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RESUMO 

 

 

O presente trabalho versa sobre a Perícia Oficial Brasileira de Natureza 

Criminal, mostrando uma análise de sua estrutura: órgãos, agentes, autonomia e 

denominações, na intenção de alcançar medidas que assegurem a excelência no desempenho 

dos trabalhos desenvolvidos pelas Instituições competentes, consolidando uma proposta de 

modernização organizacional da criminalística brasileira, levando em consideração a 

autonomia dessas em cada Estado, propondo a unificação das suas denominações e dos 

respectivos cargos, apresentando um novo organograma, com a finalidade de promover uma 

administração mais objetiva daqueles órgãos. Na busca deste propósito, este trabalho foi 

desenvolvido por meio de dois tipos de pesquisa: uma de natureza bibliográfica para o 

conhecimento da realidade das questões relacionadas, com destaque para a fundamentação de 

que a atividade pericial de natureza criminal é função do Estado, e outra realizada por 

intermédio de questionários com presidentes de associações e sindicatos dos peritos oficiais 

ligados a Perícias Criminais, buscando obter informações sobre a estrutura atual e opiniões 

relativas ao modelo ideal de estruturação para os Órgãos Oficiais de Natureza Criminal do 

Brasil. 

 

 

Palavras Chave: Perícia Oficial, Modernização, Estrutura, Autonomia, Denominação,     

Organograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

This thesis discusses the Brazilian Official Expertise of Criminal Nature, 

showing an analysis of its structure, organs, agents, autonomy, and denominations, with the 

intention of reaching measures to ensure the excellent performance of the work undertaken by 

the competent institutions, through a proposal of modernization of forensic organization in 

Brazil, taking into account the autonomy of the institution in each state, proposing the 

unification of the names of those institutions, and introducing a new organization chart, 

aiming at promoting a more objective administration of those organs. In pursuit of this 

purpose, this work was developed through two types of research: a bibliographical one, 

carried out in order to construct knowledge about the reality of the issues, with emphasis on 

the grounds that expert activity is a function of the state and another, accomplished through 

questionnaires administered to presidents of Associations and Unions linked to the Criminal 

Skills, trying to get opinions on the ideal model for structuring Bodies Officers Criminal 

Nature of Brazil. 
 

 

Keywords: Expertise Officer, Modernization, Structure, Autonomy, Name, Organization 

Chart. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 
 

A questão da segurança é apontada no mundo como um dos principais 

problemas que afligem a sociedade. O elevado índice de insegurança das populações reflete 

que a presença do Estado é cada vez mais essencial nesta área. 

 

No Brasil o problema da insegurança se apresenta de diversas maneiras, mas 

todas são de um caráter extremamente violento, sendo assim, a segurança pública é uma das 

principais reivindicações da população atualmente, além de ser um direito fundamental 

previsto na Constituição Federal de 1988. 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulgou em 2010 a 

pesquisa "Características da Vitimização e do Acesso à Justiça no Brasil", a qual apontou que 

47,2% das pessoas entrevistadas não se sentem seguras na cidade em que moram, sendo que o 

Pará e o Rio de Janeiro, com 63,1% e 57,7%, respectivamente, são os Estados que teem a 

população com maior insegurança em suas cidades. 

 

Diante disto, o Estado, em conjunto com a sociedade, é o responsável pelo 

combate e redução da violência e da criminalidade, por meio de políticas públicas de 

segurança destinadas à “preservação da ordem pública” e à “incolumidade das pessoas e do 

patrimônio". Mas é preciso a elaboração de políticas públicas eficientes e científicas capazes 

de combater a violência e as suas causas. 

 

Diante de tanta violência, se faz necessário um órgão que dê respostas à 

sociedade acerca dos inúmeros e diferentes crimes, trazendo à luz seus autores, para que a 

Justiça possa desempenhar seu papel e, assim, resolver outro problema na área da segurança: 

a impunidade, que faz com que a sociedade se sinta violada nos seus direitos e para tanto, a 

existência dos Órgãos de Perícia Oficial de Natureza Criminal é obrigatório, posto serem 

esses a colocar o autor na cena do crime, permitindo que todo o Sistema de Justiça Criminal 

cumpra com suas funções com certeza e segurança. 
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Para o desempenho de suas funções de forma eficiente e eficaz, a Perícia 

Criminal tem que assumir uma postura de independência, o que ocorre quando ela adquire o 

status de autonomia do ponto de vista funcional, administrativo, orçamentário e financeiro.  

 

Quando aliamos este critério a outros, como a unificação da denominação 

dos Órgãos da Perícia Criminal no país, bem como dos seus devidos cargos; e o 

estabelecimento de um organograma, pensado na intenção de melhor atender as estruturas 

organizacionais daqueles Órgãos, pode-se entender os três critérios como uma forma de 

promover a modernização da Perícia Criminal. 

 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estão elencados 

os órgãos que integram o Sistema de Justiça Criminal Brasileiro. O Poder Judiciário e o 

Ministério Público estão definidos, respectivamente, no art. 92, enquanto que, no art. 144 e 

parágrafos respectivos estão relacionados os diversos órgãos que compõem a segurança 

pública brasileira, em todas as suas esferas, definindo expressamente suas atribuições. 

 

A Perícia Criminal faz parte deste Sistema, por meio do Instituto Nacional 

de Criminalística da Polícia Federal, na esfera federal; e, pelos Institutos de Criminalística e 

Institutos Médico-Legais na esfera estadual e no Distrito Federal. 

 

Mas a perícia criminal, função exclusiva do Estado, assegurando assim sua 

imparcialidade, mesmo após a Constituição de 1988, continuou vinculada à Polícia Civil, não 

sendo contemplada com a autonomia funcional; administrativa; e, orçamentária e financeira, o 

que gera sérios e diferentes problemas de natureza estrutural e, é assim que a partir da 

promulgação da citada Constituição e das Constituições Estaduais se observa no país, um 

forte movimento de desvinculação dos órgãos de perícias do universo da Polícia Civil. 

 

A partir de 1988, em alguns Estados, alguns Órgãos de Perícia Criminal 

vêm conquistando diferentes graus autonomia, com suas desvinculações da polícia civil, 

mantendo-se, em sua maioria, vinculados à estrutura organizacional da Segurança Pública dos 

Estados, com exceção do Estado do Amapá, onde o Órgão de Perícia Oficial de Natureza 

Criminal se encontra diretamente vinculado ao Gabinete do Governador, conforme determina 

a Constituição daquele Estado. 
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Esse fato alavancou no país um crescente movimento com a finalidade de 

alcançar a autonomia da perícia oficial, movimento esse que tomou força com o apoio de 

várias entidades como a OAB, Comissão dos Direitos Humanos, Anistia Internacional e Plano 

Nacional de Segurança Pública de 2003, dentre outras. 

                                                                               

E assim, ressaltamos que a autonomia da Perícia Oficial de Natureza 

Criminal relacionada à polícia civil é hoje uma necessidade reconhecida por amplos setores da 

sociedade brasileira. No final da década de oitenta, os peritos oficiais de natureza criminal: 

brasileiros, peritos criminais e peritos médicos legistas, abriram amplo debate público em 

todo o país a respeito da autonomia dos institutos de perícia, por intermédio da Associação 

Brasileira de Criminalística e da Associação Brasileira de Medicina Legal, bem como, 

também, das associações estaduais de criminalística e de medicina legal, assim como o 

fizeram outros setores da sociedade naquele momento. A partir de então, começou-se a 

disseminar por todo o Brasil os debates a respeito da questão modernização da Perícia Oficial 

de Natureza Criminal. 

 

 

1.2.  QUESTÕES DE ESTUDO 
 

 

A modernização da Perícia Criminal brasileira, sob o enfoque da autonomia 

funcional, administrativa, orçamentária e financeira; a unificação das denominações dos 

Órgãos responsáveis por aquelas perícias, dos cargos e, ainda, a conformidade de um 

organograma que promova um desempenho de excelência pelos mesmos.       

 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1.  Objetivo Geral  
 

Realizar um estudo bibliográfico e de pesquisa (questionário fechado) para 

determinar a modernização da Perícia Criminal no Brasil, por meio da autonomia de seus 
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órgãos, da unificação das denominações dos mesmos, dos cargos e da construção de novo 

modelo de organograma, para a conquista de uma administração mais objetiva.   

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 

1) Oferecer subsídios, na intenção de garantir a autonomia administrativa, funcional, 

orçamentária e financeira dos Órgãos de Perícia Oficial de Natureza Criminal; 

2) Oferecer subsídios para a padronização das denominações dos Órgãos Oficiais de 

Natureza Criminal e dos cargos respectivos; 

3) Oferecer subsídios para a adoção de um novo modelo organizacional, baseado na 

implementação de um novo organograma. 

 

 

1.4.  JUSTIFICATIVA 
 

 

Justifica-se a presente dissertação por buscar melhorias que poderão 

contribuir para o desempenho evolutivo na trajetória da Criminalística Brasileira, tornando 

mais céleres os procedimentos adotados para o melhor desempenho, por meio de subsídios 

que ofereçam para a modernização da estrutura dos Órgãos de Perícia Oficial de Natureza 

Criminal; abordando a questão da autonomia e denominações que tratam daqueles Órgãos no 

Brasil; oferecendo ainda uma proposta de reestruturação física na construção um novo 

modelo, baseado em um novo organograma, contribuindo assim, de forma real, não só para o 

bem-estar da população, os quais são os verdadeiros usuários dos sistemas públicos de 

segurança, como, também, para atender suas reivindicações.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CRIMINALÍTICA 
 

 

Foi no Egito e na Grécia que surgiram os primeiros sinais de Perícia, de que 

se tem notícia, na intenção de proceder à verificação e ao exame de determinadas matérias por 

especialistas em determinadas áreas. Mas somente muito tempo depois, aquele trabalho foi 

sistematizado por Hans Gross.  

 

Reconhecido como criador do termo “CRIMINALÍSTICA” Hans Gross, 

advogado, nasceu em 1847 em Graz, na Áustria, onde sempre exerceu sua profissão, 

alcançando, também, o posto de promotor de Justiça e firmando-se como um notável 

professor de Direito Penal em Czemowitz, Áustria.  

 

O envolvimento de Gross na questão relacionada à perícia se dá pela 

observância de uma completa ineficiência dos métodos de investigação então empregados 

(baseados em informações e confissões, obtidos pelo castigo corporal e pela tortura), 

propondo desta forma que métodos da Ciência Moderna fossem utilizados para desvendar 

crimes. 

 

No final do século XIX e início do XX, Hans Gross fundou o primeiro 

Instituto de Criminologia do mundo na Universidade de Graz, na Áustria, criando ainda a 

Revista “Archiv for Kriminal Anthropologie”, da qual foi editor e que circulou por mais de 

cem anos.  

 

Gross, simpatizante da Escola Alemã, acreditava que outros meios poderiam 

ser utilizados para obter informações e confissões de um crime, não só por intermédio de 

estudos de vestígios concretos e materiais, mas também, na utilização de indícios abstratos 

como objetos da técnica policial, como, por exemplo, o lado psicológico do criminoso. 

 

Mas outro nome também se destaca neste campo. Em 1877, em Saint-

Chamond na França, Edmond Locard, estudante de medicina a conselho do seu pai e sob a 



20 
 

influência de sua mãe. Afirmando que nenhum homem seria completo sem o estudo das leis, 

após o estudo do direito, alcança o grau de licenciatura. 

 

Edmond Locard, homem de grandes e vastos estudos em diferentes áreas, 

resolveu que era o momento de sair dos livros e colocar em prática anos de estudos e, para tal, 

solicita ao Chefe de Polícia Regional de Lyon, Henry Cacaud, ajuda para organizar um 

serviço que contasse com uma equipe permanente de cientistas, empregando assim, todos os 

recursos de seus estudos na busca de meios para detectar o crime. 

 

Entre outros estudos e publicações de artigos e obras, é o responsável pelo 

surgimento da técnica microscópica de identificação papilar, que recebeu o nome de 

“Poroscopia”, obtida por estudos realizados a partir de impressões digitais. Criou também o 

“Método Grafométrico", relacionado à documentoscopia, baseado na avaliação e comparação 

dos valores mensuráveis da escrita.  

 

Dessa Forma, fica estabelecido que a Criminalística tem a finalidade 

precípua de determinar as circunstâncias do delito e segue o seguinte questionamento: 

“como?”, “por que?”, “quem?”, “que instrumentos foram utilizados?”, “onde?”, “quando?”,  e 

assim, se utilizando de técnicas, procedimentos e ciências que estabelecem a verdade jurídica 

acerca do ato criminal. 

