuição da entrada de perícias de computação forense com relação à capital e
o interior do estado entre os anos de 2007 a 2011, Salvador – BA, 2011.

ANO CAPITAL % INTERIOR %
2007 173 19% 47 15%
2008 134 14% 58 19%
2009 190 21% 56 18%
2010 135 15% 84 27%
2011 289 31% 63 21%

TOTAL 921 100% 308 100%
Fonte: Elaboração do autor (2012).

O fato é que uma análise apenas sobre a demanda não prova, por si só, a falta de

privilégio do interior em relação a capital do estado neste sentido, percebido nas análises

posteriores. Assim, foram elaborados gráficos e tabelas mais condizentes com a relação

demanda e conclusão das perícias entre os dois sítios e, por questões didáticas, serão

destacados anualmente a realidade das perícias solicitadas pela capital e pelo interior do

Estado.
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No que concerne o ano de 2007 a Tabela 3 mostra que, das 173 perícias solicitadas

pela capital, 113 foram concluídas e apenas 47 não foram concluídas até o momento, restando

13 que foram devolvidas. No entanto, no mesmo ano, das 47 perícias solicitadas pelo interior

21 foram concluídas e 26, mais da metade, não foi concluída. Em termos totais a capital teria

mais pericias sem concluir do que o interior, mas em termos proporcionais esta diferença se

torna evidenciada.

Tabela 3 – Distribuição das perícias solicitadas pela capital e pelo interior no ano de 2007,
Salvador – BA, 2011.

2007 Concluídas % Não
Concluídas % Devolvidas % TOTAL %

CAPITAL 113 65 47 27 13 8 173 100
INTERIOR 21 45 26 55 0 0 47 100

TOTAL 134 73 13 220
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Após análise dos termos gerais, ou númericos, o fato se torna mais claro quando

colocada em percentual a relação entre as perícias solicitadas pela capital e pelo interior no

ano de 2007, chegando a 55% o número de perícias originadas no interior não concluídas

neste ano, apontado na Figura 7. Tal fato, talvez fosse minimizado se houvesse além da

descentralização administrativa, uma desconcentração das atividades da capital para o

interior, pois, dessa maneira ela se constituiria como uma política de diluição do poder

decisório e administrativo dentro das esferas públicas centrais, por meio da transferência de

responsabilidade administrativa (GUIMARÃES, 2000). No entanto, o estudo preza apenas por

comprovar a ineficiência do processo de descentralização aplicado ao DPT-BA, não

comprometendo-se a propror um novo modelo, o que não obsta a realização de inferências

diante dos fatos aqui descritos.

É importante ressaltar ainda que, no plano político–institucional, a descentralização é

concebida como desagregação do poder público, por meio de diversas modalidades, que vão

de uma simples desconcentração de atividades até a descentralização de poder decisório, ou

seja, da transferência de competências ou poderes do centro para a periferia. Desse modo,

talvez, alcançasse com mais eficiência a conclusão das perícias solicitadas em todos os anos

subsequentes.
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Figura 7 – Percentual da situação das perícias solicitadas pela capital e pelo interior
no ano de 2007, Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Para o ano de 2008, percebemos a ocorrência de situação similar à ocorrida no ano de

2007. Em termos totais, a capital possui mais perícias concluídas e mais perícias não

concluídas, no entanto, em termos percentuais essa superioridade só permanece para as

concluídas, com 50% capital e 36% interior. As perícias do interior passam a “liderar” no

campo das não concluídas, com 62% e apenas 48% para a capital, como evidenciado na

Tabela 4 e, posteriormente, na Figura 8.

Tabela 4 – Distribuição das perícias solicitadas pela capital e pelo interior no ano de 2008,
Salvador – BA, 2011.

2008 Concluídas % Não
Concluídas % Devolvidas % TOTAL %

CAPITAL 67 50 65 48 2 2 134 100
INTERIOR 21 36 36 62 1 2 58 100

TOTAL 88 101 3 192
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Durante a análise ano a ano das tabelas e gráficos, cabe um parêntese para relembrar

que os dados encontrados pouco a pouco vão demonstrando a realidade de um modelo de

gestão adotado pelo DPT-BA que, mesmo tendo uma nova cobertura e visibilidade ainda

possui resquícios do modelo tradicional de organização, impedindo o desenvolvimento e a

resposta aos cidadãos que dependem dos laudos do interior para concluírem seus processos.

Fazendo uma analogia a Marini (2002), que relata as consequências provocadas durante a

crise dos anos 70 que desembocou na reestruturação econômica e na reconfiguração da gestão
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no início dos anos 80, percebe-se ainda no Estado contemporâneo, questões relativas às

necessidades de incorporação de novos papéis, de abandono de outros e, sobretudo, a

exigência de reorganização para enfrentar essa reconfiguração administrativa e adequar-se aos

novos requerimentos. Enquanto a reestruturação não for de fato efetivada, aumenta-se o

déficit de desempenho em termos da baixa qualidade na prestação dos serviços ao cidadão,

que ainda é a dimensão da crise percebida pela sociedade até os dias de hoje.

Figura 8 – Percentual da situação das perícias solicitadas pela capital e pelo interior no ano
de 2008, Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Sabemos que o ano de 2011, seguido pelo ano de 2009, possui os maiores números de

perícias não concluídas, no entanto, diante da margem de tempo para conclusão das perícias

percebidas até agora (média de 1 a 2 anos), podemos encontrar explicação para 2011, porém,

aumentam-se os questionamentos quanto ao ano de 2009. Já se passarm 2 anos e a maiorida

das perícias solicitadas ainda não foram atendidas.

A diferença total e percentual entre as perícias não concluídas pela capital e interior

começam a ser menores e consequentemente, ao passo que crescem o total de perícias não

concluídas cresce também o total daquelas solicitadas tanto pela capital quanto pelo interior.

O número de perícias devolvidas teve seu ápice em 2007 e tem permanecido constante desde

2008, com números idênticos no ano de 2009, mudando apenas o local de solicitação. Tal fato

verifica-se na na Tabela 5 e, em seguida na Figura 9.
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Tabela 5 – Distribuição das perícias solicitadas pela capital e pelo interior no ano de 2009,
Salvador – BA, 2011.

2009 Concluídas % Não
Concluídas % Devolvidas % TOTAL %

CAPITAL 96 51 94 49 0 0 190 100
INTERIOR 15 27 40 71 1 2 56 100

TOTAL 111 134 1 246
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Ora, se o laudo pericial nada mais é do que uma averiguação minunciosa de caráter

técnico feita por profissional qualificado e que, na maioria das vezes necessita de informações

e tecnologias específicas para suprir a insuficiência de conhecimentos da parte que requereu o

exame (COSTA, 2011), o que ainda falta para a eliminação de intermediações burocráticas e

possibilidade de um contato mais próximo com os operadores da justiça, clientes imediatos, e

com a sociedade, clientes finais? O que, de fato, geraria maior fidelidade às demandas sociais

e melhor adequação da administração ao cumprimento de seus objetivos?

Figura 9 – Percentual da situação das perícias solicitadas pela capital e
pelo interior no ano de 2009, Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Quando as coordenadorias regionais forem contempladas com autonomia e com

recursos próprios, ocorrerá facilitada a relação do usuário com o Estado, simplificando a

tramitação burocrática e permitindo a canalização de cada demanda de forma mais

singularizada e melhor adaptada às suas especificidades.

Enquanto, no campo real isso não acontece, continuemos com os dados da pesquisa,

agora relativos ao ano de 2010. Seguindo a tendência do aumento das perícias não concluídas,

começa a se perceber uma igualdade percentual das pericias solicitadas pela capital e pelo

interior não concluídas, 61 e 62% respectivamente. É claro que, por questões matemáticas, ao
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passo que aumentam, em termos percentuais, o número de perícias não concluídas, diminuem

o percentual daquelas concluídas chegando a 39% para a capital, e 37% para o interior.

Mantêm-se o número de devoluções, tanto no aspecto quantitativo, quanto com relação ao

local de solicitação. A Tabela 6 sumariza as informações analisadas acima.

Tabela 6 – Distribuição das perícias solicitadas pela capital e pelo interior no ano de 2010,
Salvador – BA, 2011.

2010 Concluídas % Não
Concluídas % Devolvidas % TOTAL %

CAPITAL 53 39 82 61 0 0 135 100
INTERIOR 31 37 52 62 1 2 84 100

TOTAL 84 134 1 219
Fonte: Elaboração do autor (2012).

A Figura 10 permite uma melhor visualização do que foi dito no parágrafo anterior.

Permite ainda considerar que a relação entre as concluídas e não concluídas cresce cada vez

mais no aspecto quantitativo e iguala-se no aspecto relativo ao local de solicitação. A questão

do tempo começa a ter mais validade a partir deste ano, pois, diante da média explicitada nas

tabelas e gráficos seguintes, menos de 2 anos já começa a ser um período relativamente

pequeno para conclusão de um laudo que, legalmente, deveria ser concluído em  dez dias e,

atraves de uma noção real de eficiência teria um prazo ampliado para 81 dias.

