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A) TÍTULO DO TRABALHO

Título:

Uma proposta de relações institucionais para os órgãos da administração pública direta

B) Área:

Gestão da Informação e Comunicação

C) Categoria a que concorre:

-Categoria: CATEGORIA SERVIDOR - Modalidade A: Trabalho cuja característica principal seja a apresentação de

idéias e/ou projetos de servidor ou grupo de servidores, provenientes de conhecimento próprio e/ou experiências

adquiridas no exercício de sua função. Os trabalhos inscritos nesta categoria NÃO poderão contar com suporte

técnico/financeiro externo ao órgão/entidade (consultoria externa, convênios, parcerias com entidades não

governamentais, etc.), devendo configurar idéias e/ou projetos AINDA NÃO IMPLEMENTADOS.

D) RESUMO DO TRABALHO

Resumo:

As instituições públicas têm um caráter social, portanto devem entender que necessitam conquistar pela qualidade e

credibilidade o ambiente em que se encontram inseridas. Todavia, isso nem sempre tem ocorrido, posto que essas

organizações têm agido com muita impermeabilidade ao seu meio e estado presas a procedimentos burocráticos, sem

margens para análises e reflexões. Este trabalho contém uma proposta de modernização da gestão pública mineira, na

medida em que coloca o Instituto de Criminalística na vanguarda de um processo de conhecimento do meio em que

atua, através da sua aproximação junto aos principais destinatários de seus serviços. Com isso, visa não somente

avaliar os serviços prestados, mas principalmente diagnosticar as necessidades desses clientes em relação a esses

serviços. A partir desse diagnóstico serão propostos procedimentos que reorientem as ações que não se adéquem à boa

funcionalidade dos sistemas de Defesa Social e Justiça Criminal e serão reforçadas aquelas que se mostrem coerentes
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com o ideal exigido. Embora não se trate de uma proposta inédita, pois na iniciativa privada esse tipo de preocupação

tem estado em voga ao longo do tempo, entretanto, no campo da administração pública direta esta estratégia tem sido

pouco utilizada. Como resultados, espera-se estabelecer um canal eficiente de comunicação entre as organizações

envolvidas no projeto; aumentar a sinergia dos sistemas de Defesa Social e de Justiça Criminal; criar uma

compreensão das necessidades recíprocas; reduzir o movimento desnecessário de expedientes; abreviar o tempo de

espera por informações; aumentar a segurança jurídica do sistema; dar maior qualidade às decisões judiciais; e

diminuir o tempo de tramitação do processo criminal.

E) CORPO DO TRABALHO/PROJETO 

1) Caracterização da situação anterior:

1.	CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Não se pode reformar a instituição sem anteriormente ter reformado os espíritos, mas não se pode reformar os espíritos

se anteriormente não tivermos reformado a instituição (Edgar Morin).

Neste capítulo serão apresentados os detalhes da situação-problema e a oportunidade de mudança, devidamente

precedido de uma breve exposição acerca do contexto atual da sociedade para melhor inteirar o leitor. 

1.1 -		O contexto atual

Vivemos em sociedades cada vez mais crescentes e complexas, a existência do Estado tornou-se imprescindível,

afinal, como assevera Bento (2003), o Estado corresponde à forma mais adequada e viável de se organizar a vida

coletiva moderna. 

Embora possa haver divergências quanto ao que se considera a amplitude ideal do papel do Estado, em oposição, no

que tange à questão da qualidade da atuação estatal, certamente não existem discordâncias, posto que as mais diversas

linhas do pensamento econômico laboram no sentido favorável à obtenção de um Estado ótimo. É o que se depreende

de autores como Przeworski (2003) e Bresser-Pereira (1999).

Em virtude da inevitabilidade do Poder Público na sociedade, cuja presença e atuação, em regra, independem de

qualquer ato volitivo individual, o Estado, além de ter de ser dotado de governança e accountability, tem como dever

absoluto a procura permanente pela efetividade das suas ações. Decerto, a garantia plena da cidadania, tanto

corresponde a um dever do Estado, de seus dirigentes e subordinados, quanto, na exata proporção, constitui um direito

assegurado à população. Para Valle (2010), dentro da perspectiva constitucional brasileira, a boa administração

constitui em si um direito fundamental, pois a concretização de qualquer outro direito fundamental passa

necessariamente pelo âmbito da função administrativa do Estado. Sendo assim, o seu aperfeiçoamento torna-se

conditio sine qua para assegurar a efetividade dos demais direitos.