 

E assim é que, em 10 de janeiro de 1910, surge o primeiro “Laboratório de 

Polícia” ou, segundo alguns, o “Laboratório de Polícia Técnica” de Lyon, o pioneiro do 

gênero em todo o mundo.  
 
 

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CRIMINALÍSTICA NO BRASIL 
 

 

Em 1913, por iniciativa do Dr. Rafael de Sampaio Vidal, homem de visão e 

Secretário de Justiça e Segurança do Estado de São Paulo, o Professor Rudolph Archibald 

Reiss, diretor do Laboratório de Polícia Técnica e titular da cátedra de Polícia Científica da 

Universidade de Lausanne, na França, foi convidado para realizar uma série de conferências 
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didáticas para as autoridades policiais daquele Estado, a fim de dar maior conhecimento da 

questão e, ao mesmo tempo, solidificar a questão da Criminalística no país, abrindo novos 

horizontes àqueles ligados ao assunto.  

 

A partir dai, encontramos novos rumos na atuação dessa questão no Brasil. 

Em 1925, a Delegacia de Técnica Policial em São Paulo é criada - a primeira do Brasil na 

área. Em 1926, por iniciativa do Dr. Carlos de Sampaio Viana, considerado um dos pioneiros 

do estudo técnico-policial no país, transforma essa Delegacia em Laboratório de Polícia 

Técnica. 

 

Em janeiro de 1933, surge o primeiro órgão de Criminalística do Rio de 

Janeiro (capital do país naquela ocasião), quando o Professor Leonildo Ribeiro, eminente 

mestre da Medicina Legal, transforma o Gabinete de Identificação do Rio de Janeiro em 

Instituto, criando o Laboratório de Polícia Técnica e Antropologia Criminal. 

 

Assim é que a “CRIMINALÍSTICA”, termo oriundo da Escola Alemã se 

instala no Brasil, nascendo da necessidade de realizar os exames de corpo de delito e 

necroscópicos nos Estados brasileiros. 

 

 

2.3. CRIMINALÍSTICA 

 

A Criminalística é uma ciência com regras técnico-científicas específicas e 

próprias, com o objetivo de elucidar o delito, constatar como aconteceu o fato, identificar o 

criminoso e materializá-lo por meio do laudo pericial. Para isto, se utiliza também os 

conhecimentos científicos de várias outras áreas do conhecimento humano. 

Para Hans Gross, citado por Celito Cordioli1, “o termo Criminalística 

passou a expressar todas as atividades, métodos e técnicas científicas 

aplicadas com a finalidade de encontrar, recolher e analisar os 

                                                        
1http://www.espindula.com.br/?p=publicacao&categoria=1&cod=14 
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vestígios sensíveis deixados pela ação delituosa, na busca da prova da 

prática do delito e de sua autoria, estando aí incluída a Medicina 

Legal, no que tange à parte criminal, sendo esta responsável pelos 

exames dos vestígios da ação delituosa deixados na pessoa, no corpo 

humano, quer ele esteja vivo ou morto e, neste caso, não importando 

há quanto tempo”. 

 

2.4. PERÍCIA OFICIAL BRASILEIRA DE NATUREZA CRIMINAL: 

CONCEITO, LEGISLAÇÃO E ESTRUTURA ATUAL 
 

 

2.4.1. Conceito 

 

 

A Perícia Oficial Brasileira de Natureza Criminal nasceu com a necessidade 

de realização dos exames médico-legais, sendo uma função exclusivamente estatal, tanto no 

aspecto processual, como no administrativo. É uma das provas admitidas na legislação 

brasileira, sendo regulada pelo Código de Processo Penal, sendo que o art. 158 determina 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.” 

 

[...] Exame realizado por técnico ou pessoa de comprovada aptidão e 
idoneidade profissional, para verificar e esclarecer um fato, ou estado 
ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou de processo, que 
com um deles tenha relação ou dependência, a fim de concretizar uma 
prova ou oferecer o elemento de que necessita a justiça para poder 
julgar. No crime, a perícia obedece às normas estabelecidas pelo 
Código de Processo Penal (arts. 158 e seguintes), devendo ser 
efetuada o mais breve possível, antes que desapareçam os vestígios 
[...] (ARAÚJO, 2004, p. 76). 

 

De acordo com AMORAS, 2008, p. 537- Perito é “aquele que é 

experimentado ou prático em determinado assunto”. 
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O Perito Oficial pode ser, tanto o Perito Criminal, como o Perito Médico 

Legista; e é o profissional, aprovado em concurso público de provas e títulos, responsável 

pela realização da Perícia Oficial Brasileira de Natureza Criminal, conforme o art. 159, do 

Código de Processo Penal: “O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por 

Perito Oficial de Natureza Criminal, portador de diploma de curso superior.” 

O Laudo Pericial, materialização do exame de corpo de delito, é uma peça 

escrita em que o Perito Oficial descreve, de forma mais objetiva possível, seus estudos, 

observações e pesquisas a respeito da perícia realizada; e responde aos quesitos apresentados 

pelo juiz, Ministério Público, assistente de acusação, ofendido, querelante e acusado. 

 

“É inegável a relevância do laudo pericial para o processo criminal, 
demonstrado por todos estes 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.” (Espíndula, 2011, p.37) 

 

Por tudo isto, a investigação realizada pelo Perito Oficial é científica, 

baseada, única e exclusivamente, no levantamento de provas materiais, por meio de técnicas 

forenses; ao contrário da policial, a qual é repressiva e busca a verdade dos fatos nas provas 

testemunhais e nas confissões, por meio de técnicas policiais. 

 

Perito é “aquele que é experimentado ou prático em determinado 
assunto”. O Perito Oficial de Natureza Criminal pode ser tanto o 
Perito Criminal, como o Perito Médico Legista; e é o profissional, 
aprovado em concurso público de provas e títulos, responsável pela 
realização da Perícia Oficial Brasileira de Natureza Criminal, 
entendimento do o art. 159, do Código de Processo Penal “O exame 
de corpo de delito e outras perícias serão realizados por Perito Oficial, 
portador de diploma de curso superior.” (AMORAS, 2008, p. 537). 

 

“a perícia criminal é aquela que trata das infrações penais, onde o Estado 

assume a defesa do cidadão em nome da sociedade”. (ESPÍNDULA, 2002 - p. 78). 

Para Espíndula (2002, p. 78), “a perícia criminal é aquela que trata das 

infrações penais, onde o Estado assume a defesa do cidadão em nome da sociedade”. 

 



24 
 

2.4.2. Legislação 

 

 

A legalidade da Perícia Oficial de Natureza Criminal no Brasil é assegurada 

pela Lei nº. 12.030, como a seguir destacamos. 

 

LEI Nº 12.030, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009 
Dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências. 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais para as perícias 
oficiais de natureza criminal.  

Art. 2o  No exercício da atividade de perícia oficial, de natureza 
criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional e 
exigido concurso público, com formação acadêmica específica, para o 
provimento do cargo de perito oficial.  

Art. 3o  Em razão do exercício das atividades de perícia oficial 
de natureza criminal, os peritos de natureza criminal estão sujeitos a 
regime especial de trabalho, observada a legislação específica de cada 
ente a que se encontrem vinculados.  
         Art. 4o  (VETADO)  

Art. 5o  Observado o disposto na legislação específica de cada 
ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza 
criminal os peritos criminais, peritos médicos-legistas e peritos 
odontolegistas com formação superior específica detalhada em 
regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de 
atuação profissional.  

Art. 6o  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de 
sua publicação.  

 

 
2.4.3. Estrutura Organizacional  

 

Os Institutos de Criminalística e Médico-Legal integram o sistema de 

Justiça Criminal Brasileiro e são responsáveis pela Perícia Oficial Brasileira de Natureza 

Criminal na busca da verdade, da materialidade e da autoria de uma infração penal. Porém, o 

legislador constitucional não incluiu os institutos periciais entre os órgãos responsáveis pela 

segurança pública na Constituição Federal de 1988, mantendo-os estruturados e subordinados, 

administrativa, técnica e financeiramente, à polícia federal e às polícias civis estaduais e do 

Distrito Federal. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.030-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Msg/VEP-758-09.htm
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Em vista disso, os peritos oficiais iniciaram uma mobilização em defesa da 

autonomia administrativa e financeira destes institutos, coordenados pela Associação 

Brasileira de Criminalística - ABC e obtiveram apoio de diversas organizações 

governamentais e não-governamentais.2 

Desta forma, os órgãos periciais começaram a passar por um processo de 

desvinculação das estruturas das polícias civis estaduais. Porém, não ocorreu uma 

padronização do grau de autonomia e da nomenclatura, tanto dos cargos, como dos novos 

órgãos estaduais. 

Em alguns Estados brasileiros a autonomia conquistada foi administrativa e 

funcional, como em São Paulo, onde a Superintendência da Polícia Técnico-Científica 

(SPTC), criada pelo Decreto 42.847, de 9 de fevereiro de 1998, e os seus cargos 

comissionados referentes à criminalística e a medicina-legal, são ocupados por peritos 

criminais ou médicos-legistas. Mas, apesar de estar subordinada diretamente à Secretaria de 

Segurança Pública, ainda é dependente orçamentária e financeiramente da Polícia Civil. 

Então o que se viu foi uma diversidade de nomes dos órgãos periciais, 

como: Polícia Técnico-Científica do Amapá, Instituto Geral de Perícias no Rio Grande do Sul, 

Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, Departamento de Polícia 

Técnica da Bahia, Polícia Científica do Paraná e outros. 

Enquanto no Estado do Pará, diferentemente do que ocorreu em outros 

Estados brasileiros, o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” foi o único órgão 
                                                        

2 Todo este apoio está consubstanciado nos pareceres, ofícios e relatórios arquivados na ABC, como os 

pareceres e ofícios: Consultoria Legislativa do Senado Federal (Estudo n.º 030 de 1998), Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB (1989), Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS (1989), Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Ata da 1630ª Sessão do CF-OAB 1991), II Encontro Nacional 

das Comissões de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (1996), Programa Nacional de 

Direitos Humanos - PNDH - Presidência da República do Brasil (1996), “International Secretariat” da 

Anistia Internacional (1996), Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios AMAGIS-DF 

(1996), Procuradoria Federal dos Direitos do cidadão - Ministério Público Federal (1996), Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, Ministro Sepúlveda Pertence (1996), “I Jornada sobre Autonomia das Perícias” - 

Câmara Legislativa do Distrito Federal (1996), “I Jornada Nacional sobre Autonomia da Perícia Oficial - 

Câmara dos Deputados (1996). 
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pericial criado no modelo de autarquia, com autonomia administrativa e técnica (uma vez que 

os cargos de direção geral e da área da criminalística e da medicina-legal são ocupados pelos 

próprios peritos oficiais) e, também, financeira e patrimonial, pois o órgão passou a integrar o 

orçamento público estadual como unidade gestora. 

 

 

2.5. A PROCESSUALÍSTICA DA PROVA PERICIAL: À LUZ DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 
O Exame Pericial de natureza criminal é função exclusivamente estatal. Está 

regulamentado pelo Código de Processo Penal-C.P.P., Decreto-Lei No. 3.689, de 03 de 

outubro de 1941, o qual normatiza os requisitos e os procedimentos da ativiade pericial, tanto 

processual como administrativo, sendo que seus principais artigos tratam: 

 

 

2.5.1. Das Provas admitidas pelo Código de Processo Penal 

 

O Código de Processo Penal, título VII - Da Prova, admite dez tipos de 

provas: 

1. Do exame de corpo de delito, e das perícias em geral; 

2. Do interrogatório do acusado; 

3. Da confissão; 

4. Do ofendido; 

5. Das testemunhas; 

6. Do reconhecimento de pessoas e coisas; 

7. Da acareação; 

8. Dos documentos; 

9. Dos indícios; e 

10. Da busca e da apreensão. 

O juiz, ao considerar todas as provas admitidas pelo Código de Processo 

Penal, formará seu julgamento pela análise das mesmas, conforme a seguir:  
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Art. 155 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 
antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008). 
 

Então, em princípio, todas as provas têm o mesmo valor probatório, 

portanto não há hierarquia entre elas, mas na prática e pela leitura do Código de Processo 

Penal a prova pericial se destaca pelo seu aspecto científico. Ao contrário, por exemplo, da 

prova testemunhal, a qual será avaliada quando da impossibilidade da realização do exame de 

corpo de delito, conforme o artigo a seguir do Código de Processo Penal: 

 

Art. 167.  Não sendo possível o exame de corpo de delito, por 
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá 
suprir-lhe a falta. 