Percebe-se no decorrer do estudo que, ao falar de prazos para entrega de um laudo, se

faz necessário vislumbrar diferentes abordagens. Em primeiro lugar, aquela que caracteriza o

conceito de eficiência, ou seja, o tempo necessário para que a resposta seja útil. Em segundo

lugar, o tempo legal que, devidos às circunstâncias e às condições de trabalho, é praticamente

ignorada, justificadamente, pelos profissionais que produzem e que solicitam a perícia e, por

fim, o terceiro prazo, ou prazo real, aquele que tem sido evidenciado a cada momento no

desenrolar deste estudo.
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Figura 10 – Percentual da situação das perícias solicitadas pela capital e pelo
interior no ano de 2010, Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

No ano de 2011, ao desconsiderar a quantidade de perícias concluídas em relação as

não concluídas, que já parece exorbitante, temos uma mudança no perfil de perícias de

computação forense solicitadas pela capital e pelo interior. O percentual de perícias

solicitadas pela capital aparece com 19% para as concluídas e 81% para as não concluídas,

enquanto para o interior 24 % foram concluídas e 76% não foram. Já analisamos que o ano de

2011 foi aquele com menos perícias solicitadas pelo interior, certamente por descrédito nas

respostas em tempo hábil, o que confere maior destaque para os números da capital, tanto para

as concluídas, com menor número percentual, como para as não concluídas, com maior

número. A Tabela 7 e, posteriormente a Figura 11, apresentam de maneira rsumida todos estes

aspectos.

Tabela 7 – Distribuição das perícias solicitadas pela capital e pelo interior no ano de 2011,
Salvador – BA, 2011.

2010 Concluídas % Não
Concluídas % Devolvidas % TOTAL %

CAPITAL 54 19% 235 81% 0 0 289 100
INTERIOR 15 24% 48 76% 0 0 63 100

TOTAL 69 283 0 352
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Chama a atenção o número de perícias solicitadas pela prórpia capital e que sequer

foram analisadas, totalizando 235. Ao trabalhar com dados tão reais e tão críticos, percebe-se

que uma direcionamento analítico para o que há mais crítico, ou seja, se a gestão não admite

nem o grau mais simples de ineficiência que está posto, como admitir então as lacunas que
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compõem o cenário mais drástico? É preciso que pesquisas como esta chamem atenção à

realidade das perícias no Estado da Bahia, aqui representadas pelas de computação forense,

pois os crimes têm aumentado em número e em grau de complexidade em escala exponencial

e, contraditoriamente, a situação da criminalística e a estrutura de atendimento das perícias

parecem piorar com o passar dos anos.

Figura 11 – Percentual da situação das perícias solicitadas pela capital e pelo interior no ano
de 2011, Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

No total das perícias solicitadas nos anos delimitados nesta pesquisa, destaca-se, que

mais da metade ainda apresenta-se não concluida, equivalendo a 66% das perícias solicitadas

pelo interior e 57% pela capital. Por terem laborátorio de computação forense próprio, a

capital consegue obter resposta em 42% das perícias solicitadas, enquanto o interior,

dependente do mesmo laboratório, obtêm resposta em apenas 33%. Sabe-se, ainda, que estas

perícias equivalem apenas àquelas que chegam na capital do Estado em perfeitas condições de

análise, pois, existem ainda as que, por conta do tempo, não conseguem preservar a

integradidade do material a ser periciado, fato que não foi contabilizado no estudo, mas que,

com certeza é uma das razões pela qual alguns peritos deixam de requerer este tipo de perícia,

produzindo laudos com margens imprecisas. Na na Tabela 8 e Fgura 12 buscou-se sumarizar a

demanda do total de perícias solicitadas pela capital e pelo interior entre os anos de 2007 e

2011.
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Tabela 8 – Distribuição do total de perícias solicitadas pela capital e pelo interior entre os
anos de 2007 e 2011, Salvador – BA, 2011.

2007-2011 Concluídas % Não
Concluídas % Devolvidas % TOTAL %

CAPITAL 383 42 523 57 15 1 921 100
INTERIOR 103 33 202 66 3 1 308 100

TOTAL 486 725 18 1229
Fonte: Elaboração do autor (2012).

Para concluir a análise sobre a relação existente entre as perícias de computação

forense solicitadas pela capital e pelo interior convém mencionar que a criminalística, levando

em consideração a sua dinâmica e a modernização do mundo contemporâneo, é carente de

novas descobertas e novos caminhos que se adaptem não só ao que já foi desenvolvido, mas

principalmente às novas necessidades e novos métodos (ELEUTÉRIO e MACHADO, 2010).

Para tanto, as tendências descentralizadoras também devem ter impulso em função do

desenvolvimento tecnológico e das novas formas de organização administrativa (MOTTA,

1991). Nesse bojo, destacamos a perícia de computação forense, pela emergência em adequar-

se as novas necessidades de um mundo da informação sempre em evolução, e também pela

necessidade de tornar-se disponível para todas as CRPTs.

Figura 12 – Percentual da situação do total de perícias solicitadas pela capital e pelo
interior entre os anos de 2007 e 2011, Salvador-BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).
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4.2.3 Análise do tempo de atendimento das perícias de computação forense requisitadas
entre os anos de 2007 e 2011

Neste item tenta-se definir por meio da mensuração dos prazos médios das perícias

que foram concluídas entre os anos de 2007 e 2011. Não cabe pensar de maneira simplista,

utilizando apenas o critério de conclusão e não conclusão. Deve-se levar em consideração se

aquelas que foram concluídas, assim o foram em tempo útil para elucidação do processo ao

qual se relacionava. Ou seja, inicia-se agora e nas entrevistas subsequentes o tratamento do

tema sob o principal aspecto a que se pauta este estudo: a eficiência no atendimento às

demandas de perícias de computação forense geradas pelas CRPTs do interior do Estado, com

relação ao processo de descentralização adotado pelo DPT-BA.

Em análise do referencial teórico utilizado para consubstanciar esta pesquisa falou-se

sobre os pensamentos que permeavam o Brasil há algumas décadas sobre o próprio

crescimento do Estado. Acreditava-se que de forma natural, o mesmo levaria à solução dos

problemas econômicos e sociais sendo estimulado para atender propostas desenvolvimentistas

por meio de projetos públicos de grande escala e garantir maior equidade social no

atendimento das demandas públicas. Entretanto, apesar de alguns progressos importantes,

constatou-se que, na realidade, o crescimento do Estado levou a déficits públicos acentuados,

crises financeiras, ineficiência e maior descrédito da população em relação à gestão

governamental, com manutenção de privilégios a grupos preferenciais e discrepâncias sociais

e econômicas ainda mais acentuadas.

Partindo desta análise, desemboca-se em outro fator crucial relacionado diretamente

com a questão da eficiência em nosso país, a burocracia. Ou melhor, das disfunções da

burocracia. Este fator tem sido um dos grandes instrumentos para a manutenção do poder

tradicional no Estado brasileiro; uma forma de organização e administração que obedece

menos a razões técnicas e mais a critérios políticos, para manter coalizões de poder e atender

a grupos preferenciais. Esses grupos dominam a máquina administrativa para garantir

interesses próprios e a proteção mútua de seus membros.

As tabelas e figuras a seguir retratam, com fidedignidade, a realidade do atendimento à

demanda das perícias de computação forense solicitadas pelo DPT-BA e CRPTs em todo o
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Estado. As perícias levam em média um ano para serem concluídas, como evidenciado nas

linhas intituladas como “menor de um ano”, com 235 perícias equivalendo a 48% do total de

perícias solicitadas e na linha intitulada como “um ano”, com 150 perícias equivalendo a 31%

do total. Veja-se a Tabela 9, a seguir:

Tabela 9 – Distribuição do tempo para conclusão das perícias solicitadas entre os anos de

2007 e 2011, Salvador – BA, 2011.

Concluídas 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL %
MENOR DE 1 ANO 44 34 49 39 69 235 48

1 ANO 40 29 36 45 0 150 31
2 ANOS 26 9 26 0 0 61 13
3 ANOS 15 16 0 0 0 31 6
4 ANOS 9 0 0 0 0 9 2
TOTAL 134 88 111 84 69 486 100

Fonte: Elaboração do autor (2012).