Opinião essa que se soma ao defendido anteriormente por Przeworski (1994), no momento em que afirma: “Para que

as instituições democráticas suscitem adesão e se consolidem, elas precisam ser, em certa medida, justas e, além disso,

eficazes”. Para Bresser-Pereira (2004), o Estado, além de ser o responsável pela organização e a vida em sociedade,

também é o ente que dá origem ao ciclo virtuoso boas instituições &#61664; desenvolvimento &#61664; boas

instituições.

Decerto, é com base nesses objetivos e espírito de responsabilidade que vêm repercutindo as propostas da Nova
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Administração Pública, cujo centro de gravidade apoia-se no ideal de governos mais preocupados em atender às

demandas de seus cidadãos, em serem menos perdulários e mais responsáveis com os resultados de suas

administrações, como se pode extrair dos discursos de Bresser-Pereira (1999), Osborne e Gaebler (1998) e Przeworski

(1994). 

Em Minas Gerais, essa nova formulação teórica teve início efetivo como política pública a partir do primeiro Governo

Aécio Neves (2003-2006), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), tornando-se conhecida

institucionalmente como Choque de Gestão. Pautada no contexto evolutivo da sociedade industrial em sociedade do

conhecimento, a base lógica dessa política sustenta que o Estado não pode ficar inerte às transformações. Deve,

portanto, alinhar-se a essa nova perspectiva, transmutando-se de um Estado provedor direto das necessidades da

sociedade a um Estado promotor de oportunidades e regulador de mercado. Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais

vem paulatinamente adequando-se a esse novo panorama, visando a sair de uma administração pública estritamente

burocrática para uma administração mais gerencial. Inclusive no que diz respeito ao processo de gestão de pessoas, à

medida que abandona o controle puro em preferência ao comprometimento dos servidores públicos (MINAS

GERAIS, 2003 e 2007). 

1.2 -		A situação-problema

Embora há algumas décadas um dos grandes desafios do Estado moderno esteja sendo o enfrentamento à crescente

onda de violência e criminalidade, principalmente nos grandes centros urbanos, somente em tempos recentes isso

passou a constar entre as principais preocupações dos governos, e, desta forma ser tratado como um fenômeno

multidisciplinar de alta complexidade.

Existem diversos fatores que contribuem para o aumento da violência e da criminalidade, ou apenas para a simples

percepção de aumento de uma ou de outra. Especificamente em relação à criminalidade, salienta Wilson (2004) que

são incontáveis as questões que a influenciam, e, inclusive, permeiam a sua análise, citando, entre outros elementos, a

pobreza relativa; o apoio familiar inconsistente; o grau de escolaridade; a violência doméstica; e, a impunidade.

Dentre todos esses fatores, a impunidade ganha um destaque especial, uma vez que decorre de falhas do Estado no

cumprimento de seu papel exclusivo de garantidor da Justiça Penal. Sendo assim, como se trata de um papel

insubstituível, merece ser analisado e tratado. 

Excetuando-se as questões político-legislativas, as quais privilegiam as camadas mais altas de nossa sociedade com

um arcabouço jurídico mais favorável, em grande medida, a impunidade relaciona-se às deficiências do sistema de

Justiça Criminal. Portanto, está ligada à feitura de procedimentos policiais e judiciários infundados, inconsistentes,

imprecisos e, sobretudo, elaborados dentro de prazos não razoáveis. Salomão (2009), com base em pesquisa realizada

entre os magistrados presentes em um congresso da classe, relata que a terceira maior causa apontada como

responsável pela impunidade são as deficiências existentes no inquérito policial. Adorno e Pasinato (2009), amparados

em pesquisa de campo, confirmam a correlação impunidade penal - criminalidade investigada. No mesmo diapasão,

Cerqueira (2009, p. 190) conclui “... o maior gargalo dentro do sistema de justiça criminal, que leva à impunidade, está

em seu elo inicial, na polícia”. Confirma-se assim uma estreita relação de causalidade entre essas deficiências e a

impunidade. 

Sendo assim, nesse contexto de incertezas, a prova pericial desponta-se como um importante mecanismo de atenuação

de uma das variáveis que levam à impunidade, na proporção em que contribuir para elevar a qualidade do sistema de

Justiça Criminal, conforme será demonstrado adiante.