Ressalta-se que, mesmo não estando previsto no Código de Processo Penal a 

hierarquia entre as provas, na prática o exame pericial é mais utilizado pelos operadores do 

direito para a elucidação das atividades dos mesmos. 

Mas, o legislador não permitiu que o laudo pericial fosse considerado a 

verdade única, prevendo no art. 182, do Código de Processo Penal, que “o juiz não ficará 

adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”. 

 

 

2.5.2.  Da obrigatoriedade do Exame de Corpo de Delito 

 

 

A prova pericial é considerada indispensável pelo Código de Processo Penal 

quando o crime ou a contravenção deixar vestígios, ou seja, a autoridade não tem a 

discricionariedade em requisitar ou não o exame de corpo de delito, mesmo com a confissão 

do acusado, podendo inclusive ser feito em qualquer hora e dia, de acordo com os artigos a 

seguir, do Código de Processo Penal: 

 

Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a 
confissão do acusado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm
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Art. 161.  O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia 

e a qualquer hora. 

 

 

2.5.3.  Autoridade Solicitante 

 

 

O exame de corpo de delito deverá ser requisitado pelo Delegado de Polícia 

Civil: “logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá 

determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras 

perícias” (art. 6º, VI, do Código de Processo Penal). 

O Código de Processo Penal ainda autoriza o Promotor de Justiça e o Juiz a 

requisitarem a Perícia Oficial Brasileira de Natureza Criminal, conforme os arts. 47 e 156, 

respectivamente. 

Art. 47 - Se o Ministério Público julgar necessário maiores 
esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos 
de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer 
autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. 
Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, 
porém, facultado ao juiz de ofício: 

I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção 
antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a 
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; 

II - determinar, no curso da instrução ou antes de proferir 
sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto 
relevante. 

 

O legislador autorizou apenas esses três operadores do direito a requisitar o 

exame pericial para constatar a materialidade do crime e esclarecer qualquer dúvida inerente 

ao caso em questão. 
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2.5.4.   Designação do Perito Oficial de Natureza Criminal 

 

 

Pelo art. 159, Código de Processo Penal: “O exame de corpo de delito e 

outras perícias serão realizados por Perito Oficial de Natureza Criminal, portador de diploma 

de curso superior”. Como vimos, o Perito Criminal e o Perito Médico-Legista são 

funcionários públicos, concursados, ou seja, foram nomeados pelo Governador do Estado 

para, assim que tomarem posse, exercerem o cargo. Enquanto que o art. 178, Código de 

Processo Penal, determina que “no caso do art. 159, o exame pericial será requisitado pela 

autoridade ao diretor da repartição (...)”. 

 

Isto posto, cabe às autoridades requisitarem o exame de corpo de delito e 

não a nomeação dos peritos oficiais de natureza criminal; sendo função, por exemplo, no caso 

do Estado do Pará, do Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, do 

Diretor do Instituto de Criminalística e do Diretor do Instituto Médico Legal. 

 

 

2.5.5. Isolamento e Preservação do Local de Crime 

 

 
Segundo Eraldo Rabelo, citado por Alberi Espíndula (2002, p. 03), o local 

de crime: 

 

“constitui um livro extremamente frágil e delicado, cujas páginas, por 

terem a consistência de poeira, desfazem-se, não raro, ao simples toque 

de mãos imprudentes, inábeis ou negligentes, perdendo-se desse modo, 

para sempre, os dados preciosos que ocultavam à espera da argúcia dos 

peritos”. 

 

No dia a dia e conforme a regulamentação do Código de Processo Penal, 

cabe à autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, dirigir-se 

ao local da infração penal, providenciar o isolamento e a preservação do local até a chegada 
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dos peritos criminais e apreender os objetos após a liberação dos peritos criminais, conforme 

os arts. 6º e 169, Código de Processo Penal: 

 

Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 
autoridade policial deverá: 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o 
estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; 

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após 
liberados pelos peritos criminais; 
Art. 169.  Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada 
a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se 
altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão 
instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas 
elucidativos. 
 

Mas, na prática, infelizmente este artigo não é cumprido pelas autoridades 

policiais, primeiramente, não há o isolamento e a conservação, e em seguida, muitas vezes 

aquelas não se deslocam para o local da infração. Ocorre, ainda, que muitas perícias não são 

requisitadas pela certeza que o exame pericial não será realizado pela falta de peritos. 

 

 

2.5.6. Laudo Pericial - Prazo 

 

 

O laudo pericial é a materialização do exame de corpo de delito. Nele os 

peritos deverão descrever minuciosamente o que constatarem e responder os quesitos. 

  

“o laudo pericial poderá, dada a sua importância, ser a peça principal e 
fundamental para condenar ou inocentar um réu (...)” (ESPÍNDULA, 
2002, p. 23). 

Neste sentido, o legislador fixou o prazo máximo de dez dias para o perito 

elaborar o laudo pericial. Este prazo poderá ser prorrogado a pedido do perito, em caso 

excepcionais, como: espera de exames complementares e excesso de perícias realizadas, 

conforme o artigo a seguir do Código de Processo Penal: 

Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão 
minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos 
formulados. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/1989_1994/L8862.htm
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Parágrafo único.  O laudo pericial será elaborado no prazo 
máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos 
excepcionais, a requerimento dos peritos. (Redação dada pela Lei nº 
8.862, de 28.3.1994) 

 
Pela legislação brasileira, a prova pericial é obrigatória sempre que a 

infração penal deixa vestígios, sendo o laudo pericial a sua materialização. Mas, por diversos 

motivos, entre eles a não requisição do exame pericial, o número insuficiente de profissionais 

nas organizações periciais, a falta de materiais, entre outros, muitos processos penais chegam 

ao Judiciário sem esta prova indispensável quando o crime ou a contravenção penal deixa 

vestígios. 

 

 

2.5.7. Nulidade do Processo 

 

Para se materializar o crime em um inquérito policial, é necessário que a 

autoridade competente requeira o exame pericial, com a finalidade que, ao fim do inquérito, 

este seja enviado ao Ministério Público, titular a ação penal pública, o qual decide se fará a 

denúncia ou não do acusado. Ocorre que, em alguns casos, a autoridade competente não 

solicita o exame pericial, ou quando o faz, muitas vezes este não é realizado.   

Denúncia aceita pelo juízo, será iniciado o processo criminal. É neste 

momento que o juiz, ao deparar com falta do laudo, poderá anular o processo criminal, 

conforme o artigo a seguir, do Código de Processo Penal: 

 

Art. 564 - A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 
      b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, 
ressalvado o disposto no art. 167. 

 
Como foi mostrado, muitos processos deixam de ser julgados pela falta de 

documento básico exigido por lei, acarretando um grande prejuízo tanto para a justiça, quanto 

para a sociedade. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/1989_1994/L8862.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/1989_1994/L8862.htm
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2.6. SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL: ESTRUTURA E 

OPERACIONALIZAÇÃO 
 

 

O Sistema de Justiça Criminal é aquele que garante ao cidadão o devido 

processo legal, desde a apuração pelo Estado da existência, autoria e materialidade de um 

crime ou de uma infração penal, até a decisão judicial, por meio dos órgãos da segurança 

pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Trata-se de um sistema cuja atuação dos 

órgãos envolvidos deve se complementar para que haja um resultado prático e efetivo em 

favor da população destinatária. Dessa forma, torna-se evidente que eventuais falhas ou 

omissões de alguns dos entes integrantes comprometerão todo o sistema e os resultados 

almejados. 

 

 

2.6.1. Órgãos da Segurança Pública 

 

 

A Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à 

comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e 

controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, garantindo 

o exercício pleno da cidadania nos limites da lei (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA)3. 

A Constituição Brasileira de 1988, art. 144, define que “a segurança pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...]”.  

Portanto, a segurança pública em seu contexto constitucional, está 

relacionada à manutenção da ordem pública, sendo dever do Estado, direito de cidadania e 

responsabilidade de todos.  

Nesse sentido, o conceito de Segurança Pública: 

                                                        
3 http://www.mj.gov.br. 
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[...] consiste numa situação de preservação ou restabelecimento dessa 
convivência social que permite que todos gozem de seus direitos e 
exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites 
de gozo e reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus 
legítimos interesses [...] (SILVA, 1993, p. 658). 
 

E a ordem pública “[...] será uma situação de pacífica convivência social, 

isenta de ameaça de violência ou de sublevação que tenha produzido ou que supostamente 

possa produzir, em curto prazo, a prática de crimes", afirma Paulo Barile, citado por Silva 

(1993, p. 657).  

Assim sendo, conforme o texto constitucional e na condição de dever do 

Estado, são órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, ou seja, da segurança pública: 

Na União (os Órgãos são subordinados ao Ministério da Justiça): 

- A polícia federal exerce as funções de polícia judiciária, marítima, aeroportuária e de 

fronteiras da União, sendo a responsável pela apuração das infrações penais contra a ordem 

política e social ou em detrimento de bens, serviços e seus interesses, prevenção e repressão 

do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do contrabando e do descaminho; 

- A polícia rodoviária federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

rodovias federais; 

- A polícia ferroviária federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

ferrovias federais. 

Nos Estados (os Órgãos da segurança pública são subordinados e/ou 

vinculados a Secretarias Estaduais, não existindo uma única secretaria e respectiva 

denominação): 

- As polícias civis - ressalvada a competência da União - exercem as funções de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares; 

- As polícias militares - forças auxiliares e reserva do Exército -, realizam a polícia ostensiva e 

a preservação da ordem pública; 
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- Os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, além das 

atribuições definidas em lei, incumbem à execução de atividades de defesa civil. 

Fazem parte também dos órgãos de segurança pública: o Instituto Nacional 

de Criminalística da Polícia Federal e os Institutos de Criminalística e Institutos Médico-

Legais dos Estados e Distrito Federal, responsáveis pela prova pericial de natureza criminal, 

indispensável nos crimes que deixam vestígio. 

 

 

2.6.2. Ministério Público 

 

 

No art. 127 a Constituição Federal define o Ministério Público como uma 

“[...] instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”, fixando, dentre suas funções institucionais (art. 129), a promoção privativa da 

ação penal pública; o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia; o exercício do controle externo da atividade policial, na forma da 

lei complementar, podendo requisitar diligências investigatórias, e a instauração de inquérito 

policial e o exercício de outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 

sua finalidade. 

Assim sendo, verifica-se que, no exercício de suas atribuições institucionais, 

o Ministério Público é o titular da ação penal pública na esfera criminal, podendo fazer a 

apuração direta das infrações penais ou requisitar a instauração de inquérito policial. Também 

é o encarregado do controle externo da atividade policial, podendo impetrar Habeas Corpus e 

apresentar recursos, além de oficiar no Tribunal do Júri popular, revelando, portanto, nítida 

atuação relacionada à segurança pública. 

Nesse contexto, considerando ainda os termos do art. 144 da Constituição 

Federal, verifica-se que o Ministério Público está inserido no sistema de segurança pública, 

por meio de sua atuação na área criminal e na defesa dos direitos constitucionais; na condição 

de destinatário dos procedimentos investigatórios policiais; promovedor da ação penal pública 
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e titular do controle externo da atividade policial. Seus atos têm reflexo no contexto de 

funcionamento do sistema de segurança pública e na própria implementação dos princípios 

que compõem e dão sustentação ao mesmo.  

 

 

2.6.3. Poder Judiciário 

 

O Poder Judiciário também está inserido no sistema de segurança pública da 

mesma forma que o Ministério Público, e suas decisões acabam por impactá-lo. 

A Constituição Federal define no art. 92 que são órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I - o Conselho Nacional de Justiça; 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;  

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;  

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;  

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

E, dentre as competências do Poder Judiciário, está a jurisdição criminal, 

notadamente através do julgamento das Ações Penais Públicas ou Privadas, e decisões em 

sede de Habeas Corpus, ou de pedidos de liberdade provisória, ou de decretação de prisão 

temporária ou preventiva, que também influenciam na logística do sistema de segurança 

pública, conforme estabelecido na Constituição Federal. 