Ao analisar a Figura 13, pode-se inferir ainda que, do mesmo modo que em 2007 nove

perícias levam quatro anos para serem concluídas, 16 perícias levam três anos para conclusão

em 2008 e 26 levam dois anos em 2009, e que do total das perícias analisadas em todos os

anos ainda restam perícias para conclusão, então, espera-se que algumas durem mais de cinco

anos para serem concluídas e o tempo médio de dois, três e quatro anos torne-se cada vez

mais crescente. Esta análise finda-se deixando perspectivas para estudos epidemiológicos que

considerem um recorte temporal, maior do que o utilizado nesta dissertação. Não

prolongamos o período por acreditar que este recorte foi suficiente para  atingir o objetivo da

pesquisa. Observar Figura 13 sobre a relação entre o total de perícias concluidas e o tempo de

conclusão das mesmas entre os anos de 2007 e 2011.
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Figura 13 – Relação entre o total de perícias concluidas e o tempo de conclusão das
mesmas entre os anos de 2007 e 2011, Salvador – BA, 2011.
Fonte: Elaboração do autor (2012).

4.3 O processo de descentralização do DPT-BA e as perícias de computação forense

O DPT-BA, após sua criação em 1938, perdurou enquanto tal até 1944, quando foi

extinto, passando os institutos que o compunham a atuarem isoladamente. Em 1973, com a

regulamentação da Lei n.º 3.118, o DPT-BA é recriado com a seguinte composição: Instituto

Médico Legal Nina Rodrigues, existente desde 1905, criado pela Congregação da Faculdade

de Medicina da Bahia; IIPM, criado em 1910 por lei estadual; Icap, criado em 1944; e o

LCPT que tem sua criação em 1973 com a regulamentação da Lei nº 3.118. O DPT-BA foi

alvo ainda de outras reorganizações: em 08 de julho de 1976, pela Lei nº 3.497; em 22 de

maio de 1991, pela Lei nº 6.074; e em 30 de dezembro de 1998, pela Lei nº 7.435. Em 20 de

dezembro de 2004, por meio da Lei nº 9.289, o DPT-BA sofre uma reestruturação que

modifica de forma substancial sua estrutura, por meio do processo de descentralização

proposto.

A concepção e desenvolvimento do processo de reestruturação prometeu garantir, a

médio e longo prazos, dimensões mínimas para ocupação de forma eficiente de todo o

território baiano, fornecendo estruturas administrativas e logísticas, que permitissem ao DPT-

BA intervir e desenvolver o trabalho pericial com mais eficiência e eficácia. No processo de

reestruturação, o direcionamento estratégico baseava-se na consolidação e ampliação da



111

autonomia, crescimento dos serviços prestados, modernização administrativa e tecnológica e,

principalmente, a interiorização eficiente do departamento (SILVA, 2005).

Desse processo, a introdução da DI à estrutura ocorreu com a finalidade trazer um

avanço qualitativo à descentralização, capacitando o interior com estruturas técnica e

administrativa compatíveis com a necessidade de cada região. Contando para isso com o

apoio logístico das coordenações de planejamento, administrativa, financeira e de ensino e

pesquisa, deveria propiciar a ampliação da integração das regionais com a capital e o

consequente aumento da distribuição e amplitude de comando, aumentando a eficiência e

reduzindo assim o tempo de resposta ao cidadão. O controle deveria ser exercido pelas

diretorias e pelas coordenações de padronização e de qualidade.

Percebe-se que o processo de descentralização proposto pelo DPT-BA em sua

reestruturação, privilegiou os aspectos mais procedimentais da descentralização, as

transferências de competências e funções, ou seja, apenas a sua dimensão administrativa,

omitindo-se quanto às dimensões política e social. Com o olhar voltado para o elenco das

tipologias acerca da descentralização, pode-se afirmar que a reestruturação propunha, de fato,

uma desconcentração, que se caracteriza pela ocorrência de transferência de responsabilidades

administrativas do vértice estratégico para instâncias estratificadas, dentro da própria

estrutura.

Todavia, analisando o conteúdo das entrevistas realizadas com o segundo grupo de

sujeitos, fica evidente a dissonância entre o proposto e o realizado. Num recorte do problema

(contudo, representativo do todo, apresentando tendências de comportamento e resultados

similares), as perícias de computação forense demonstraram a ineficiência e, por vezes, a

deficiência do processo de descentralização aplicado.

Para se chegar às categorias e subcategorias que se seguem, foram realizadas leituras

exaustivas de todas as entrevistas e percebeu-se que em todas as falas emergiram duas

categoria, que atendendo aos objetivos propostos pelo presente estudo, denominaram-se:

Descentralização e Computação Forense. Da primeira emergiram as subcategorias Plano

Político-institucional e Plano jurídico. A categoria Computação Forense apresentou

subcategorias derivadas do entendimento sobre o conceito, pré-requisitos e cenário, correlatos

à este tipo pericial.
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À medida que foi realizada a leitura flutuante e analisadas as entrevistas do segundo

grupo de sujeitos, foi sendo criado o inventário conforme indicado por Bardin (2011),

agrupando-se tudo o que surgiu de semelhante nas falas de todos.  A partir daí, foi realizada

análise buscando entender o que significava cada trecho pronunciado, para então proceder à

escolha de um nome que mais se aproximasse de cada grupo das unidades de análise.

4.3.1. Um olhar sobre a vertente da descentralização

Mesmo levando em consideração as diferentes abordagens sobre o tema

descentralização, existe certo consenso em torno de ideias centrais, como transferências de

recursos financeiros e de poder decisório, controle periférico sobre a aplicação de recursos,

aumento de responsabilidades, das competências e dos controles locais. A descentralização

presenta-se como um contínuo, onde no extremo inferior encontra-se a simples transferência

de competências (desconcentração, em se tratando da Administração Pública) e no extremo

superior a completa e complexa reestruturação de poder das decisões tomadas nas

organizações, percebemos que o processo de descentralização do DPT-BA, por retração

voluntária de seu corpo gestor, sequer chegou a atingir de forma completa a transferência de

competências, o mínimo exigido para a descentralização.

A pesquisa revelou que no DPT-BA predomina uma forma de organização e

administração que obedece menos a razões técnicas e mais a critérios políticos, utilizados para

manter coalizões de poder e atender a grupos preferenciais. Esses grupos dominam a máquina

administrativa para garantir interesses próprios e a proteção mútua de seus membros. Nesse

sentido, paradoxalmente, o processo de descentralização parece ter servido mais como uma

ferramenta de viabilização e camuflagem da centralização.
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 Descentralização sob o Plano Jurídico

No plano jurídico, a descentralização é concebida como um processo de transferência

de competências e de poderes entre órgãos, ou dentro de um mesmo órgão, enquanto sujeitos

de imputação jurídica distinta, vinculada à ideia de delegação externa de funções. Recebe o

nome desconcentração quando a outorga ocorre internamente entre os componentes da cadeia

hierárquica, criando uma relação de coordenação e subordinação entre eles.

De outro modo, a descentralização é concebida como ruptura de um vínculo

hierárquico pré-existente e relaciona-se basicamente à ideia de competências exclusivas. No

entanto, na concepção dos informantes esta informação não fica evidente:

[...] Ela fica na mesma estrutura. Claro que ela fica na mesma estrutura [...]
(E208).

[...] nós temos que analisar também que a nossa instituição é uma instituição
relacionada à secretaria de segurança pública, é uma organização da
administração direta, ela é explicitamente relacionada com a necessidade de
hierarquia em todas as decisões, e a hierarquia faz com que muitas decisões estejam
centralizadas na capital do Estado. [...] (E219).

No Brasil, a descentralização e a desconcentração, sob o plano jurídico, estão

relacionadas à prestação de serviços públicos. A Constituição de 1988, em seu artigo 175,

atribui ao Estado a competência para a prestação de serviços públicos. Esses serão prestados

de forma centralizada pelo poder público da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito

Federal. Ocorre a chamada centralização administrativa quando o Estado executa suas tarefas

por meio dos órgãos e agentes integrantes da administração direta, conforme deixa claro E219

quando diz que “a hierarquia faz com que muitas decisões estejam centralizadas na capital do

Estado. [...]”. Contudo, a prestação de serviços públicos, nos termos do citado artigo, pode ser

feita também de forma indireta, descentralizada, sob regime de concessão ou de permissão a

outras pessoas jurídicas. Nesse plano, a descentralização, portanto, pressupõe duas pessoas

jurídicas distintas: o Estado e a entidade que executará o serviço, por ter recebido do próprio

Estado essa atribuição.

Depreende-se do conteúdo das entrevistas, certa confusão nos significados e mistura

dos conceitos, além de uma clara percepção de centralização e concentração dos serviços
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públicos prestados pelo DPT/BA, sob uma forte influência de concentração vertical de poder

na estrutura de autoridade formal e hierárquica. Na fala de E201 podemos identificar a

afirmação acima:

[...] Afirmativamente, decisões estratégicas têm que ser centralizadas sim. A que
nível? Se é a nível de direção, diretoria e superintendência, entendemos que na
capital do Estado, porque ali estão essas esferas.