Dentro do Sistema de Justiça Criminal brasileiro, a prova pericial equivale a uma das mais importantes modalidades

probatórias prevista pelo Código de Processo Penal. Em Minas Gerais, cabe ao Instituto de Criminalística, órgão

integrante da estrutura da Polícia Civil, a produção dessa prova técnica, servindo-se para tanto de profissionais

detentores de conhecimentos especializados, cujo espectro de atuação abrange praticamente todo o escopo do saber .

Existem diversos conceitos que definem a Perícia Criminal. Um deles faz referência ao conjunto de conhecimentos

3



Governo do Estado de Minas Gerais
						
						

científicos, técnicos e ou artísticos destinados à apreciação, interpretação e descrição dos elementos de ordem material

encontrados nos locais de crime e ou associados ao crime. Em regra, o objetivo do exame pericial é estabelecer ou

negar a correlação entre pessoa(s) e ou objeto(s) às circunstâncias que deram causa a uma ocorrência criminal. Na

prática, a Perícia Criminal compreende o reconhecimento, a coleta e o exame de evidências físicas relativas às cenas

de crime, através da análise e interpretação desse material, para apresentação nos tribunais.

No Brasil, a persecução penal, ou seja, a ação do Estado visando a apuração de uma infração penal, divide-se em duas

fases: uma preliminar e outra processual. A fase preliminar, ou investigatória, equivale a um procedimento inicial e

tem caráter puramente administrativo. Nesta fase, a perícia constitui-se em peça primordial que deve orientar a

investigação policial sobre os diversos aspectos da autoria e da materialidade da infração investigada. 

Por sua vez, na fase processual, os serviços prestados pelo Instituto de Criminalística visam contribuir para a formação

da convicção do magistrado, fornecendo-lhe os elementos necessários para a decisão da causa. Desta forma, o

processo penal será encerrado com uma sentença judicial, a qual resolve se a pessoa acusada será condenada ou

absolvida.

Afora as persecuções penais envolvendo unicamente questões de direito, em todas as demais sempre deverá ser feito o

exame pericial, através do qual os peritos tentarão desvendar a expressão lógico-seqüencial dos acontecimentos

questionados. Posteriormente, esse trabalho será documentado pelos peritos, transformando-se no laudo pericial.

De fato, essa importância da Perícia Criminal é atestada pela própria Organização das Nações Unidas, através de seu

departamento especializado em combates a crimes e drogas, à medida que em que reconhece a Perícia Criminal  como

a chave para uma Justiça Criminal justa e efetiva, pois a prova técnica provê objetiva e oportunamente informações

para múltiplas fases e estágios diferentes do processo criminal (UNODC, 2010).

Em síntese, a essência da Perícia Criminal, em Minas Gerais personalizada pelo Instituto de Criminalística, é

contribuir para o encontro da verdade, da forma mais precisa possível, a fim de prover o Sistema de Justiça Criminal

com respostas e informações altamente qualificadas e ao mesmo tempo totalmente imparciais.

Não obstante a relevância do Instituto de Criminalística dentro dos sistemas de Defesa Social e de Justiça Criminal, na

prática, observa-se que suas atividades têm se desenvolvido através de um fluxo reto, contínuo e impermeável,

portanto, sem margens para reflexões, como pode ser visualizado na figura 1 do anexo 1.

É o que aponta uma pesquisa-piloto realizada pelo autor deste projeto junto aos magistrados das varas criminais de

Belo Horizonte, em meados de 2009, através da aplicação de questionários (vide anexo 2). Na época, foram

levantados diversos pontos relacionados ao laudo pericial e ao serviço administrativo do Instituto de Criminalística. Os

magistrados, além de terem oferecido diversas alternativas de melhoria, também abordaram questões corriqueiras que,

de certa maneira, concorreriam para o aumento da impunidade. Citam-se como exemplos, 

&#61692;	processos judiciais com réus presos: o Instituto de Criminalística trata com o mesmo grau de prioridade

tanto os processos que têm réu preso quanto os que não têm;

&#61692;	classificação de uso de armas de fogo: os peritos consideram que não é atribuição da Perícia fazer essa

classificação; no entanto, para os magistrados essa classificação é imprescindível;

&#61692;	falsidade documental: o perito desconhece a necessidade do juiz em ter ciência quanto ao grau de

dificuldade de uma determinada falsificação;

&#61692;	entrevistas: eventualmente, sem ter noção das implicações jurídicas, o perito dá entrevistas sobre exame

pericial em andamento, fato que pode restar na invalidação do seu laudo;

&#61692;	 qualificadora penal: a ausência dessa abordagem no laudo minora a pena de muitos criminosos. Por

exemplo, no caso de furto qualificado por escalada, se o laudo não apontar a altura do objeto escalado, um réu que

estaria sujeito a uma pena de dois a oito anos passa a ser sujeito a uma pena de um a quatro anos. E, dependendo da

situação, poderá até mesmo ser absolvido.