Por fim, conforme exposto, vale evidenciar que o Sistema de Justiça 

Criminal é responsabilidade, tanto profissional de vários integrantes de diversos órgãos e 

entes estatais, tais como: policiais, promotores, juízes e peritos, como também, 

responsabilidade social de todos, na medida em que os fatores do crime são relacionados à 

educação, saúde, sonegação fiscal, prostituição infantil, improbidade administrativa, 

impunidade e ausência de políticas públicas fundamentais; havendo, portanto, várias 
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instâncias de participação no sistema tais como: a família, a escola, a igreja, a comunidade de 

bairro, a Polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os quais demandam o 

estabelecimento de uma política de segurança pública preventiva, repressiva ou mista, com 

tratamento no campo político e no sistema criminal, com observância dos princípios 

constitucionais e legais. 

 

 

2.7. PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL E O 

ESTADO 
 

 

A Criminalística no Brasil é atividade da Polícia Federal, por meio do 

Instituto Nacional de Criminalística; e, dos Estados, pelos Institutos de Criminalísticas e pelos 

Institutos Médicos Legais, os quais utilizam os métodos e as técnicas científicas na busca da 

prova pericial. 

Essas Instituições utilizam os métodos e as técnicas científicas na busca da 

prova pericial, investigando a realidade, o que lhes confere reunir as informações confiáveis 

relativas ao crime em questão, buscando dados do mesmo e seu autor, procedendo à 

comparação, analisando e classificando as informações obtidas no local do delito.  

“São atividades funcionais exclusivas da perícia oficial a 
identificação, a análise e a vinculação ou descarte dos vestígios 
relacionados com o fato criminoso, assim como a consequente 
elaboração de laudos científicos eficientes, proporcionando uma 
decisão judicial fundamentada para a persecução criminal. Tal 
atividade não é típica da polícia judiciária, que tem como atribuição a 
função estatal repressiva ou investigativa. Mas apesar de a função de 
complementaridade que o inquérito policial exerce em relação à prova 
material ressaltar a relação entre perícia e polícia, a necessidade de 
uma perícia imparcial, realizada por método científico, capacita a 
punição dos culpados e o respeito aos direitos humanos do cidadão 
comum, que constitui a maioria do polo passivo da relação jurídica 
(suspeito, indiciado ou réu), o que é a própria essência do Estado 
democrático de direito.” 
(http://www.espindula.com.br/conteudo.php?id=61) 

 

A Constituição Federal do Brasil estrutura o Sistema Justiça Criminal, 

composto pelo Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos da Segurança Pública. A prova 

http://www.espindula.com.br/conteudo.php?id=61
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pericial brasileira de natureza criminal está normatizada pelo Código de Processo Penal 

Brasileiro, mas, por questões históricas não foi recepcionada pela CF 1988. 

 

Com a finalidade de atender a diversidade de infrações criminais, a Perícia 

Oficial de Natureza Criminal realiza vários exames para esclarecer situações específicas que 

envolvem o crime, a saber:  
 

Ø Perícias em obras, documentos de engenharia, incêndios, explosões, desabamentos, 

inundações, acidentes de trabalho, esbulho possessório, alteração de limites e as 

decorrentes dos crimes ambientais; 

Ø Perícias Veiculares; 

Ø Perícias em Informática; 

Ø Perícias Contábeis; 

Ø Perícias de Crimes de Morte Violenta; 

Ø Perícias Contra o Patrimônio; 

Ø Perícias Papiloscópicas; 

Ø Perícias Balísticas; 

Ø Perícias Grafodocumentoscópicas; 

Ø Perícias de Fonética Forense; 

Ø Perícias e Exames Químicos; 

Ø Perícias Toxicológicas; 

Ø Perícias Laboratoriais, tais como: de dosagem alcoólica; de análise qualitativa de 

hidrocarbonetos voláteis e análise qualitativa em êxtase, maconha e cocaína; 

 

O exame de corpo de delito - como ensina Guilherme de Souza Nacci - “é a 

verificação da prova da existência do crime, feita por peritos, diretamente, ou por intermédio 

de outras evidências, quando os vestígios, ainda que materiais, desaparecerem” (2008, p. 

383); ou seja, é a investigação, observação, análise, apreciação ou pesquisa realizada por 

Perito Oficial de Natureza Criminal, sendo que a sua falta provocará a nulidade do processo, 

conforme o art. 564, III, b, do Código de Processo Penal. 

 

A perícia criminal é realizada na esfera federal pela Polícia Federal, 

enquanto que nos Estados é realizada pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto Médico 

Legal.  
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É de autoridade do Estado, trazer a si a responsabilidade das ações 

desenvolvidas pelos Órgãos de Perícia Criminal na intenção de assegurar a incolumidade dos 

trabalhos por eles implementados, uma vez que a veracidade das provas obtidas é 

fundamental para a ação da Justiça. 

 

 

2.8. DITADURA MILITAR NO BRASIL 

 

 

O regime militar para governar com plenos poderes, com toda a pressão 

cultural, política e social, própria dos governos autoritários, desrespeita a Constituição e 

quaisquer limites na sua ânsia de deter o poder de controle sobre a população, que nesse 

momento perde também o direito à cidadania.  

 

A população brasileira passou por esse contexto histórico, quando, em duas 

décadas de Governos Militares, sofreu abuso de autoridade, como atos institucionais; cassação 

de mandatos para ter maioria no Congresso; intimidação de parlamentares e outros fatores que 

repercutiram em anos de turbulência política, para os quais foram utilizadas a polícia e as 

forças armadas, assim como, também, os atos de exceção. 

 

“No dia 13 de dezembro de 1968, o governo decreta o Ato 
Institucional Número 5 (AI-5). Este foi o mais duro do governo 
militar, pois aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com as 
garantias do habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial.” 
(COELHO, Davis C. – htpp:// oportaldoinfinito.blogspot.com.br/ 
2009/03/ditadura-militar-no-brasil-e-suas.html)   
 

Nesse contexto, o Governo no Brasil passa a priorizar a manutenção da 

ordem institucional criada pelos próprios militares que detinham o poder. A sociedade da 

época, sem direitos individuais ou políticos, passa a viver sob o jugo de atos e leis, impostos 

pelo Novo Governo. 

 

As atividades desenvolvidas pela perícia criminal agora segue de acordo 

com as vontades e conveniências de um regime ditatorial, que precisa ter o domínio daquela 

área para fazer valer os aspectos sórdidos de um Governo que tortura e mata, mas não pode 

expor seus crimes.  
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Segundo Espíndula (2006), nesse contexto, apesar não ter sido revogado o 

Código de Processo Penal, a perícia oficial no Brasil passou por triste período, em que a prova 

e os laudos periciais, em muitas situações, serviram mais para respaldar a vontade do Estado 

do que para atender sua finalidade da busca imparcial da verdade. 

 

Em 1974, na contramão das leis e atos de exceção, o Governo ensaiou uma 

tentativa de reforma do Sistema Pericial, na intenção de adotar o modelo dos Estados Unidos 

e de outros países - Modelo Clássico de Perícia -, e a Polícia Científica do Brasil teria por 

finalidade levantar subsídios técnicos científicos para fortalecer a acusação. Porém, foi 

impossível implantar tal modelo, visto que a Perícia Oficial de Natureza Criminal no Brasil, 

devidamente prevista em lei, estava voltada para servir a um Governo arbitrário.  

 

Mas, aquele era um período de exceção e promover a estruturação dos 

Órgãos de Perícia Oficial de Natureza Criminal, seria colocar a Perícia como um instrumento 

da verdade e, a verdade naquele momento representava um perigo para os militares, em vistas 

dos abusos praticados, característicos e mantenedores daquele Governo. 

 

 

2.9. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL - 1988 
 

 

Os anos 80 marcam, com o movimento das “Diretas Já!”, a retomada do 

Brasil ao caminho da democracia, devolvendo paulatinamente à sociedade seus direitos 

fundamentais, colocando o país de volta à ordem política e social praticada pelos regimes 

democráticos de direito, concretizando a volta da democracia ao Brasil com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

 

“Os anos de 1980 são representativos, na história do Brasil, como o 
período de abertura democrática do país. O foco das mudanças que 
permearam o processo de redemocratização da sociedade brasileira 
foi a garantia dos direitos sociais e individuais e o marco definitivo 
desse processo (além das eleições diretas para a presidência da 
Republica), com a elaboração da nova Constituição Federal 
promulgada em 1988”. (REIS, M.; BRABO, T.S.A.M. University and 
Human Rights. Revista ORG&DEMO (Marília), v. 9, n.1/2, jan./dez., 
2008). 
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Com a promulgação da Constituição, o país volta à normalidade, garantindo 

os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Porém, não houve preocupação suficiente para 

permitir à área da Perícia Criminal um tratamento diferenciado, o que demonstra a carência de 

investimentos na área, considerando o tamanho do nosso território, mas, por outro lado, a 

partir da Constituição de 1988, o processo de desvinculação da Polícia Civil se inicia e os 

Órgãos de Perícia Criminal passam a ser gradativamente autônomos e vinculados à Secretaria 

de Estado de Segurança, não perdendo assim o caráter da imparcialidade, obrigatório àquele 

tipo de serviço. 

Esta busca pela autonomia, reconhecidamente a partir da Constituição de 

1988, é respaldada por Organismos de caráter mundial como ONU e Anistia Internacional, o 

que resultou em manifestação por parte da ABC, que se concretizou na forma de uma 

“RECOMENDAÇÃO” - 006, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012/ABC-, que conclama a 

União, os Estados e o DF a promover, efetivamente a autonomia e a modernização dos órgãos 

periciais de natureza criminal, e ainda, que o MJ crie um grupo de trabalho, com a 

participação de vários segmentos da sociedade. 

 

 

2.10. A MODERNIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PERÍCIA CRIMINAL 

NO BRASIL 
 

 

“[...] ninguém que dispusesse de alguma informação duvidava que o 
mundo havia mudado [...]. Os tempos eram de crise, palavras como 
decadência e atraso passavam a circular no vocabulário político 
internacional de forma intensa. Em momentos como esse uma 
imperiosa necessidade de reorganização de idéias se impõe, seja para 
compreender melhor o que aconteceu, seja para se poder planejar o 
futuro, que se anuncia perceptível e inevitavelmente como novo. 
Tempos de crise são, assim, tempos de modernização [...].”  
(GOMES, A.C.,1998) 

 

No que concerne à perícia criminal, a implantação de políticas públicas que 

visem às renovações estruturais e operacionais é de extrema importância, no sentido de prover 

os Órgãos Oficiais de Natureza Criminal de condições de desempenhar com sucesso sua 

missão, permitindo que obtenham resultados eficazes com vistas a atender as expectativas da 

sociedade, cada vez mais exigente e conhecedora de seus direitos. 
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Para que tal se processe, este estudo, com base na observação da estrutura 

organizacional vigente no Brasil e nas entrevistas realizadas, oferece uma proposta de 

modernização e um novo modelo organizacional, visando ressaltar a autonomia e a unificação 

da denominação dos órgãos e dos cargos, posto que a variação nos nomes dos órgãos periciais 

estaduais dificulta a identificação do cidadão fora do seu Estado de origem. Tomemos como 

exemplo a dificuldade de um paraense que identifica o órgão pericial no seu estado como 

Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, chegando em Sergipe, onde o órgão 

responsável é a Coordenadoria Geral de Perícias. Assim, lançamos um proposta de um novo 

modelo da estrutura formal para aqueles Órgãos, com a proposta de um organograma que, 

adotado, pretende garantir a qualidade nos processos e possibilitar melhorias continuadas na 

implementação de suas ações. 

Não se pode deixar de observar que outros fatores contribuirão para que a 

modernização daquelas Instituições na sua totalidade, promovendo sua reestruturação 

completa. 

 Assim é mister que também se processe o aparelhamento e descentralização 

dos Órgãos de Perícia Forense, e ainda, a capacitação e a atualização permanente dos 

profissionais da área, para que haja excelência no fornecimento dos elementos para o 

esclarecimento das questões de interesse da investigação criminal, indispensáveis à aplicação 

da lei. 

Com a adoção de uma nova estrutura organizacional, aliada a outras 

condições, indispensáveis a uma nova realidade, pretende-se ainda a ampliação da eficiência 

dos órgãos de perícia forense, melhorando substancialmente a qualidade na prestação de seus 

serviços. 