 Descentralização sob o Plano Político-Institucional

No plano político–institucional, a descentralização é concebida como desagregação do

poder público, por meio de diversas modalidades, que vão de uma simples desconcentração de

atividades até a descentralização de poder decisório, ou seja, da transferência de competências

ou poderes do centro para a periferia. Neste plano, é possível identificar três dimensões

complementares: a administrativa, a social e a política.

Na dimensão administrativa, a descentralização refere-se à transferência de

competências e de funções entre unidades, entre esferas ou entre órgãos. Esta concepção de

descentralização é justificada, na gestão pública, em função da necessidade de se buscar maior

eficácia, eliminação de intermediações burocráticas e possibilidade de um contato mais

próximo com o cidadão, gerando maior fidelidade às demandas sociais e melhor adequação da

administração ao cumprimento de seus objetivos. Assim, a descentralização facilita a relação

do usuário com o Estado, simplificando a tramitação burocrática e permitindo canalizar cada

demanda de forma mais singularizada e mais adaptada às suas especificidades.

O primeiro grupo de sujeitos da entrevista enfatizou as fortes relações escalares

existentes. O DPT-BA está intimamente relacionado à hierarquia e à unidade de comando,

com o agravante dos tomadores de decisão ter pouco ou nenhum contato com as pessoas e

situações envolvidas, o que torna a comunicação lenta. As decisões são tomadas de forma

distanciada dos fatos locais e das circunstâncias, gerando ineficiência e um alto custo

operacional. Exemplificam os sujeitos:
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[...] O último relato que eu posso dar é que a viatura da grande regional precisou ir
à Salvador pra consertar, então dois auxiliares de perícia foram levar, deixou a S10
em Salvador e retornou depois em outra viagem pra buscar. As duas viagens
custaram pelo menos 03 vezes mais do que o próprio conserto [...] Existe corrupção
admitida dentro do DPT. [...] funcionários que deveriam estar sendo utilizados no
serviço, fazem serviços particulares para o coordenador [...] Por que o interior não
pode fazer a tomada de preço, a licitação, e resolver os problemas do interior no
próprio interior? [...] Eu vejo o sistema como algo totalmente travado! O que a
gente ouve os próprios gestores falarem, assim como se “Ah, o Estado não pode
fazer tal coisa.” Como se ele não representasse o Estado [...] (E202).

E falta tudo no interior sempre, mas só chamam a atenção cá em cima quando tem
um caso que é notório, é um caso de alta repercussão, aí dizem “porque é que não
fez ainda?”, respondem “porque não tem gasolina, porque não tem reagentes ou
equipamentos”, aí imediatamente aparece o dinheiro para a gasolina ou o
equipamento necessário. “Porque é que não tirou foto?”, respondem “porque não
tem máquina”! Daí aparece uma máquina digital usada. As coisas parecem só
funcionar no improviso e sob pressão. Os resultados você pode verificar... São os
piores! (E208).

Até pra se comprar uma lâmpada não se tem recurso, não tem recurso pra
consertar material, viatura... Não. De fato podemos dizer que não há
descentralização administrativa! (E207).

Pôde-se depreender ainda que as informações e as decisões, ao passar pela cadeia

escalar por meio dos intermediários, sofrem severas distorções, algumas deliberadas; que os

coordenadores do interior dependem dos superiores hierárquicos para tomarem decisões, não

tendo qualquer autonomia financeira ou funcional; e que os peritos encontram-se, em sua

maioria, extremamente desmotivados e desestimulados. Veja-se:

[...] Atualmente, verificamos que grande parte das decisões é realizada na capital,
percebemos que a ocorrência de reuniões e a interelação dos coordenadores com a
diretoria ainda é inexistente, muito pouca informação é captada, muito pouco
trabalho é delegado [...] o gestor local não consegue decidir dentro da sua
regional, sobre suas necessidades e carências [...] Diante disso, a gestão do
departamento tem que ser fortalecida pelos princípios da eficiência, eficácia e
efetividade [...] (E201).

Falta gestão por competência e planejamento. Eu vejo muita falha! A gente tem um
interior muito grande, uma divisão por coordenadoria imensa e até desumana pro
perito. Tanto faz fazer certo ou errado. São sempre as mesmas pessoas no poder e
não há meritocracia. Fazem o que querem e como querem. Nada acontece! Isso
cansa! Desmotiva! (E208).

Na dimensão social, a descentralização é tratada como estratégia de capacitação de

grupos sociais para decidirem sobre problemas da gestão pública local, seja estruturando

formas institucionais capazes de expressar a vontade coletiva nas instâncias de tomada de

decisão, seja como forma de possibilitar à população exercer funções de fiscalização e

controle sobre a gestão dos serviços públicos.
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A pesquisa demonstrou que não há qualquer ação que demonstre preocupação por

parte de DPT-BA com a opinião direta dos seus clientes, ou seja, a sociedade. Para E210 “as

respostas para a sociedade são feitas de forma negativa. Há uma demora absurda na

resolução dos casos. O tempo transcorrido desde o transporte da requisição até a vinda do

laudo complementar inviabiliza a apuração, na maioria das vezes. Não funciona na prática.”

Percebe-se que não há feedback, estímulo à participação social, indicadores de eficiência,

controle de qualidade, estímulo à resultados, pesquisa de satisfação, nem implementação de

qualquer meio que permita a fiscalização por parte da população.

Na dimensão política, a descentralização baseia-se na concepção de que a

descentralização afeta as relações de poder e introduz novos conflitos nas relações entre

esferas de governo e na distribuição de poder e bens entre diferentes grupos na sociedade.

Este entendimento fundamenta-se no conceito de descentralização enquanto processo político

e é justificada como estratégia para democratização do poder, por meio da ampliação dos

níveis de participação cidadã e da multiplicação de estruturas de poder, com vistas à melhoria

da eficiência da gestão pública (GUIMARÃES, 2000).

Emergiram das análises a constatação de uma política de retenção de informação,

reserva de mercado, perpetuação e continuísmo dos cargos de gestão. A indicação para

preenchimento dos cargos de gestão é realizada, quase na sua totalidade, por indicação

política interna ou externa, conforme se depreende da fala de E221:

Quando a diretoria do interior foi criada o interesse justamente esse, descentralizar
principalmente a parte administrativa e financeira para que as pessoas tivessem
condições de maior trabalho, porque na verdade hoje o interior busca tudo na
capital, que atende a parte administrativa, a financeira e todo o resto. Ou melhor,
deveria atender, mas na verdade não atende nada a contento! [...] A diretoria do
interior se tornou uma espécie de caixa preta, com os cargos chaves ocupados por
quem apóia a diretoria geral. É mais uma forma de abafar e calar as necessidades
do interior. O suporte não ocorre. A comunicação muito menos [...].

Há também uma tendência à centralização do poder, que normalmente deriva da

capacidade do detentor de punir ou recomendar sanções. A discrepância entre as realidades da

capital e do interior do Estado é outro reflexo direto da concentração de poder e de bens. As

observações ainda disseram respeito a práticas de desrespeito pelos utentes (exceto os

conhecidos ou recomendados) e desperdício de recursos. Veja-se:
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Infelizmente eu percebo que há certa preterição. A capital é sempre melhor e mais
rapidamente atendida do que o interior [...]. Quando eu tava a frente da
coordenação, nós conseguimos um em menos de um ano porque o juiz intercedeu, o
juiz interessado, mas os que eu enviei na época que estava como plantonista em
outra cidade, sequer retornou [...] (E204).

A realidade é bem diferente da capital. Existe uma dificuldade muito grande no
intercâmbio de recursos, informação e material de consumo. Nuca houve essa tão
prometida descentralização, alardeada pela DI. (E207).

E nós precisávamos realmente de um suporte. Tínhamos que ir a Salvador até para
poder revelar fotos, do contrário teríamos que tirar dos nossos bolsos. Materiais
que a gente coletava em locais de crime tinham que ser levados para o laboratório
de Salvador né, então a gente precisava ter esse apoio de Salvador, pra poder
concluir o nosso laudo baseado no resultado das perícias de laboratório [...]
(E208).

Descentralizar com autonomia financeira, dando possibilidade de realmente os
gestores no interior poderem realizar algo mais. (E209).

4.3.2 A computação forense do DPT-BA

Juntamente com o aumento do número de crimes digitais praticados, vem o aumento

do poder de destruição que esses crimes provocam na rotina de organizações e de indivíduos,

causando prejuízos financeiros e sociais incalculáveis. Como resposta, os órgãos de segurança

e os institutos de criminalística vêm despendendo esforços no combate a esses tipos de

crimes, o que exige alta qualificação técnica e moderno treinamento do pessoal envolvido.

No DPT-BA, contudo, existe uma relação discrepante entre a quantidade de crimes

cometidos e a quantidade de crimes apurados. Tal discrepância se acentua quando analisada a

velocidade com que os crimes cibernéticos acontecem e se sofisticam.