Essas são algumas questões críticas relatadas pelos magistrados, cujas ocorrências acabam prejudicando o andamento

normal do processo. Por outro lado, a maioria dos peritos criminais desconhece tais condicionantes, de modo que,

4



Governo do Estado de Minas Gerais
						
						

tanto na feitura do exame pericial quanto na elaboração do laudo pericial, fica adstrita tão somente a detalhes técnicos,

ignorando que tais omissões podem colocar a perder todo o trabalho desenvolvido. Naturalmente, essa limitação se

deve à própria formação acadêmica dos peritos, a qual pode abranger todas as áreas do conhecimento humano .

Como se percebe, dentro da legislação penal processual brasileira, a prova pericial deve obedecer a rigorosos

formalismos jurídicos para de fato cumprir a sua função. Do contrário, a desobediência a esses preceitos converte a

prova técnica em uma peça de pouco significado jurídico, podendo inclusive ser alvo de nulidade. Nessas situações,

quiçá, poderá acarretar irreparáveis e imensuráveis prejuízos. Ora para a defesa, nos casos em que se faz necessária

para comprovar a inocência do acusado, ou limitar a sua participação no crime; ora para a acusação, quando a sua

ausência da perícia poderá livrar solto alguém que é sabidamente criminoso. 

Se é verdade que, se de um lado os peritos demonstram desconhecer o meio em que atuam, bem como as necessidades

reais dos destinatários de seu trabalho , do outro lado, os demais atores da Defesa Social e da Justiça Criminal não

ficam atrás e muitas vezes se mostram apáticos à situação, o que os leva a ignorarem as possibilidades e os alcances da

Criminalística. Em grande parte, esse modo de agir resulta de um excesso de oficialização de atos em desfavor de

outros meios de comunicação com o ambiente. Como conseqüência, isso conduz a uma compartimentagem do

conhecimento e, por fim, cria um reducionismo, pois à medida que cada ator separa a sua instituição das demais, retira

o objeto da sua análise do contexto em que ele foi produzido e dentro do qual deveria ser observado. Produz-se assim

uma abstração, uma cisão do concreto (BARROS, 2008). 

Sendo assim, inúmeros criminosos escapam do cumprimento de penas, portanto da Justiça, porque as evidências

físicas que comprovariam a autoria e ou a materialidade do crime não foram totalmente compreendidas e ou utilizadas

corretamente. Em outro extremo, cidadãos inocentes provavelmente são condenados por crimes que não cometeram e

pelos quais seriam inocentados acaso houvesse uma compreensão melhor da Perícia Criminal.

Adorno (2009, p. 11) resume bem a questão, alertando para o seguinte “... a sociedade mudou, os crimes cresceram e

se tornaram mais violentos, mas as instituições encarregadas da proteção dos cidadãos bem como de aplicar a lei e

ordem permanecem operando segundo o mesmo modelo que faziam há três ou quatro décadas”. Em síntese, não

acompanharam o ritmo do tempo.

1.3 -		A oportunidade da mudança

Essas circunstâncias claramente se conflitam com as novas perspectivas de gestão da Administração Pública, as quais

preconizam para o serviço público um viés mais ativo, dinâmico e focado no administrado (cliente), consoante

recomenda a literatura especializada (OSBORNE e GAEBLER, 1998; BRESSER-PEREIRA, 2009). 

Deste modo, uma vez que o Estado atribui para si a responsabilidade de administrar a vida em sociedade,

concomitantemente, ele assume o dever de ser eficiente, eficaz e efetivo ou, no mínimo, a obrigação de buscar

alcançar essas qualidades. 