 

 

2.10.1. Autonomia 

 

“No Brasil, cabe à Autoridade Policial requisitar a realização do 
Exame de Corpo de Delito e outros exames que julgar necessários ao 
Diretor do Órgão Coordenador das Perícias Criminais e não 
diretamente ao perito, deixando clara a inexistência de subordinação 
hierárquica do perito à autoridade requisitante.” 
(http://www.facape.br/socrates/Trabalhos/A_Importancia_da_Pericia_
Contabil.htm) 

http://www.facape.br/socrates/Trabalhos/A_Importancia_da_Pericia_Contabil.htm
http://www.facape.br/socrates/Trabalhos/A_Importancia_da_Pericia_Contabil.htm
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Podemos observar que a atenção do Governo Federal para com o processo 

de desenvolvimento dessa área é recente, porém, ainda é insuficiente no que tange à estrutura 

dos Órgãos de Perícia Oficial de Natureza Criminal. Assim, muitos recursos necessários para 

desenvolver atividades, cujo desempenho acompanha uma constante evolução tecnológica, 

não são devidamente alocados, prejudicando, muitas vezes, a sociedade, a qual anseia os 

referidos serviços como direito assegurado na Constituição. 

 

Assim, a sociedade, com uma perícia autônoma e eficiente, em parceria com 

uma policia judiciária reestruturada e fortalecida, certamente usufruirá de uma justiça mais 

célere e eficiente para a redução da impunidade. 

 

 

2.10.2. Denominação 

 

 

A Constituição Federal de 1988, artigo 144 e parágrafos, diz que os novos 

Institutos Periciais criados não fazem parte dos órgãos de segurança pública, o que 

impossibilita as alterações nas Constituições Estaduais e uma unificação nas nomenclaturas 

destes órgãos periciais, assim, como acontece com a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros Militar. 

 

Em relação ao quê se vê é uma diversidade de nomes dos órgãos periciais, 

como: Polícia Técnico-Científica do Amapá, Instituto Geral de Perícias no Rio Grande do Sul, 

Perícia Oficial Brasileira de Natureza Criminal e Identificação Técnica do Estado de Mato 

Grosso, Departamento de Polícia Técnica da Bahia, Polícia Científica do Paraná, entre outros. 

 

Então o que se viu foi uma diversidade de nomes dos órgãos periciais, 

como: Polícia Técnico-Científica do Amapá, Instituto Geral de Perícias no Rio Grande do Sul, 

Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, Departamento de Polícia 

Técnica da Bahia, Polícia Científica do Paraná.  

 

Enquanto no Estado do Pará, diferentemente do que ocorreu em outros 

Estados brasileiros, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi o único órgão pericial 

criado no modelo de autarquia, com autonomia administrativa e técnica, uma vez que os 
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cargos de direção geral e da área de criminalística e da medicina-legal são ocupados pelos 

próprios peritos oficiais; e, também, financeira e patrimonial, pois, o órgão passou a integrar o 

orçamento público estadual como unidade gestora. 

 

 

2.10.3. Organograma 

 

 

Um organograma reflete a estrutura formal de um Órgão e nos diz como 

estão dispostas as unidades funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação existentes, 

traçando o desenho de uma estrutura administrativa ou operacional, no qual são definidos 

cargos, atribuições e suas interrelações. 

 

Dessa forma, esta é uma proposta que pretende convergir a estrutura formal 

dos Órgãos de Perícia Criminal para um único denominador, com a finalidade de tornar mais 

ágil e eficiente essa estrutura e assim mais eficiente, atender, com qualidade, as demandas da 

sociedade com todo o respeito e presteza que tem direito.   

 

Assim, com base na expectativa de um modelo inovador, hoje existente no 

Brasil, está assentada a proposta de uma nova estrutura organizacional para os Institutos de 

Criminalística no país, através de um organograma, que atenda as necessidades desse 

processo, inovador no sentido de adotar uma nova visão para aqueles Institutos, dotando-os de 

uma performance mais adequada, eficaz e eficiente, para o desenvolvimento de suas ações. 
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3. TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

3.1. UMA VISÃO BUROCRÁTICA E PÓS-BUROCRÁTICA 

 

O modelo de administração pública burocrática foi adotado, no passado, em 

muitos países, incluindo o Brasil, no intuito de combater um modelo cercado de vícios, que 

oportunizavam o clientelismo, nepotismo, empreguismo e, até mesmo, a corrupção. 

 

É um modelo estruturado na Teoria da Burocracia, que surge a partir das 

ideias do sociólogo, jurista, historiador e economista alemão, Max Weber, que concebeu 

entre outros estudos, um destinado à administração pública (governo) e, portanto, 

merecedor de destaque nesse Trabalho que trata a questão pública.  

 

“uma situação de fato, em que uma vontade manifesta (‘mandado’) do 
‘dominador’ ou dos ‘dominadores’ quer influenciar as ações de outras 
pessoas (do ‘dominado’ ou dos ‘dominados’), e de fato as influências 
de tal modo que estas ações, num grau socialmente relevante, se 
realizam como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do 
mandado a máxima de suas ações (‘obediência’)” (WEBER, 1999, p. 
191). 

 
 

No entanto o excesso de formalismo que o modelo apresenta sugere uma 

baixa eficiência nas organizações e assim é que o nome de burocracia foi dado aos defeitos do 

sistema e, desta forma, o modelo burocrático cansou a máquina administrativa do Estado, 

obrigando-o a procurar mecanismos outros que o levassem a uma administração mais 

eficiência e compatível com os interesses e demandas da sociedade. 

 

Nesse sentido passando por suas limitações e crises, já se apresenta um 

modelo, denominado de pós-burocrático, propondo inovações mais recentes como mecanismo 

de gestão do aparelho do Estado no contexto da Nova Administração Pública, no sentido de 

dar maior celeridade e eficiência às ações internas da máquina estatal, para melhor atender as 

demandas da sociedade. 
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“A burocracia representaria um tipo de administração pública que se 
justificava na Europa, na época do Estado Liberal (Séculos XVIII e 
XIX), como um antídoto ao patrimonialismo, mas que, de acordo com 
Bresser Pereira (1998b), hoje não mais se justificaria, pelo menos em 
sua forma tradicional. Esse tipo  de visão trouxe à tona debates em 
torno de quais modos de administração melhor se adaptariam ao 
Estado moderno, que deveria atuar ante às demandas cada vez mais 
exigentes dos usuários-cidadãos” (BRESSER PEREIRA, 1998a). 

 

É antiga a discussão acerca da lentidão e ineficiência dos Estados como 

resposta ao atendimento das demandas da sociedade, o que levou o estudioso francês, Michel 

Crozier, já nos anos 80, a identificar vícios burocráticos e assim, determinar as limitações do 

sistema, propondo uma teoria mais geral para sua compreensão. 
 

Além de limitado, o modelo não mais, ou pouco atende as exigências de um 

mundo novo, onde as sociedades se encontram em um mesmo patamar de um mundo, agora, 

globalizado, com demandas cada vez mais complexas, exigindo que o modelo burocrático 

fosse repensado para atender aquelas demandas. No momento em que se fala em “repensar o 

modelo’, fala-se que o mesmo não é mais adequado, posto que a máquina estatal não mais 

consegue responder ao que lhe é solicitado, provocando mudança nos padrões de 

gerenciamento da coisa pública, dando origem a um novo modelo teórico de organização. 

 
“A burocracia como um instrumento de poder hierárquico, com suas 
normas e leis, não suporta os fundamentos que sustentam o paradigma 
sistêmico/ecologia profunda nem as tendência relevantes para o século 
XXI.” (ANDRADE et al., 2011)   
 

Este novo modelo teórico de organização, pós-burocrático, mais próximo à 

realidade, é um modelo que põe em prática na administração pública valores da iniciativa 

privada, buscando eficiência de resultados na elaboração e implementação de ações, tendo 

suas bases definidas pela racionalidade, autoridade e burocracia. Esses valores começaram a 

ser absorvidos pelo Estado Brasileiro através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, documento que permite a administração pública brasileira seguir diretrizes outras, que 

a capacite a uma melhor e mais eficiente gestão. 

 
“Esses novos modelos teóricos acerca da gestão do Estado 
conformaram o que se convencionou chamar de Nova Administração 
Pública” (FERLIE et al., 1996; BARZELAY, 2001).  
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Assim, o modelo, pós-burocrático, começa a orientar a administração 

pública brasileira, pondo em xeque o modelo burocrático weberiano. Agora, a natureza 

coletiva e orgânica do trabalho, ajustando e continuamente redefinindo cargos, tarefas e 

objetivos em função do ambiente instável no qual trabalham. Nestas organizações, o empenho 

pessoal ultrapassando as atribuições formais dos cargos é valorizado, a criação de uma cultura 

organizacional centrada sobre o desempenho coletivo é incentivada, criando um outro modelo 

organizacional, onde a capacidade de obter resultados, com eficácia e eficiência, é 

extremamente importante para o sucesso do modelo adotado. 

 

Ressalta-se que, anteriormente, o Governo Figueiredo através do Programa 

Nacional de Desburocratização, regulado pelo Decreto no 83.740, oferece a primeira 

orientação do Estado no sentido de desburocratizar a máquina, dando início a um estudo 

visando a racionalização e a dotação de uma maior eficiência nas relações do Estado com seu 

público e o empresariado.  

 

Em relação ao Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

o mesmo traz a redefinição do perfil do Estado, constituindo-se em um plano de 

reestruturação amplo do aparelho estatal e nesse sentido é um instrumento de programas de 

reformas, visto que pretende elaborar uma crítica à estrutura burocrática existente na máquina 

estatal àquela altura. 

 

Para o Brasil, as reformas introduzidas pelo Plano em questão teem um 

caráter impar, no que diz respeito a necessidade de construir uma administração pública que 

acompanhasse as mudanças pela qual o mundo passava e é a partir do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado que o tema ganha maior repercussão pela importância do seu 

estudo para a compreensão das relações Estado-Sociedade no Brasil contemporâneo. 

 

Há de se ressaltar que apesar da importância que o PDRAE impunha, o 

Plano pode não ter obtido o êxito esperado quando da sua implementação, mas foi de valiosa 

contribuição quando implica em superar o patrimonialismo e clientelismo do Estado 

brasileiro, além de muito contribuir para separar a atividade decisória, com o predomínio do 

Executivo sobre o Legislativo, aprofundando o insucesso das reformas anteriores. É um Plano 

que faz parte da política neoliberal do Governo de Fernando Henrique Cardoso mostrando, 

senão uma excelência de desempenho, mas a conotação, proveniente do caráter inovador que 
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possui é de extrema importância para o fortalecer do Estado, devolvendo-lhe a governança 

democrática perdida nos anos da Ditadura que por 21 longos anos assolou o país. 

 

Além do que, a reforma do aparelho estatal, como preconiza o PDRAE no 

contexto político-econômico se articula em dois pilares: na consolidação da democracia, 

importante até no sentido de certificar as liberdades democráticas ao novo momento que o 

país estava vivendo, assegurando ainda a governança de parte das autoridades públicas e o 

caráter republicano do Estado e mais: a adesão ao novo modelo, neo-econômico, de economia 

de mercado, adotado pelo país, o que estabelece condições outras para um melhor 

desempenho do Estado como Nação. 

 

No documento contido no PDRAE, as atividades típicas que o Estado 

desenvolve estão mais ligadas às políticas públicas, do que na implementação de políticas 

sociais.  O intervencionismo do Estado, agora é seletivo e atende, expressamente, à 

previdência social, ao serviço de desemprego, à compra de serviços de saúde e à educação 

básica, o que mostra um Estado mais enxuto e preocupado com mecanismos estruturais que 

dão sustentação a uma sociedade desenvolvida e estabelece no país mecanismos que levem 

essa sociedade a um estágio mais avançado.  

 

São mecanismos que apontam para a redução do tamanho do Estado, 

diminuição do número de órgãos e maior seletividade das atividades desenvolvidas pelo 

Estado.  

 

É um fator importante a colocar, posto que o Brasil vem apresentando 

avanços significativos neste sentido, promovendo modificações intensas na dinâmica e na 

estrutura social que se refletem no crescimento dos movimentos sociais, com a presença de 

vários e diferentes atores sociais, originado uma crescente atuação, impulsionando a 

democracia, ampliando o nível de exigências direcionadas ao Estado e ainda, estabelecendo 

novas balizas para a atuação dos dirigentes do Estado. 
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4. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 

Nos nossos dias, a velocidade com que os acontecimentos se dão, exige 

respostas imediatas por parte daqueles que teem a responsabilidade de conduzir qualquer 

organização. Esta responsabilidade se torna maior quando o envolvimento direto na questão é 

uma nação, que enfrenta no dia-a-dia a permanente transformação da realidade e as demandas 

diversas da sociedade. 