Outro aspecto que salta aos olhos é a falta de combate a tais crimes, quando praticados no

interior do Estado. Devido à grande demanda gerada pela capital e à quantidade exígua e

centralizada de peritos alocados para esta área pericial, as cidades do interior são praticamente

privadas da perícia de computação forense, permitindo e/ou perpetuando a impunidade de

criminosos especilizados, que não respeitam fronteiras.
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 Interpretações sobre o conceito de computação forense

Ao serem interpelados sobre o entendimento e avaliação da computação forense no

DPT/BA, os sujeitos da pesquisa abordaram diversos aspectos relacionados ao tema, que, num

esforço de síntese, foram agrupados em três subcategorias derivadas do entendimento sobre o

conceito, pré-requisitos e cenário, correlatos à este tipo pericial.

Ainda durante o processo de coleta de dados foi possível perceber que os sujeitos da

pesquisa apresentavam diferentes interpretações para o termo computação forense,

interpretações tais que, ponderadas na etapa de análise de dados, puderam ser ainda

subdivididas, conforme os entendimentos individuais. Na maioria das interpretações, a

computação forense aparece como uma ramificação da criminalística, apoiada sobre os

princípios da ciência da computação, com o objetivo principal de determinar a materialidade,

a dinâmica e a autoria de ilícitos afetos à informática. Para E207:

Computação forense é uma ciência aplicada à elucidação de crimes tecnológicos,
responsável pela preservação, coleta, validação, identificação, análise,
interpretação, documentação e apresentação das evidências digitais com validade
probatória em juízo.

Tal interpretação se revela completa e coerente com definições de especialistas

consagrados como se verifica em Costa (2011, p. 31):

A computação forense é a ciência que, por meio de técnicas especializadas, trata da
coleta, preservação e análise de dados eletrônicos em um incidente computacional
ou que envolvam a computação como meio, apresentando a prova por meio de laudo
pericial para a justiça. Na criminalística, a computação forense trata o incidente
computacional na esfera penal, buscando determinar causas, meios, autoria e
conseqüências.

E, ainda, em Eleutério e Machado (2011, p. 16) “a computação forense foi criada com

o objetivo de suprir as necessidades das instituições legais no que se refere à manipulação das

novas formas de evidências eletrônicas”.

Contudo, algumas interpretações demonstram uma visão parcial da computação

forense e, por vezes, equivocada. Para um grupo dos sujeitos o conceito se restringe a uma

ferramenta de suporte à análise de crimes que envolvem o ambiente computacional, como se

pode verificar nesse trecho da entrevista de E202: “A computação forense é uma tecnologia,
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com softwares para investigar crimes de informática [...].” Em uma interpretação equivocada,

a computação forense aparece como uma área de TI, responsável pelo suporte administrativo

e tecnológico do DPT/BA. Tal afirmação é ratificada na fala de E220: “Entendo que a

computação forense já há uns 20 anos tem nos facilitado e muito o trabalho administrativo e

burocrático da polícia técnica, aqui em Salvador.” Foi possível verificar ainda o

entendimento de que a computação forense é meramente um departamento dos institutos de

criminalística, parte divisional da estrutura organizacional. Esse entendimento é incrementado

por uma visão distorcida das searas da criminalística e dos tipos periciais atendidos:

“computação forense é uma área dos institutos, onde se encontram os peritos responsáveis

pelos exames em aparatos tecnológicos e em perícias de audiovisual e fonética”, afirma

E222. Cabe esclarecer que as perícias audiovisuais e fonéticas são realizadas pela

Coordenação de Fonética Forense e Audiovisual e não pela Coordenação de computação

forense.

Ao analisar o conteúdo das transcrições, é possível verificar que existe certo grau de

desconhecimento por parte dos próprios peritos criminais acerca do papel e da importância

das áreas da criminalística que não fazem parte da sua expertise, a exemplo da computação

forense. Ainda que em menor número, esse grupo míope tem o poder de criar um sentimento

de desconfiança na sociedade e arranhar ainda mais a imagem institucional, já convalescente

pela ineficiência. Perceba-se nas falas:

Mas a computação forense é uma coordenação criada também na polícia técnica. É
uma das mais novas. Acho que foi criada também aí em torno dos seus 12-15 anos,
e eu imagino que eles façam exames de crimes digitais, normalmente de
pornografia, pedofilia, ligado aí a computadores [...] Com certeza é uma área de
extrema importância para a criminalística moderna. Eu vejo que eles têm laudos
extensos, que o trabalho deles é minucioso, e que eles buscam provar sim crimes de
maior complexidade [...] (E204).

A computação forense é uma ferramenta de auxílio e de gerenciamento de
informação [...] (E206).

A coordenação de computação forense é responsável por manter toda e
A estrutura computacional do DPT [...] (E219).
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 Pré-requisitos para realização de perícias de computação forense

A avaliação dos sujeitos da pesquisa acerca dos pré-requisitos necessários para a

consolidação dos procedimentos básicos de computação forense revelou uma subcategoria

derivada do entendimento sobre a estruturação mínima necessária à implantação de um

modelo que atenda a demanda deste tipo pericial no interior do Estado.

A estruturação dos procedimentos básicos para a aplicação na computação forense é

item de suma relevância. A manipulação de evidências digitais necessita de cuidados

rigorosos, e a não observância aos mesmos pode comprometer definitivamente o resultado dos

trabalhos periciais. Na elaboração de um procedimento devem ser considerados dois aspectos

fundamentais: técnico e legal. Os aspectos técnicos compreendem os parâmetros técnicos para

coleta, preservação e análise da prova, infraestrutura, qualificação de pessoal, produção do

relatório etc. Já os aspectos legais englobam os parâmetros que determinam competências,

legislações específicas, o código penal etc. Um exemplo simples de tal entrelaçamento pode

ser demonstrado em uma interceptação telefônica ou uma prova material, obtidos sem

mandato judicial que as autorize. Podem ser provas indiscutíveis, mas a falta do instrumento

legal as torna sem valor algum.

Nesse contexto, a International Organization for Computer Evidence (IOCE) define

princípios a serem considerados pela criminalística internacional ao estabelecer

procedimentos para a coleta, preservação e utilização de evidências digitais, de acordo com

cada legislação nacional e organismos de normalização:

 Quando se tratar de prova digital, todos os procedimentos forenses e os princípios

gerais devem ser aplicados.

 Após a apreensão de provas digitais, as medidas adotadas não devem alterar essas

provas.

 Quando for necessário que uma pessoa tenha acesso à evidência digital original, esta

pessoa deve ser treinada para este propósito.
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 Todas as atividades relativas à apreensão, acesso, armazenamento ou transferência da

evidência digital, devem ser devidamente documentadas, conservadas e

disponibilizadas para consulta.

 Um indivíduo é responsável por todas as ações tomadas com relação à evidência

digital enquanto a evidência digital estiver em sua posse.

 Qualquer agência, que é responsável pela apreensão, acesso, armazenamento ou

transferência da evidência digital é responsável pela conformidade baseada nestes

princípios. (SWGDE, 2006)

Nesses princípios fica evidente a preocupação da IOCE com a preservação do local de

crime e da prova material, bem como com a cadeia de custódia. A adoção de procedimentos

corretos e padronizados é de fundamental importância para os trabalhos periciais. Portanto,

não basta apenas descentralizar procedimentos de computação forense para atender as

demandas do interior do Estado da Bahia. Devem ser formalizados e viabilizados

procedimentos adequados para a coleta, apreensão, transporte e armazenamento de

evidências, bem como a implantação de laboratórios com infraestrutura mínima para a correta

realização deste tipo pericial e de sua respectiva documentação. Além disso, os profissionais

envolvidos devem receber capacitação e treinamento adequados, que podem ser oferecidos

pela própria equipe da Coordenação de Computação Forense da capital.

Fica evidente na pesquisa o não cumprimento de tais princípios. Veja-se:

É necessário que se estabeleça um novo modelo de atendimento ao interior, que
contemple uma área de atendimento à informática forense, não contemplada
atualmente. [...] (E205).

A estrutura das regionais não está preparada, principalmente em relação a
equipamentos. Falta o básico! (E207).

A falta de equipamentos adequados e infraestrutura torna o trabalho ainda mais
difícil, senão impossível [...] A solução seria equipar essas regionais com
instrumentos que possibilitem fazer a perícia e concluir o laudo com a maior
rapidez possível. Este cenário existe na capital e em outros institutos do Brasil.
Bastaria replicar. (E212).

Olha. O combate a este tipo de crime no interior da Bahia realmente não acontece.
É necessário primeiro equipar as regionais, depois fornecer o mínimo de
treinamento e condições humanas e logísticas pra que essas perícias se efetivem no
interior. (E216).
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Equipamento é pré-requisito, mas somente equipamento não adianta. É necessário
capacitar o perito de lá para torná-lo capaz de fazer o que tem que ser feito. Desde
a apreensão até a entrega do laudo. Além do mais tem o imenso volume de outros
tipos periciais que já são atendidos. Não dá para dar conta com a realidade
instalada. Tem que ter mais pessoal também, entendeu? É gente, infraestrutura e
ferramentas. (E217).