Os gestores públicos, especialmente aqueles que, direta ou indiretamente, modelam a Perícia Criminal, devem estar

capacitados para entender que os criminosos utilizam a seu favor todos os meios disponíveis, sejam eles lícitos ou

ilícitos, morais ou imorais, éticos ou não. Por outro lado, devem estar cientes que ao Estado Democrático de Direito

somente cabe agir nos limites da lei. Todas as suas ações que não estejam calcadas na lei são questionáveis, podendo

ser inclusive alvo de nulidade. Na área criminal, o Estado trabalha dentro de reduzidos limites de legalidade, portanto,

a sua margem de erro é mínima. Assim, sob o aspecto do direito penal, todos os erros em que os agentes do Estado

incorrem, quando devidamente explorados pela defesa, sempre favorecem o acusado. Deste modo, não se pode tolerar

erros por simples descuidos gerenciais, sob pena de se propagar nos cidadãos um sentimento de incompetência e de

injustiça especialmente em relação aos órgãos de justiça e de defesa social. 

Entretanto, essa situação está mudando, pois, desde 2003, dentro de um panorama maior que envolve a reforma e

modernização do estado mineiro, a área da defesa social tem sido considerada um eixo de apoio importante às

políticas públicas do Governo de Minas Gerais. Para tanto têm sido traçadas várias estratégias visando a sua melhoria,
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entre elas, a de que trata este trabalho, a avaliação e melhoria da qualidade da atuação dos órgãos de Defesa Social e a

integração do Sistema de Defesa Social com o sistema de Justiça (MINAS GERAIS, 2003).

2) Descrição do trabalho:

2.	DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Neste item será apresentada uma pequena síntese do referencial teórico que fundamenta este projeto, a Nova

Administração Pública, fator importante para o melhor entendimento da sua dinâmica e do papel que representa para a

sociedade moderna. Além do mais, versará sobre quais bases se assentam os objetivos e os resultados visados pelo

trabalho, em função dos quais foram definidos na sequência o público-alvo e os seus beneficiários.

2 .1-		As bases da nova administração pública

Desde os anos 1980 uma onda de reformas vem atuando sobre o setor público em todo o mundo, atingindo uma ampla

gama de economias, tornando-se, por assim dizer, um fenômeno globalizado, posto que a sua toada vem envolvendo

países de variados continentes e também tem abarcado nações em diferentes estágios de desenvolvimento econômico.

Alguns estudiosos, entre eles Bento (2003) e Paula (2009) apontam que os motivos dessas reformas devem-se ao que

se convencionou chamar de esgotamento do paradigma do Estado do Bem-Estar, nos países desenvolvidos, e, entre

nós, do Estado desenvolvimentista. De fato, o Estado ampliara bastante o seu tamanho e leque de atuação, como

consequência, as despesas públicas tornaram-se excessivas não apenas em função das áreas sociais, mas também em

decorrência da própria grandeza do Estado, devido a sua onipresença em toda a vida social. Ademais, de posse de

orçamentos cada vez maiores, a lógica governamental abstraiu-se da noção de custos, e estes, por sua vez, aumentaram

muito desproporcionalmente à dinâmica do Estado, fragilizando assim a sua eficiência e eficácia. Paralelamente,

também a máquina burocrática estatal crescera de forma demasiada, tornando-se pesada e auto-referida, por

conseguinte, ganhara a antipatia da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Desta forma, os governos

tornaram-se inaptos para resolver tanto os seus problemas correntes quanto as demandas derivadas em razão do

surgimento de novos atores sociais ou até mesmo em função do descontentamento de antigos atores (BENTO, 2003;

ABRUCIO, 2006).

Durante a crise, tanto o modelo de administração weberiano quanto o Estado do Bem-Estar Social foram incisamente

atacados e responsabilizados pela situação de calamidade financeira em que se encontrava a maioria das economias

nacionais. 

A administração burocrática até então havia sido o braço forte do Estado do Bem-Estar, inclusive, assumindo o papel

central na feitura e implementação das suas políticas públicas (OSBORNE, 2006), certamente agora haveria de

receber parte da responsabilidade que lhe cabia na situação. Conforme Osborne (2006), as críticas variavam desde a

autores que a consideravam como uma paciente em estado terminal, quanto a uma mera expectadora das mudanças

que estavam sobrevindo.