 

Para ser um Estado eficiente e eficaz na condução da sua administração, 

necessário se faz incorporar mecanismos que facilitem este processo, assegurando ainda o 

sucesso da missão que lhe é inerente e deste modo lança mão de uma ferramenta muito 

importante, qual seja, o planejamento, traçando todo um elenco de possibilidades para tratar 

aquela mudança da realidade, a partir das demandas existentes e aqui um componente se 

agrega ao Planejamento: seu sentido estratégico, que supõe formulação de objetivos e 

superação de dificuldades. 

 

A Administração Pública não pode especular quando da tomada de decisão 

ou mesmo ficar a espera dos acontecimentos para se manifestar. Não pode cair na armadilha 

do imediatismo. Ela tem que se antecipar aos fatos de uma forma consciente e segura, 

aplicando técnicas apropriadas, para agir com competência na resolução de seus problemas 

atuais e futuros.  

 

A gestão pública deve assegurar um tempo e um espaço relevante para o 

planejamento estratégico, tendo em vista as inúmeras atribuições que já possui o gestor no seu 

dia-a-dia. Definir um processo de planejamento que seja realista diante das intensas e 

profundas mudanças que ocorrem na atualidade, numa velocidade tão grande, é um desafio a 

ser conquistado. 

 

No caso do Brasil, onde os recursos de capital e tecnologia são escassos e as 

prioridades múltiplas e todas de caráter urgente, é imperativo que o Planejamento Estratégico 

seja o instrumento fundamental da prática administrativa, pois é através dele que o gestor e 

sua equipe estabelecem os parâmetros que vão direcionar a Instituição. 
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Tem-se que ter sempre em mente que não há governabilidade sobre 

acontecimentos futuros imprevistos, mas há técnicas de enfrentamento se os mesmos vierem a 

acontecer e ai reside as diferenças de práticas da gestão pública, pois é naquele momento que 

a capacidade de liderança do gestor se manifesta. 

 

Aliado às ferramentas disponibilizadas para tal fim, não se pode ignorar que 

a experiência, a perícia e o carisma de liderança de alguns gestores, até em detectar problemas 

ainda não revelados devem pesar na condução dos trabalhos de elaboração de um Plano.  

 

"O enfoque proposto de planejamento, portanto, não é um rito 
burocrático ou um conhecimento que possa ser revelado a alguns e 
não a outros, mas uma capacidade pessoal e institucional de governar - 
que envolve a um só tempo, perícia e arte de fazer política no sentido 
mais original deste termo." (MATUS, 1993) 

 
 

Mas para ter uma gestão empreendedora de sucesso, além dos limites do 

carisma que a empreitada possa envolver, admitindo a existência de uma arte em governar, é 

necessário a adoção de um processo de planejamento que admita um conjunto de princípios 

teóricos, procedimentos metodológicos e técnicas de grupo para que uma organização atinja 

um objetivo a partir das demandas existentes, com vistas a uma mudança situacional futura.   

 

Entre as diferentes metodologias e conceitos de Planejamento, o mais 

adotado quando relacionado à gestão na administração pública é processo de planejamento 

estratégico e situacional (PES), sistematizado por Carlos Matus, economista chileno, que 

identifica o PES como um método e uma teoria de Planejamento Estratégico Público, sendo 

aqui o Planejamento uma atividade de cunho nitidamente político, que necessita de decisões 

governamentais alinhadas a metas e objetivos de governo, identificando missão e visão do 

Órgão em questão, para garantir que os resultados alcançados sejam positivos. 

 

A adoção do Planejamento Estratégico Institucional-PES pressupõe 

constante adaptação a cada situação concreta onde é aplicado. Sua importância maior está na 

direção estratégica com que conduz o orçamento por programas, aliando esse mecanismo de 

gerenciamento ao de orçamento por programas, formalizando a definição dos recursos 

orçamentários, estabelecendo ainda os procedimentos e os critérios de avaliação, permitindo 
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traçar um perfil do resultado da gestão, através das informações que consolida e assim a partir 

destas informações, possibilitar ao gestor a tomada de decisão acerca da eficiência e eficácia 

de uma determinada ação, podendo ajustá-la para alcançar o resultado esperado inicialmente. 

  

Para atender todos os critérios necessários ao bom uso desta importante 

ferramenta de gestão, um Programa de Governo deve ter como pilar um planejamento 

estratégico abrangente e minucioso; uma execução comprometida com os prazos 

estabelecidos no Plano; uma avaliação e controle rigorosos e estar atento para que as 

atividades sejam disponibilizadas em tempo real.  

 

O planejamento estratégico passa pela atuação do Estado, particularmente 

do segmento militar, a partir das duas Grandes Guerras, quando a necessidade de desenvolver 

técnicas e ferramentas que otimizassem recursos, estabelecendo estratégias pré-definidas, 

oportunizou a criação de planos que se transformavam em ações no palco das Guerras, e 

assim, o planejamento estratégico surge como ferramenta decisiva para o desenvolvimento de 

ações de médio e longo prazos do Estado. 

 

No Brasil, o desenho do planejamento estratégico do Estado começa a se 

definir entre os anos 40 e 70 do século passado, logo após a IIª Grande Guerra com a 

elaboração do Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), lançado pelo 

Governo Brasileiro de Eurico Gaspar Dutra, com a finalidade de desenvolver aqueles setores. 

Em seguida, Juscelino Kubitschek formula o planejamento do seu governo com base no Plano 

de Metas, que busca “cinquenta anos em cinco”- slogan que refletia o espírito empreendedor 

de Juscelino Kubitscheck, um político que através da condução de uma política inovadora 

pretendia estabelecer um marco significativo no desenvolvimento do país.  

 

A visão do futuro está na identificação da necessidade de ser aquele um 

momento em que modernizar o país e investir no desenvolvimento, gerando crescimento e 

empregos será fundamental. E para tanto, o Plano consistia no investimento em áreas 

prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente, infraestrutura (rodovias, 

hidrelétricas, aeroportos) e indústria. 

 

No auge do regime militar foram concebidos dois Planos Nacionais de 

Desenvolvimento, procurando atender grandes desafios. Em alguns casos, foram Planos 
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formulados para atender necessidades de estabilização econômica ou de desenvolvimento 

regional (SUDAM/SUDENE). Estes planos conseguiram atingir, muito precariamente, 

algumas das metas propostas, mas tiveram pouco impacto na situação social da nação, 

naquele momento, totalmente excluída das “prioridades” de um regime militar, que buscava, 

na verdade, legitimar seu poder através de assegurar benefícios a uns poucos.   

 

Após anos de diversas tentativas de planejamento de futuro e organização 

do processo de desenvolvimento econômico, o Brasil chega ao Plano Plurianual, quando da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que prevê o Plano Plurianual no seu artigo 

165, mas somente é regulamentado pelo Decreto 2.829 de 29 de outubro de 1998, no Governo 

de Fernando Henrique, que estabelece medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo 

Governo Federal ao longo de um período de quatro anos, seguindo a Orientação Estratégica 

de Governo, que norteia a tomada de decisão. 

 

Em um sistema, quem planeja, governa e executa. Assim, para atender a 

premissa básica da metodologia e do conceito do PES é necessário que, quem governe seja 

comprometido com as questões de interesse de uma nação, para que o Planejamento não se 

resuma a um Plano bem elaborado, mas principalmente se torne a solução dos problemas 

existentes e detectados quando da sua construção, para atender as expectativas e demandas da 

sociedade, tendo sempre como princípio as palavras de Matus em seu livro “Adeus, Senhor 

Presidente”: “Um governo não pode ser melhor que a organização que comanda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_%28Brasil%29
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5. METODOLOGIA 
 

 

Este capítulo demonstra o tipo de pesquisa a ser realizada no trabalho; o 

universo e a amostra; como os dados serão coletados e tratados; assim como as devidas 

limitações metodológicas. 

 

Com escopo de contribuir para a Administração do Sistema de Justiça 

Criminal brasileiro, principalmente na área da segurança pública, e conseguir as respostas 

para o objetivo final desta pesquisa; este trabalho analisou a Estrutura Atual da Perícia Oficial 

Brasileira de Natureza Criminal; e, por meio das associações de peritos oficiais, identificou as 

ideias da classe pericial para o futuro da Criminalística Nacional. 

 

 

5.1. TIPO DE PESQUISA 

 

 

Para Vergara (2009), o tipo de pesquisa deve ser realizado pelos seguintes 

critérios: quanto aos fins e quantos aos meios. 

 

a) Quanto aos fins: 

Ø Pesquisa descritiva, pois busca relacionar as estruturas atuais da Perícia Oficial 

Brasileira de Natureza Criminal com as perspectivas da classe pericial; e a sua importância 

para o Sistema de Justiça Criminal. 

Ø Pesquisa explicativa, pois busca identificar e demonstrar quais as contribuições e 

consequências para a Perícia Oficial Brasileira de Natureza Criminal decorrentes dessas 

mudanças. 

 

b) Quanto aos meios: 

Ø Pesquisa bibliográfica: por meio do estudo de material publicado de fontes primárias e 

secundárias, como livros, revistas, jornais, periódicos técnicos e material disponível na 

internet. 
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Ø Pesquisa de campo: investigação junto às Associações de Peritos Oficiais Brasileiros 

de Natureza Criminal, por meio de questionário.  

 

 

5.2.    UNIVERSO E AMOSTRA 
 

 

O universo da pesquisa é constituído pela Perícia Oficial Brasileira de 

Natureza Criminal e sua respectiva importância dentro do Sistema de Justiça Criminal, uma 

vez que esta está presente ao longo de todo o processo penal: no início, quando a polícia civil 

utiliza a mesma como prova de materialidade e autoria no inquérito policial; na ação penal 

promovida pelo Ministério Público, fornecendo elementos probatórios necessários; e, pelo 

Poder Judiciário, que precisa destes para o respectivo julgamento. Como se trata de um amplo 

processo, não há como percorrê-lo para a realização desse trabalho, o qual perderia o seu 

enfoque teórico. Por isso, chegaremos à nossa amostra de pesquisa. 

 

A amostra constitui-se na criminalística brasileira sendo que este trabalho 

demonstrará a estrutura atual e (idealizada pela classe pericial) futura dos órgãos periciais; e a 

sua importância para o sistema de justiça criminal. 

 

 

5.3. COLETA DE DADOS 
 

 

a) Pesquisa bibliográfica: levantamento de conteúdo existente na literatura relativo ao 

tema: livros, artigos, jornais, periódicos, decretos, leis e informações disponíveis na Internet. 

 

b) Pesquisa de campo: será necessária a utilização do seguinte meio para o estudo em 

questão: 

Ø Questionário fechado: trata-se de escolhas dos respondentes às alternativas 

propostas pela pesquisa para atingir um conhecimento mais contundente das contribuições 

acerca da autonomia e denominação dos referidos Órgãos. 

 



54 
 

5.4. TRATAMENTO DE DADOS 
 

 

a) Estatístico 

Pode-se utilizar a estatística para planejar, sumarizar e interpretar os dados coletados, 

para que obtenhamos a melhor informação possível a respeito da pesquisa realizada. Para isso, 

é necessário utilizar teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos 

no estudo observacional a ser realizado, de forma a estimar ou possibilitar a previsão de 

fenômenos futuros. 

 

Ou seja, por meio da estatística, coletaremos os dados, analisaremos e 

interpretaremos os mesmos no sentido de recolher, organizar, resumir, apresentar e interpretá-

los, assim como tirar conclusões sobre as características das fontes de onde foram retirados, 

para melhor compreensão dos fatos. 

 

b) Comparação 

Nas ciências sociais, diante da impossibilidade de fundamentar hipóteses por meio de 

experiências, recorre-se à comparação como método para identificar, negar ou confirmar 

aquilo que está sendo pesquisado. Nesse sentido, utilizaremos exemplos similares de outros 

órgãos de perícia brasileiros para demonstrar as diferenças nas respectivas atividades, 

conforme o grau de autonomia observado. 

 

 

5.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
 

 

O método de pesquisa escolhido para o estudo apresenta, como em qualquer 

outro método, algumas limitações e riscos, apresentadas a seguir. 