Faz-se necessário a capacitação efetiva de profissionais, faz-se necessário uma
padronização dos procedimentos da computação frente as novos crimes e às novas
demandas [...] temos que evoluir e evoluir de uma forma padronizada [...], quanto à
estrutura da polícia como a padronização do atendimento. A padronização do
atendimento é interessante. Tecnicamente, um profissional da área teria que ficar
responsável pela captação e distribuição de informações técnicas [...] e deveremos
tentar alocá-los nas coordenadorias de forma estratégica, seja por meio de
transferências, ou seja por meio de novos concursos, pessoas da área de sistema de
informação, de ciências da computação, de processamento de dados, que possam
agregar valor às demandas dos crimes cibernéticos gerados no interior do Estado,
por meio da atuação da nas coordenações de uma área de computação forense
efetiva e de relevante conhecimento. (E223).

Eu acredito que poderiam ser formandos grupos de profissionais interessados no
combate a este tipo de crime, principalmente nas grandes regionais. Delegados,
investigadores e peritos formariam uma equipe especializada em cada regional, só
pra isso, pra atender essa demanda do interior... A minha proposta é que se
formassem grupos em cada região, como a divisão geográfica que foi feita das
regionais, nas seis grandes regionais, que se formassem grupos e que nessas
regionais fossem realizadas essas perícias de computação forense. (E119).

 O cenário das perícias de computação forense

Finalmente, emergiu das entrevistas com o segundo grupo de sujeitos da pesquisa

direcionamento único para a interpretação e avaliação do cenário instaurado, que aponta para

uma realidade subdimensionada e incipiente de atendimento das perícias de computação

forense no interior do Estado da Bahia, sem efetividade administrativa. Veja-se:

Nós temos que entender que o DPT tem que evoluir, tem que acompanhar
sobremaneira as inovações para assim atender e desenvolver ferramentas que
possam elucidas os crimes cibernéticos. Tem que dar respostas de relevância,
tratamento e combate a estes crimes. Isso não ocorre. A impunidade está instalada e
isto estimula sobremaneira os criminosos a continuar cometendo estes crimes, se
especializando cada vez mais. (E202).

O combate ao crime organizado está intimamente relacionado a essas novas
modalidades de crime, e esta forma de atuação do Estado frente a esse novo modelo
de criminoso está defasada. Ocorre de forma incipiente na capital. No interior
simplesmente não ocorre! Mas os crimes continuam sendo cometidos em todo o
Estado Brasileiro, sem respeitar fronteiras. (E201).
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Porque se a sociedade e a justiça entendem que o crime cibernético é relevante, que
deve ser combatido, que o DPT deve atender a essa demanda com eficiência e
eficácia. E pra ontem! Isso é uma necessidade que tem que ser atendida e ampliada,
que tem que ser efetivamente produzida pelas diretorias, é um assunto estratégico, é
um assunto pó demais relevante e já foi empurrado até aqui. Não dá mais! (E217).

No meu entender, pelo menos da experiência que eu tenho, é que a perícia de
computação forense é muito pouco ou não é solicitada pelas autoridades
requisitantes do interior. Acho que elas não utilizam esta perícia, até porque não
sabem que a gente tem esse serviço funcionando. Os laudos não chegam e o que
gera isso é a centralização e a consequente demora no atendimento! O DPT fica
desacreditado. (E203).

É fato que esses crimes, quando ocorrem no interior, ficam sem a perícia e sem a
devida apuração! (E205).

Primeiro, num primeiro momento, a recusa a determinados tipos de perícia por
parte da capital, por justificar pela demanda grande que tem que não dava pra
atender às solicitações do interior, e ao mesmo tempo não tem uma orientação, no
sentido de até definir o que é que é pra ser atendido quanto ao exame pericial, e o
que não é. A coisa fica muito solta, os colegas no interior muitas vezes vêm
travando conflitos com os colegas da capital, queixosos pela capital não conseguir
atendê-los. A gestão não está devidamente articulada com a problemática do
interior. Uma vez que ela está aí pra atender e se há limitações nesse atendimento,
precisa que sejam ditos quais são as limitações pra que todo mundo consiga
conviver e conviver visando um atendimento melhor pra sociedade. (E206).

No interior, estamos ainda num processo muito primário de perícia, se faz muito
pouco do que poderia ser feito. Isso gera impunidade e omissão também, da própria
justiça. Em relação aos crimes cibernéticos, tenho visto isso com um tipo muito
grave de crimes relacionados à pedofilia, praticados no interior e que a justiça não
tomou ciência. É um crime da mais alta gravidade e, infelizmente, é pouco
investigado e combatido no interior, justamente por ser praticado com auxílio da
tecnologia. O combate é praticamente inexistente. (E209).

Quando resolvem apurar, na minoria dos casos, levam anos pra chegar um laudo
de computação forense! (E211).

Este capítulo procurou apresentar os resultados encontrados durante todas as fases da

coleta de dados, considerando a relação existente entre a descentralização e a eficiência no

atendimento à demanda das perícias de computação forense oriundas do interior do estado da

Bahia. Para tanto, buscou embasamento nos objetivos do estudo, em especial na verificação

de como ocorreu o atendimento à demanda de perícias de computação forense nas CRPTs, no

recorte temporal da pesquisa (desde a efetivação do último concurso público, ocorrida em

janeiro 2007, até dezembro de 2011), bem como na analise da aplicação do processo de

descentralização no DPT-BA, com foco na realidade das CRPTs.



124

5 CONCLUSÃO

Este capítulo destina-se a apresentar a conclusão do trabalho, reflexões que emergiram

durante o caminho percorrido até a interpretação dos resultados e sugestões para continuidade

e ampliação do que foi alcançado até aqui.

Modernamente, o Estado racional exerce o poder com o monopólio da violência
legítima e, no âmbito da justiça, exige do juiz, em parte, em nome de normas
jurídicas positivas, em parte, com base em teorias do direito, que fundamente suas
decisões em análises científicas, em princípios materiais, na moralidade ou na
equidade.

(WEBER, 1999, p. 78).

A Criminalística representa papel fundamental na viabilização do exercício da justiça

moderna. Os peritos, utilizando-se de conhecimentos gerados pelas ciências forenses,

realizam as análises científicas de vestígios de crimes que dão origem à prova material. No

sistema de justiça brasileiro, seguindo tendência internacional, cada vez mais a prova material

vem ganhando importância, tornando-se indispensável à persecução criminal e à

consubstanciação da própria justiça. Quando corretamente identificada e analisada, é a que

melhor possibilita ao judiciário a correta aplicação da lei.

A Criminalística deve atuar no processo de geração e/ou transferência de

conhecimento científico e tecnológico, em cada um dos ramos das ciências, com a finalidade

de aplicação à análise de vestígios, visando a responder a questões científicas de interesse da

justiça. Nesse contexto, o DPT-BA é o órgão que detém a competência de planejar,

coordenar, dirigir, controlar, fiscalizar e executar os serviços no campo da polícia técnico-

científica no Estado da Bahia, realizando perícias, exames, pesquisas e estudos, voltados para

a produção da prova material.

A despeito do seu nobre mister, o alcance de suas finalidades institucionais e sociais,

contudo, parece encontrar-se esquecida ou relegada a plano inferior. Tal fato pode ser

constatado tanto do ponto de vista gerencial quanto sob a ótica estratégica das grandes
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políticas públicas, engendradas pelas esferas superiores da administração pública do Estado

da Bahia. A concepção e o desenvolvimento do processo de reestruturação, criado com vistas

a garantir dimensões mínimas para a ocupação, de forma eficiente, de todo o território baiano,

nunca chegou a se efetivar de fato. As entrevistas revelaram consenso sobre a parca expertise

administrativa de seus gestores que, em sua grande maioria, são técnicos levados a ocupar

cargos de gestão sem que haja o preparo necessário. Esse cenário parece conduzir a situações

em que não há o correto cumprimento das funções administrativas, sem o estabelecimento de

prioridades e metas claras, incorrendo, inclusive, em profundo desleixo com os objetivos

organizacionais.

O presente estudo pautou-se na análise e na avaliação dos procedimentos, do

ferramental e da estrutura administrativa do DPT-BA e de sua inter-relação com as suas

instâncias periféricas, as CRPTs. A perícia de Computação Forense foi utilizada como

exemplo expressivo do macrocenário instalado, quando se buscou verificar até que ponto o

processo de descentralização adotado pelo DPT-BA foi eficiente no atendimento às demandas

de perícias específicas da área, geradas pelas CRPTs do interior do Estado.