 

Por se tratar de assunto muito técnico e específico, além de recente, torna-se 

um pouco dificultosa a pesquisa bibliográfica obrigando, muitas vezes análises embasadas em 

práticas e não em obras concernentes ao assunto, o que pode trazer alguns riscos ou lacunas 

no referencial teórico acerca da pesquisa em questão. 
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Na pesquisa de campo, devemos considerar a possibilidade de algumas 

informações tendenciosas, uma vez que caberá ao Presidente da Associação entrevistada a 

interpretação pessoal e da classe pericial sobre o assunto em questão, o que caracteriza um 

caráter de alguma forma subjetivo à pesquisa. 
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6.  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Esta etapa do trabalho tem a finalidade de apresentar os resultados de nossa 

pesquisa, o que será feito através de quadros e gráficos que representam os dados coletados, 

com respectivas análises e descrição dos mesmos. 

 

A descrição foi feita por situações analisadas a partir das respostas conjuntas 

das Associações de Peritos Oficiais Brasileiros de Natureza Criminal pesquisadas, constando-

se: a) a atual estrutura dos Órgãos Periciais; b) o modelo de autonomia adotado nos estados 

brasileiros; e, c) qual a estrutura que a classe pericial quer para o futuro da atividade pericial 

do país. 

 

METODOLOGIA: foram realizadas 14(quatorze) entrevistas junto às associações dos 

seguintes estados: Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Amazonas, Espírito Santo, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul, Pará, Santa Catarina, Paraíba, Maranhão, Piauí, São Paulo e 

Distrito Federal; além da pesquisa documental. 

 

As situações analisadas se constituíram nos padrões gerais que nortearam o 

caminho para conhecermos aquelas Instituições. A abordagem do tema foi direcionada pelo 

estudo bibliográfico efetuado, por considerarmos elementos chave para aceitação e satisfação 

com o desempenho das mesmas. 

 

 

6.1.          DENOMINAÇÕES - SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 

Nos Estados Brasileiros, os Órgãos da Segurança Pública estão vinculados a 

uma Secretaria de Estado, sendo que das 27 Unidades da Federação existem 17 diferentes 

denominações para estas Secretarias. 

 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública é a mais comum, sendo que 5 

(cinco) dos estados pesquisados adotam esta denominação. Existem algumas variações como: 
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em 4 (quatro) estados a denominação é Secretaria da Segurança Pública e em outros 4 

(quatro) é Secretaria de Segurança Pública e, em apenas 1(um), é Secretaria de Estado de 

Segurança. Então, podemos considerar que a grande maioria dos Estados adota a 

denominação de SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

Existe a inclusão dos nomes: Defesa Social ou Justiça à Segurança Pública. 

E, em apenas um caso, a Segurança Pública não aparece, como é o caso do Estado de 

Pernambuco – Secretaria de Defesa Social. 

 

QUADRO I – DENOMINAÇÃO - SECRETARIAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 
 

 Secretarias de Segurança  
Item Secretarias de Estado Quant. 

01 Secretaria da Segurança Pública 04 
02 Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social 01 
03 Secretaria de Defesa Social 01 
04 Secretaria de Estado de Segurança e da Defesa Social 01 
05 Secretaria de Estado de Defesa Social 01 
06 Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 01 
07 Secretaria de Estado de Defesa Social 01 
08 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 01 
09 Secretaria de Estado de Segurança 01 
10 Secretaria de Estado de Segurança Pública 05 
11 Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa do Cidadão 01 
12 Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social 01 
13 Secretaria de Justiça e Segurança Pública 01 
14 Secretaria de Segurança Pública 04 
15 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 01 
16 Secretaria de Segurança Pública e Justiça 01 
17 Segurança, Defesa e Cidadania 01 
 Total 27  
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GRÁFICO I - DENOMINAÇÃO - SECRETARIAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 
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6.2.     DENOMINAÇÕES - ÓRGÃOS PERICIAIS 

 

 

Das 27(vinte e sete) unidades da Federação, em 11(onze) a Perícia 

Oficial de natureza criminal ainda é realizada pela Polícia Civil. São eles: Acre, 

Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio de 

Janeiro e Rondônia, além do Distrito Federal. 

 

No caso do Estado da Paraíba, segundo o Diretor Geral do Instituto de 

Polícia Científica, Perito Criminal Humberto Pontes, a “estrutura é a seguinte: 

subordinação administrativa ao Secretario da Segurança e Defesa Social e subordinação 

operacional à Polícia Civil. Eu despacho diretamente com o Secretario da SEDS. Os 

nossos atos de nomeação são do Governador do Estado. Também não temos previsão 

orçamentária e nem financeira”. 

 

E, o que chama atenção é que, entre os Estados da Região Sul do Brasil, 

em nenhum a Polícia Civil realiza a Perícia Oficial de Natureza Criminal. 

 

Levando em consideração a Polícia Civil como denominação de Órgão 

Pericial, encontramos 13 denominações diferentes. 

 

QUADRO II – DENOMINAÇÃO - ÓRGÃOS PERICIAIS 

 
 Denominações - Órgãos Periciais   
Item Órgãos Quant.  

01 Centro de Perícias Científicas Renato Chaves 01 
02 Coordenadoria Geral de Perícias 02 
03 Departamento de Polícia Técnica 01 
04 Departamento de Polícia Técnica e Científica 01 
05 Instituto Geral de Perícias 02 
06 Instituto Técnico-Científico de Polícia 01 
07 Polícia Forense do Estado do Ceará/PEFOSE  01 
08 Perícia Oficial do Estado de Alagoas 01 
09 Perícia Oficial e Identificação Técnica 01 
10 Polícia Científica  01 
11 Polícia Civil 11 
12 Polícia Técnico-Científica 01 
13 Superintendência de Polícia Técnico-Científica 03 
 Total 27 
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GRÁFICO II - DENOMINAÇÃO - ÓRGÃOS PERICIAIS 
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6.3. AUTONOMIA DAS PERÍCIAS CRIMINAIS 

 
 

Em 16 (dezesseis) unidades da Federação a Perícia Oficial de natureza 

criminal é autônoma, a seguir relacionadas:   

 

 

QUADRO III-I - AUTONOMIA DAS PERÍCIAS CRIMINAIS/ESTADO 

 

Item Estado Órgãos 
01 Pará  Centro de Perícias Científicas Renato Chaves 
02 Mato Grosso do Sul Coordenadoria Geral de Perícias 
03 Sergipe Coordenadoria Geral de Perícias 
04 Bahia Departamento de Polícia Técnica 
05 Roraima Departamento de Polícia Técnica e Científica 
06 Rio Grande do Sul Instituto Geral de Perícias 
07 Santa Catarina  Instituto Geral de Perícias 
08 Rio Grande do Norte Instituto Técnico-Científico de Polícia 
09 Ceará Perícia Forense do Estado do Ceará/PEFOCE 
10 Alagoas Perícia Oficial do Estado de Alagoas 
11 M ato Grosso Perícia Oficial e Identificação Técnica 
12 Paraná Polícia Científica 
13 Amapá  Polícia Técnico-Científica 
14 São Paulo Superintendência da Polícia Técnico-Científica 
15 Goiás Superintendência de Polícia Técnico-Científica 
16 Tocantins Superintendência de Polícia Técnico-Científica 

 
 

  
QUADRO III-II - AUTONOMIA DAS PERÍCIAS CRIMINAIS/QUANT. 

 

Item Órgãos Quant. 
01 Centro de Perícias Científicas Renato Chaves 01 
02 Coordenadoria Geral de Perícias 02 
03 Departamento de Polícia Técnica 01 
04 Departamento de Polícia Técnica e Científica 01 
05 Instituto Geral de Perícias 02 
06 Instituto Técnico-Científico de Polícia 01 
07 Perícia Forense do Estado do Ceará/PEFOCE 01 
08 Perícia Oficial do Estado de Alagoas 01 
09 Perícia Oficial e Identificação Técnica 01 
10 Polícia Científica 01 
11 Polícia Técnico-Científica 01 
12 Superintendência da Polícia Técnico-Científica 03 

Total 16 
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Entre as 16 (dezesseis) unidades autônomas, existem 12 denominações, 

sendo que, em 3 (três) casos há repetição, como no caso da Superintendência de Polícia 

Técnico-Científica (3), Coordenadoria Geral de Perícias (2) e Instituto Geral de Perícias (2). 

 

GRÁFICO III-AUTONOMIA DAS PERÍCIAS CRIMINAIS/QUANT. 

 

 
 

 

6.4. CARGOS 

 

 

6.4.1. Perito Criminal 

 

 

O Instituto de Criminalística tem como profissional o Perito Criminal, 

mas, em alguns estados, existem denominações diferentes, como os constantes do Quadro 

IV-I e Quadro IV-II. 
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QUADRO IV-I – PERITO CRIMINAL/ESTADO 

 

 

Item Estado I.C. 
1  Acre Perito Criminal 
2  Alagoas Perito Criminal 
3  Amazonas Perito Criminal 
4  Bahia Perito Criminal 
5  Ceará Perito Criminal 
6  Distrito Federal Perito Criminal 
7  Goiás Perito Criminal 
8  Mato Grosso Perito Criminal 
9  Mato Grosso do Sul Perito Criminal 

10  Minas Gerais Perito Criminal 
11  Pará Perito Criminal 
12  Paraná Perito Criminal 
13  Pernambuco Perito Criminal 
14  Piauí Perito Criminal 
15  Rio de Janeiro Perito Criminal 
16  Rio Grande do Norte Perito Criminal 
17  Rondônia Perito Criminal 
18  Roraima Perito Criminal 
19  Santa Catarina Perito Criminal 
20  São Paulo Perito Criminal 
21  Tocantins Perito Criminal 
22  Maranhão Perito Criminalístico 
23  Rio Grande do Sul Perito Criminalístico 
24  Sergipe Perito Criminalístico 
25  Amapá Perito Oficial Criminal 
26  Paraíba Perito Oficial Criminal 
27  Espírito Santo Perito Criminal Especial 

 
 

 

QUADRO IV-II - PERITO CRIMINAL/QUANT. 

 

 

Item Denominação do Cargo Quant. 
01 Perito Criminal 21 
02 Perito Criminal Especial 1 
03 Perito Criminalístico 3 
04 Perito Oficial Criminal 2 

Total 27 
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GRÁFICO IV - PERITO CRIMINAL/QUANT. 

 

 
 

6.4.2. Médico Legista 

 

Nos Institutos Médicos-Legais existem denominações diferentes para 

essa categoria, como os constantes do Quadro V-I e Quadro V-II. 

 

QUADRO V-I - MÉDICO LEGISTA/ESTADO 

 
Item Estado I.M.L. 

1  Amapá Médico Legista 
2  Espírito Santo Médico Legista 
3  Goiás Médico Legista 
4  Maranhão Médico Legista 
5  Minas Gerais Médico Legista 
6  Paraná Médico Legista 
7  Pernambuco Médico Legista 
8  Rio Grande do Norte Médico Legista 
9  Rondônia Médico Legista 
10  Roraima Médico Legista 
11  São Paulo Médico Legista 
12  Tocantins Médico Legista 
13  Rio de Janeiro Perito Legista 
14  Amazonas Perito Legista 
15  Ceará Perito Legista 
16  Acre Perito Médico Legal 
17  Alagoas Perito Médico Legal 
18  Piauí Perito Médico Legal 
19  Sergipe Perito Médico Legal 
20  Bahia Perito Médico Legista 
21  Distrito Federal Perito Médico Legista 
22  Mato Grosso Perito Médico Legista 
23  Mato Grosso do Sul Perito Médico Legista 
24  Pará Perito Médico Legista 
25  Rio Grande do Sul Perito Médico Legista 
26  Santa Catarina Perito Médico Legista 
27  Paraíba Perito Oficial Médico-Legal 
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QUADRO V-II - MÉDICO LEGISTA/QUANT. 

 

Item I.M.L. Qtde. 
01 Médico Legista 12 
02 Perito Legista 03 
03 Perito Médico Legal 04 
04 Perito Médico Legista 07 
05 Perito Oficial Médico-Legal 01 

Total 27 
 

 
 

 

GRÁFICO V- MÉDICO LEGISTA/QUANT. 

 

 

 
 

 

6.5. AUTONOMIA (SIM/NÃO) 

 

 

Um dos pontos de fixação deste Trabalho, o resultado alcançado na pesquisa 

responde aos anseios de toda uma classe e assim é que o sim para a autonomia funcional, 

administrativa, orçamentária e financeira corresponde ao maior número, apontando para que 

aquela autonomia se concretize no Brasil.  
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QUADRO VI-I - PESQUISA-AUTONOMIA (SIM/NÃO)/ESTADOS 

 

 

Estados Autonomia 
Sim/Não 

Pernambuco Não 
Distrito Federal Não Opinaram 
Alagoas Sim 
Amazonas Sim 
Espírito Santos Sim 
Mato Grosso Sim 
Minas Gerais Sim 
Pará Sim 
Paraíba Sim 
Paraná Sim 
Piauí Sim 
Rio Grande do Sul Sim 
Santa Catarina Sim 
São Paulo Sim 

 
 

 

QUADRO VI-II – PESQUISA-AUTONOMIA (SIM/NÃO)/QUANT. 

 

 

Pesquisa - Autonomia - Sim/Não 
Item Autonomia Quant. % 

01 Sim 12 86 
02 Não 01 07 
03 Não Opinaram 01 07 

 
 

 

GRÁFICO VI – PESQUISA-AUTONOMIA (SIM/NÃO)/QUANT. 
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6.6. CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CAPÍTULO 

 

 

Este item responde a que Capítulo da Constituição Federal os Órgãos de 

Perícia Oficial de Natureza Criminal estariam vinculados após as respectivas autonomias 

e o resultado foi a maioria (64%) indicando “DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À 

JUSTIÇA”. 

 

QUADRO VII-I - PESQUISA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

       CAPÍTULO/ ESTADO 

 

 

Estados Constituição Federal 
Capítulo 

Amazonas Do Poder Judiciário 
Minas Gerais Da Segurança Pública 
Pará Da Segurança Pública 
Paraíba Da Segurança Pública 
Pernambuco Da Segurança Pública 
Alagoas Das Funções Essenciais à Justiça 
Distrito Federal  Das Funções Essenciais à Justiça 
Espírito Santo Das Funções Essenciais à Justiça 
Mato Grosso Das Funções Essenciais à Justiça 
Paraná Das Funções Essenciais à Justiça 
Piauí Das Funções Essenciais à Justiça 
Rio Grande do Sul Das Funções Essenciais à Justiça 
Santa Catarina Das Funções Essenciais à Justiça 
São Paulo Das Funções Essenciais à Justiça 

 
 

 

         QUADRO VII-II - PESQUISA- CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

        CAPÍTULO/QUANT.  

 

 

PESQUISA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CAPÍTULO 
ITEM CAPÍTULO QTDE % 

1 DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 9 64 
2 DA SEGURANÇA PÚBLICA 4 29 
3 DO PODER JUDICIÁRIO 1 7 
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GRÁFICO VII - PESQUISA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CAPÍTULO  

 

 

 
 

 

6.7. DENOMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

 

 

Este é um tópico que nos dá referência da denominação a ser apropriada 

pelos Órgãos de Perícia Oficial de Natureza Criminal e o que se tem após as pesquisa é que 

aqueles Órgãos passariam a se chamar “Polícia Científica”. 

 

QUADRO VIII-I – DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO/ESTADO 

 

Estados Denominação - Órgãos 
Mato Grosso Centro de Perícias Forense 
Espírito Santo Instituto Geral de Perícias 
Rio Grande do Sul Instituto Geral de Perícias 
Santa Catarina Instituto Geral de Perícias 
Distrito Federal Não Opinaram 
Paraná Não Opinaram 
Alagoas Perícia Oficial 
Amazonas Polícia Científica 
Minas Gerais Polícia Científica 
Pará Polícia Científica 
Paraíba Polícia Científica 
Pernambuco Polícia Científica 
Piauí Polícia Científica 
Pernambuco Polícia Científica 
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         QUADRO VIII-II – DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO/QUANT. 

 

Denominação dos Órgãos 
Item Denominação  Quant. % 

01 Polícia Científica  07 50 
02 Instituto Geral de Perícia 03 21 
03 Centro de Perícias Forense 01 07 
04 Perícia Oficial 01 07 
05 Não Opinaram 02 14 

 
 

GRÁFICO VIII-DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO/QUANT. 

 

 
 

6.8. DENOMINAÇÃO DO CARGO 

 

Este é um tópico que nos dá referência da denominação a ser apropriada 

pelos peritos e, o que se tem após as pesquisa é que passariam a se chamar “Perito oficial”. 

 

QUADRO IX-I – DENOMINAÇÃO DO CARGO/ESTADO 

 

E S T A D O C A R G O  -  D E N O M I N A Ç Ã O  Ú N I C A
  D i s t r i t o  F e d e r a l N Ã O  O P I N A R A M

  A m a z o n a s P E R I T O  C R I M I N A L
  E s p í r i t o  S a n t o P E R I T O  C R I M I N A L
  M a t o  G r o s s o P E R I T O  C R I M I N A L
  M in a s  G e r a i s P E R I T O  C R I M I N A L

  P a r á P E R I T O  C R I M I N A L
  P a r a íb a P E R I T O  C R I M I N A L
  P a r a n á P E R I T O  C R I M I N A L

  P e r n a m b u c o P E R I T O  C R I M I N A L
  P ia u í P E R I T O  C R I M I N A L

  R io  G r a n d e  d o  S u l P E R I T O  C R I M I N A L
  S a n t a  C a t a r in a P E R I T O  C R I M I N A L

  S ã o  P a u l o P E R I T O  C R I M I N A L
  A la g o a s P E R I T O  O F I C I A L  C R I M I N A L
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QUADRO IX-II – DENOMINAÇÃO DO CARGO/QUANT. 

 

ITEM CARGO QTDE %
1 PERITO CRIMINAL 12 86
2 PERITO OFICIAL CRIMINAL 1 7
3 NÃO OPINARAM 1 7

PESQUISA - QUAL O NOME CARGO?

 
 

GRÁFICO IX-DENOMINAÇÃO DO CARGO/QUANT. 
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6.9. ORGANOGRAMA - UMA PROPOSTA 

 

1. NÍVEL DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 

 

 

 

2. DIRETORIA DE CRIMINALÍSTICA 
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7. DIRETORIA DE MEDICINA LEGAL 

 

 

 

 

8. DIRETORIA DO INTERIOR 

 

DIRETORIA DO 
INTERIOR

COORDENADORIA 
DA REGIÃO A

COORDENADORIA 
DA REGIÃO B

COORDENADORIA 
DA REGIÃO C

COORDENADORIA 
DA REGIÃO D
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9. DIRETORIA DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA 

 

DIRETORIA DE  
INFORMÁTICA E 

TECNOLOGIA

COORDENADORIA 
DE INFORMÁTICA

COORDENADORIA 
DE TECNOLOGIA 

PERICIAL

 

10. DIRETORIA DE ENSINO 
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11. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

12. CORREGEDORIA 
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7.  CONCLUSÃO: 

 

 

O Brasil é um país onde as carências são muitas e as demandas da sociedade 

maiores ainda e, na área da segurança, elas se tornam transparentes posto não ter como 

esconder essas mazelas desta área se as mesmas explodem a cada esquina. 

 

Nesta linha de pensamento, se buscou aqui construir subsídios fortes o 

suficiente para aplacar, de verdade, alguns dos problemas que a segurança vive dia-a-dia. 

 

No Brasil encontramos uma diferenciação muito grande no que se refere às 

questões relacionadas à Perícia Oficial Brasileira de Natureza Criminal, porquanto diferentes 

Estados teem diferentes critérios onde se assentam a estrutura dos Órgãos de Perícia Oficial 

de Natureza Criminal. 

 

Assim é que este Trabalho surgiu como um estudo na intenção de atender 

parte das demandas existentes, através das quais a sociedade se expressa, e que consiste em 

analisar a situação em que se encontram os Órgãos de Perícia Oficial Brasileira de Natureza 

Criminal no país, oferecendo subsídios para assentar as bases da modernização daquela área 

da segurança pública, observando critérios, após um estudo bibliográfico e aplicação da 

pesquisa. 
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO APLICADO - AUTONOMIA E DENOMINAÇÃO 

DOS ÓRGÃOS OFICIAIS DE NATUREZA CRIMINAL 

 

MESTRANDO: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA 

PERITO CRIMINAL DO ESTADO DO PARÁ 

PESQUISA DE CAMPO 

A. IDENTIFICAÇÃO 

ESTADO: 

NOME DA ASSOCIAÇÃO: 

NOME DO PRESIDENTE: 

QUANTIDADE DE PERITOS CRIMINAIS: 

QUANTIDADE DE MÉDICOS LEGISTAS: 

B. PRIMEIRA PARTE – ESTRUTURA ATUAL DA PERÍCIA 

 

1. QUAL A ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELO EXAME DE CORPO DE DELITO 

NO SEU ESTADO? 

 

2. QUAL(IS) OS ÓRGÃOS OPERACIONAIS (IC, IML, etc.) RESPONSÁVEL PELO 

EXAME DE CORPO DE DELITO? 

 

3. QUAL A DENOMINAÇÃO DO PERITO OFICIAL NO INSTITUTO DE 

CRIMINALÍSTICA, RESPONSÁVEL PELO EXAME DE CORPO DE DELITO? 

 

4. QUAL A DENOMINAÇÃO DO PERITO OFICIAL NO INSTITUTO MÉDICO 

LEGAL, RESPONSÁVEL PELO EXAME DE CORPO DE DELITO? 

 

5. OUTRAS DENOMINAÇÕES DE PERITOS OFICIAIS, SE EXISTENTES? 
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6. EXISTE A FIGURA DO AUXILIAR TÉCNICO? QUAL A DENOMINAÇÃO DESTE 

PROFISSIONAL? A SUA EXISTÊNCIA É PREVISTA EM QUAL INSTRUMENTO 

LEGAL? 

 

7. QUAL A DENOMINAÇÃO DESTE PROFISSIONAL? 

 

8. INFORME O INSTRUMENTO LEGAL QUE REGULA A ATUAÇÃO DESSE 

AUXILIAR TÉCNICO? 

 

CASO A PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL SEJA AUTÔNOMA 

 

9. QUAL O ANO DE INÍCIO DA AUTONOMIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA 

PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL? 

 

10. QUAL O INSTRUMENTO LEGAL QUE VIABILIZOU A AUTONOMIA DA 

ORGANIZAÇÃO PERICIAL? 

(     ) LEI Nº: _______________________. 

(     ) DECRETO Nº: _________________. 
(     ) PORTARIA Nº: ________________. 

(     ) OUTRO Nº: ___________________. 

 

11. A PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL FOI INSERIDA NA 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL? 

(     ) SIM 
(     ) NÃO 

 

12. EM QUAL SECRETARIA DE ESTADO ELA ESTÁ INSERIDA? 

 

13. QUAL A AUTONOMIA CONQUISTADA? 

(     ) ADMINISTRATIVA 
(     ) TÉCNICA 

(     ) ORÇAMENTÁRIA 
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(     ) PATRIMONIAL 

(     ) OUTRAS: ________________________. 

 

C. SEGUNDA PARTE – ESTRUTURA FUTURA DA PERÍCIA – LEVANDO EM 

CONSIDERAÇÃO A MAIORIA DOS PERITOS ESTADUAIS. 

1. OS PERITOS OFICIAIS CONCORDAM COM A AUTONOMIA DA PERÍCIA 

OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL? 

(     ) SIM 
(     ) NÃO 

 

2. OS PERITOS SÃO A FAVOR DA INCLUSÃO DA PERÍCIA OFICIAL DE 

NATUREZA CRIMINAL EM QUAL CAPÍTULO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO 

BRASIL? 

(     ) DO PODER JUDICIÁRIO. 
(     ) DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. 

(     ) DA SEGURANÇA PÚBLICA. 
(     ) OUTRO: ___________________________. 

 

CONSIDERAR A UNIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

PERICIAL E DO CARGO DE PERITO OFICIAL NO BRASIL 

 

3. QUAL SERIA A DENOMINAÇÃO ÚNICA DA ORGANIZAÇÃO PERICIAL EM 

TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS (INTEGRADO PELO INSTITUTO DE 

CRIMINALÍSTICA E PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL e OUTROS)? 

(     ) POLÍCIA CIENTÍFICA 

(     ) POLÍCIA FORENSE 
(     ) CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 

(     ) CENTRO DE PERÍCIAS FORENSE 
(     ) INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS 

(     ) OUTRO: ________________________. 
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4. QUAL SERIA A DENOMINAÇÃO ÚNICA DO CARGO DE PERITO (incluindo os 

atuais peritos criminais, criminalísticos, médicos legistas, odonto, etc.) EM TODOS 

OS ESTADOS BRASILEIROS? 

(     ) PERITO OFICIAL 

(     ) PERITO CRIMINAL 
(     ) PERITO FORENSE 

(     ) POLICIAL CRIMINAL 
(     ) POLICIAL FORENSE 

(     ) OUTRO: ________________________. 