Na busca de esclarecimento acerca das diversas abordagens da descentralização, foi

possível constatar a existência de distintas dimensões do conceito. Contudo, mesmo levando

tal fato em consideração, percebe-se certo consenso em torno de ideias centrais, como

transferências de recursos financeiros e de poder decisório, controle periférico sobre a

aplicação de recursos, aumento de responsabilidades, das competências e dos controles locais.

A descentralização se apresenta, numa abordagem mais ampla e reflexiva, como um contínuo,

no qual em um extremo inferior encontra-se a simples transferência de competências e, no

extremo superior, a completa e complexa reestruturação de poder das decisões tomadas nas

organizações.

Isso posto, voltando o foco para o cenário da pesquisa, foi possível verificar, através

dos resultados, que a descentralização do DPT-BA sequer chegou a atingir de forma completa

a transferência de competências, o mínimo exigido para a efetivação do processo. O

aprofundamento da investigação a respeito dos fatores causais do fenômeno em análise,

permitiu ainda constatar, através dos depoimentos dos entrevistados, que tal fato ocorreu por

retração voluntária dos grupos preferenciais. A pesquisa revelou que no DPT-BA predomina

uma forma de organização e de administração que obedece menos a razões técnicas e mais a
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critérios políticos, utilizados para manter coalizões de poder e atender aos já citados grupos

preferenciais. Esses grupos dominam a máquina administrativa para garantir interesses

próprios e a proteção mútua de seus membros. Nesse sentido, paradoxalmente, o processo de

descentralização parece ter servido mais como uma ferramenta de viabilização e camuflagem

da centralização.

Ao afunilar um pouco mais o estudo da aplicação do processo de descentralização no

DPT-BA, sob a ótica da realidade das CRPTs, os dados evidenciam que a descentralização

proposta nunca chegou a pautar-se com clareza por um conjunto definido de prioridades

estabelecidas a partir de diagnósticos consistentes e inspirados por princípios e valores

estruturantes igualmente explicitados. Pode-se afirmar que existe uma clara discrepância entre

discurso e prática administrativa. Os órgãos de perícia do interior do Estado encontram-se

sucateados, com efetivo reduzido, desprovidos de equipamentos modernos, treinamentos

especializados e distanciados da comunidade científica.

Nesse ínterim, os peritos lotados nas CRPTs têm sido forçados a tornarem-se

generalistas, repetidores de rotinas e procedimentos mais simples e de menor relevância

repassados pela capital, ao passo que os exames mais importantes e conclusivos são todos ali

centralizados, contrariando sua função precípua de análise científica dos vestígios produzidos

e deixados na prática de delitos, fato que amplia a diferenciação dos padrões de qualidade e

atendimento entre capital e interior. Sob uma falsa cortina de economia de recursos, os

prejuízos diretos com logística, combustível, pessoal, cadeia de custódia, protocolo, veículos;

e indiretos, com atraso na entrega de laudos, contaminação e extravio de amostras, prescrição

de prazos, dentre outros, conferem descrédito à Polícia Técnica, privam o Ministério Público,

a Polícia Civil, o Poder Judiciário – e, por extensão, a sociedade  da imparcialidade e da

objetividade da prova material, além de ir de encontro às diretrizes nacionais e estadual de

descentralização e modernização da Criminalística.

Em síntese, o presente estudo buscou entender o contexto e os procedimentos das

perícias de Computação Forense do DPT-BA, centralizados na capital do Estado da Bahia e

aqui utilizados como parte representativa do todo. O fato de as perícias de Computação

Forense encabeçarem a lista de perícias não atendidas em tempo hábil no interior do Estado e

de  serem a principal forma de combate aos crimes cibernéticos, um tipo de ação criminosa
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em acelerado e organizado crescimento, bem como a limitação instrumental imposta pela

amplitude do campo de pesquisa, justificaram a moldura delimitativa fixada.

Portanto, respondendo ao problema de pesquisa, o estudo identificou que o processo

de descentralização praticado pelo DPT-BA apresenta-se ineficiente no atendimento às

demandas de perícias de Computação Forense geradas pelas CRPTs do interior do Estado,

pois consegue atender apenas uma ínfima fatia da demanda existente e, ainda assim, sob uma

estrutura pautada no improviso, dependente de provocação externa para andamento. Tal

afirmação se sustenta no fato de a grande maioria dos crimes cibernéticos praticados no

interior do estado ter os prazos de suas investigações exauridos sem o auxílio do laudo

resultante da perícia. Fatores diversos concorrem para a formatação do quadro instaurado,

dentre eles a centralização de procedimentos e recursos, o quadro funcional reduzido, que

gera sobrecarga de trabalho, o subdimensionamento logístico, a falta de capacitação dos

gestores, a sobreposição de interesses particulares sobre os organizacionais no processo

decisório, entre outros motivos técnicos.

Para verificar como ocorreu o atendimento à demanda de perícias de Computação

Forense nas CRPTs, foram realizadas pesquisas de campo nas Coordenações Regionais, nas

CRPTs, na Coordenação de Computação Forense do Icap e em varas criminais de comarcas

relacionadas. A população amostral dos sujeitos foi dividida em duas partes. A primeira parte

foi constituída por uma seleção representativa de juízes de direito e a segunda parte por uma

seleção de peritos criminais. Além das entrevistas com os sujeitos, foi realizado um

levantamento documental de todas as solicitações de perícias atendidas pela Coordenação de

Computação Forense do Icap, demandadas por todo o Estado da Bahia, entre os anos de 2007

a 2011. Este recorte se deve ao período de efetivação do último concurso público, ocorrida em

janeiro 2007, até dezembro de 2011, prazo final estipulado para a coleta de dados. Com base

em pesquisa bibliográfica anterior e nos achados da pesquisa documental, foi elaborado um

roteiro que subsidiou e direcionou as pesquisas com os sujeitos.

Antes da análise documental, buscou-se definir o conceito de eficiência segundo a

percepção dos clientes finais do processo (juízes togados), que serviu de lastro para a análise

dos dados sob uma perspectiva real da perícia no processo penal. Além da confirmação da

importância da interpretação de aspectos científicos do fato criminoso por um especialista,

principalmente nos crimes cibernéticos, foram depreendidos dois momentos cruciais para a
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utilização do laudo pericial pelos magistrados: o recebimento da denúncia do Ministério

Público, com a concomitante instauração do processo penal, e a proferição da sentença.

Apesar de não haver na legislação penal um prazo máximo rígido para entrega do laudo

pericial (uma vez que o prazo legal de 10 dias, estipulado pela lei n. 8.862/1994, pode ser

prorrogado a requerimento dos peritos), os juízes entendem que a entrega do laudo deve

respeitar os prazos desses dois importantes momentos. O prazo máximo, estipulado pela

jurisprudência, buscando sanar a lacuna do que seria o prazo razoável constante em lei, não

deve ultrapassar 81 dias (número obtido pela soma dos prazos constantes no Código de

processo penal para todos os atos do procedimento ordinário). Portanto, na percepção dos

juízes, o laudo pericial, para ser eficiente, deve estar à disposição da justiça em prazo não

superior a 81 dias.

As análises documental e estatística permitiram concluir que os problemas no

atendimento às demandas de perícia de Computação Forense extrapolam a variável prazo e

incorporam a maneira como está organizada administrativamente a Coordenação de

Computação Forense, reflexo da organização do DPT-BA, agindo de forma restritiva ao

andamento jurídico dos processos que demandam respostas obrigatórias e imediatas dos

peritos criminais. A questão do prazo deve realmente ser olhada de maneira paralela ao ponto

de vista administrativo, pois, além das precárias condições de trabalho, existe um desajuste no

suporte ao desenho deste processo que impede o pronto atendimento, o fluxo e a qualidade do

trabalho pericial.

Ficou constatado que algumas perícias simplesmente deixam de ter importância

quando não têm seus laudos oficialmente cobrados pelos magistrados e caem no

esquecimento, aumentando a demanda reprimida e a insatisfação social. O quadro é alarmante

e comprova que, no período analisado (recorte de aproximadamente quatro anos), mais da

metade das perícias de Computação Forense solicitadas não foram concluídas. Cabe destacar

que a grande maioria das perícias que foram alvo de cobrança pelos magistrados encontram-se

concluídas. Verifica-se um cenário caótico, de ineficiência crescente, reativo e de improviso,

que busca como prioridade sanar contingências.

Dentre as consequências da ineficiência comprovada pela discrepância entre os prazos

que contemplam o conceito de eficiência e os prazos reais, as entrevistas revelaram descrédito

no processo por parte das autoridades requisitantes, materializado na redução contínua do
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número de solicitações de perícias de Computação Forense realizadas pelo interior, quando o

cenário aponta, inversamente, para um esperado crescimento, ao passo que os crimes

cibernéticos aumentam em maior escala nessas localidades. O cisalhamento da imagem

institucional aparece como outra consequência da mesma causa, acompanhada por uma

miopia institucional verificada na completa despreocupação por parte de DPT-BA com a

opinião direta dos seus principais clientes, ou seja, a sociedade. Não há feedback, indicadores

de eficiência, controle de qualidade, estímulo a resultados, pesquisa de satisfação, nem

implementação de qualquer meio que permita a fiscalização por parte da população.

A centralização excessiva existente faz com que as decisões sejam tomadas de forma

distanciada dos fatos locais e das circunstâncias, gerando mais um fator de ineficiência e um

alto custo operacional. Pôde-se depreender ainda que as informações e as decisões, ao passar

pela cadeia escalar por meio dos níveis intermediários, sofrem severas distorções, algumas

deliberadas; que os coordenadores do interior dependem dos superiores hierárquicos para

tomar decisões, não tendo qualquer autonomia financeira ou funcional, e que os peritos

criminais encontram-se, em sua maioria, extremamente desmotivados e desestimulados.

As perícias de Computação Forense demonstraram a ineficiência e, por vezes, a

deficiência do processo de descentralização aplicado no DPT-BA. É preciso que pesquisas

como esta chamem a atenção para a realidade das perícias oficiais no Estado da Bahia, pois os

crimes têm aumentado, em número e em grau de complexidade, em escala assustadora e,

contraditoriamente, a situação da Criminalística e a estrutura de atendimento das perícias

parecem piorar com o passar dos anos, fato mais claramente verificado na discrepância entre

as realidades da capital e do interior do Estado, reflexo direto da concentração de poder e de

bens.

Muito tem se falado no desafio de fazer a segurança pública, conhecida nacionalmente

como deficitária, vir a funcionar nos moldes do mercado (empresarial), desenvolvendo

eficiência e eficácia na produção do maior anseio popular, que é a paz social. Se, por um lado,

mudanças radicais são praticamente impossíveis e perigosas na gestão pública, devendo ser

moderadas e precavidas para uma consciente valorização da cultura institucional, por outro

lado a sociedade está ávida por dias mais seguros. A exclusão da violência da sociedade

depende de fatores múltiplos e complexos, mas a eficiência das instituições policiais pode

reduzi-la de forma significativa. Níveis suportáveis de criminalidade podem ser obtidos por
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meio de modelos de gestão mais competentes. A partir de uma análise conjuntural específica

do atual modelo de gestão do DPT-BA, objeto deste estudo, pôde-se observar a ausência de

definições de conceitos básicos como: objetivos, missão, metas, ameaças, oportunidades,

dentre outros. É notória a falta de envolvimento da alta administração na tarefa de bem gerir a

instituição, limitando-se a apagar pequenos incêndios administrativos, visando à perpetuação

de cargos e comissões, enquanto os conceitos de sinergia, motivação funcional e de uma nova

e necessária visão institucional, degradaram-se por meio dos tempos.

É certo que os recursos destinados ao DPT-BA são irrisórios comparados às

demandas, mas a principal causa do estado falimentar desta instituição é a incapacidade

administrativa dos seus gestores para racionalizar os meios, prover uma política de captação

de recursos e, sobretudo, adotar uma postura de expansão consistente, fundamentada no

planejamento e nas boas práticas administrativas. Desde a sua criação em 1938 até o presente

momento, não existe sequer um planejamento estratégico para o DPT-BA, nem metas fixadas

para médio ou longo prazos. A política de planejamento adotada resume-se à perpetuação e ao

continuísmo dos cargos.

Urge a necessidade de uma nova postura de gestão para o DPT-BA, pautada no

enfoque participativo, na visão sistêmica, na aprendizagem contínua, na gestão estratégica

competitiva, padronizada e abrangente, na prospecção de cenários e no controle da eficiência

por indicadores específicos, buscando uma visão clara de futuro e uma administração

consciente, qualificada, empreendedora e produtiva. Uma administração que venha a escolher

seus gestores por competência técnica e não política, que estabeleça metas, as monitore, cobre

resultados e avalie os feedbacks; que utilize e implemente as tecnologias disponíveis em suas

atividades, que zele por uma boa política de recursos humanos, que busque uma dotação

orçamentária adequada e que acredite na qualidade.

A descentralização de um órgão da segurança pública precisa vir acompanhada da

criação de estruturas mínimas em todas as esferas da administração pública, envolvidas na

promoção de políticas de prevenção ao crime e à violência e com ampla capacidade de

articulação entre si. Essas estruturas precisam ser capazes de, em consonância com suas

atribuições previstas na lei, implementar instâncias com autonomia de captação e gestão de

recursos financeiros, aptas para o desenvolvimento de planos e programas, habilitadas para

investir em tecnologia e na profissionalização da gestão, entre outras medidas. A outorga de
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poderes precisa ser reforçada com a disponibilização de todas as ferramentas necessárias à sua

efetivação.

Todas as conclusões parecem, de fato, apontar para a carência de racionalidade no

sentido de que faltam, no DPT-BA, os princípios básicos de gestão como a elaboração de

diagnósticos dos problemas enfrentados, planejamento estratégico e monitoramento

sistemático de resultados.

Resta esperar que o estudo ora empreendido seja útil aos diretores, aos coordenadores

centrais, lotados nas Coordenadorias da capital, aos coordenadores das Grandes Regionais,

assim como aos locais das CRPTs, que, em virtude do quadro reduzido, da sobrecarga de

trabalho, entre outros motivos, não praticam gestão, o que, consequentemente, compromete a

expansão das regionais subordinadas e os resultados de suas atividades.

A adequada aplicação dos princípios da descentralização, o pleno exercício das

funções administrativas e o entrelaçamento do planejamento estratégico à gestão pública por

resultados podem garantir ao governo que os diversos servidores envolvidos em todo o ciclo

policial estejam individualmente incentivados a contribuir para que o Estado saia de um

quadro de projetos não implementados e chegue a um cenário de desenvolvimento integrado,

para que, futuramente, alcance um cenário econômico, político e institucional eficiente e

competitivo.

Tendo em vista que um trabalho de pesquisa não se esgota em si mesmo, ao alcançar

os limites predeterminados para esta dissertação, emerge a sugestão de continuidade por meio

da criação de um modelo de unidades de Computação Forense periféricas descentralizadas,

instaladas nas CRPTs, com uma política pública que o sustente e, ainda, uma posterior

ampliação do estudo para os demais tipos periciais que formatam a área de atuação do DPT-

BA.

Com base nesta percepção, cônscio das suas limitações e imperfeições, encerra-se o

presente trabalho ainda, tal qual o próprio entendimento sobre descentralização, inacabado.
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APÊNDICE A – Autorização para coleta de dados documentais no DPT-BA
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APÊNDICE B – Roteiro para a entrevista com os magistrados (primeiro grupo de

sujeitos)

1 Instruções

2 Identificação do Sujeito

CÓDIGO:_______________________ TITULAÇÃO:________________________

SEXO: _________   IDADE: ________ CARGO:___________________________

FORMAÇÃO:____________________ TEMPO NO CARGO:_________________

3 Questões Orientadoras

1 O que se pode entender por criminalística?

2 Como a prova material, resultado da criminalística, formatada em laudo pericial,
interfere na persecução criminal e, mais especificamente, no processo penal?

3 O que se pode entender por computação forense?

4 Em sua opinião, qual a importância/utilidade da perícia criminal no combate aos
crimes cibernéticos?

5 Como você avalia o combate a este tipo criminal no interior do Estado da Bahia?

6 O que se pode entender por eficiência?

7 Qual o prazo ideal para a entrega do laudo pericial à justiça?

8 Qual o prazo máximo entrega do laudo pericial à justiça?

9 Qual a sua percepção sobre a qualidade dos laudos periciais de computação forense?

10 Qual a sua percepção sobre o prazo de entrega dos laudos periciais de computação
forense?

4 Agradecimentos
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APÊNDICE C – Roteiro para a entrevista com os peritos (segundo grupo de sujeitos)

1 Instruções

2 Identificação do Sujeito

CÓDIGO:_______________________ TITULAÇÃO:________________________

SEXO: _________   IDADE: ________ CARGO:___________________________

FORMAÇÃO:____________________ TEMPO NO CARGO:_________________

3 Questões Orientadoras

1. O que se pode entender por centralização e descentralização administrativa?

2. Como você descreve a gestão do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, em
relação ao atendimento das demandas geradas pelo interior do Estado?

3. O que se pode entender por computação forense?

4. Em sua opinião, qual a importância da perícia criminal no combate aos crimes
cibernéticos?

5. Como você avalia o combate a este tipo criminal no interior do Estado da Bahia?

6. Com base em sua avaliação sobre a atuação da computação forense no interior do
Estado da Bahia, como você analisa a aplicação dos princípios de descentralização que
regem a gestão do Departamento de Polícia Técnica desse Estado?

7. Se lhe fosse solicitado a proposição de um novo modelo administrativo para
atendimento às demandas periciais geradas por crimes cibernéticos praticados no
interior do Estado, qual seria sua proposta?

4 Agradecimentos