Bresser-Pereira (1998) alega que a ampliação do papel social e econômico do Estado, durante o século XX, não era

condizente com a metodologia tradicional do modelo weberiano, fundamentado exclusivamente em controles

hierárquicos e formais, uma vez que essa moldagem tornava o Estado lento, caro e ineficiente. Portanto, na sua visão,

os questionamentos procediam. Com efeito, aumentaram-se as críticas e as discussões a respeito do sistema, em

especial, as mais contundentes tornaram-se aquelas feitas pelos economistas liberais em relação ao dispendioso custo

do aparelho estatal, o qual vinha necessitando, para se sustentar, de uma carga tributária cada vez mais elevada em

contrapartida aos serviços prestados que continuavam morosos, dispendiosos e ineficientes, e em alguns casos, porque

não dizer, decadentes. 
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Embora as críticas ao modelo vigente fossem antigas, nesta altura do jogo, ou seja, na conjuntura dos anos 1970-1980,

um conjunto de doutrinas já havia tomado forma, ainda que não bem definida, e preparado o campo, arando-o com

ideias e experimentações novas, e deixando-o extremamente fértil para implementações. A partir de então, com o

devido suporte acadêmico e as preocupações governamentais, surgem os fundamentos da Nova Administração

Pública, ou Administração Pública Gerencial. 

Ao contrário do que em princípio possa se imaginar, conforme afirma Hood (1991), vide também Barzelay (2001),

Bresser-Pereira (2009) e Abrucio et al (2010), a Nova Administração Pública não equivale a uma doutrina ou a um

corpo de idéias homogêneo, posto que, na formulação desta nova proposta de administração abrigam-se conteúdos e

trajetórias de várias orientações. Bento (2003) e Paula (2009) nos alertam que para ali afluem correntes de pensamento

do movimento neoconservador, do neoliberalismo, da política de terceira via e do movimento gerencialista, cada qual

contribuindo com uma formatação ideológica específica, portanto, convenientes aos debates profissionais e

acadêmicos.

Mas, a despeito dessas divergências, essas correntes se tangenciam em inúmeros pontos, sendo que o pivô central

invariavelmente corresponde à tentativa de se implantar na Administração Pública dinâmicas de trabalho semelhantes

às da iniciativa privada. Em regra, os arquitetos da Nova Administração Pública (NAP) partem da premissa base de

que as organizações do setor público funcionariam melhor caso adotassem determinadas lógicas, técnicas e

procedimentos já em vigor nas empresas da iniciativa privada. Por exemplo, Osborne e Gaebler (1998) sugerem que a

orientação permanente pelas lógicas da performance e do empreendedorismo deve ser o fio condutor das políticas

públicas. Aliás, esse foi o tom que orientou a reforma administrativa ocorrida nos Estados Unidos no primeiro governo

Clinton, que compreendeu o período 1993 a 1996. 

Desta forma, à medida que o serviço público, com sua fórmula estritamente burocrática, era acusado de favorecer a

corrupção e a ineficiência, em contrapartida, o setor privado passou a ser visto como o locus da eficiência e da

qualidade, o que refletiu como uma imagem da sua superioridade. Por conseguinte, esse conjunto de fatores acabou

sendo propício ao surgimento de uma nova doutrina administrativa para o serviço público, fundamentada em muitos

dos paradigmas da iniciativa privada, tais como foco nos custos, contrato de gestão, ênfase nos resultados,

flexibilização, planejamento estratégico, desempenho, serviços exclusivos e não-exclusivos (BRASIL, 1995; MINAS

GERAIS, 2003).

Na comunidade acadêmica, essas características acabaram por imprimir à Administração Pública Gerencial o conceito

de uma disciplina com lógica própria, inicialmente centrada na reestruturação das organizações públicas com o intuito

de torná-las mais eficientes, reduzir os custos e aumentar o desempenho. 

Em Minas Gerais, a Administração Pública Gerencial efetivamente tem início a partir do primeiro Governo Aécio

Neves, iniciado em 2003. Em termos institucionais, a implantação dessa política ficou conhecida como Choque de

Gestão, a qual teve como objetivos primários promover o desenvolvimento do Estado, revertendo o déficit

orçamentário através da redução de despesas e da reorganização e modernização do aparato administrativo estadual

(MINAS GERAIS, 2003). Desta forma, com base nos paradigmas da NAP, novos valores e orientações para o modelo

de Estado vigente estão sendo implantados, especialmente aqueles relativos à constante busca da eficiência e a

orientação permanente para o alcance de resultados.

Decerto, não se almeja com essas mudanças substituir completamente o paradigma burocrático, mas, na medida do

possível e do conveniente, flexibilizá-lo. Outrossim, há que se ressaltar que não se deve enxergar por detrás dessas

medidas um perfil estritamente ideológico ou partidário. Deve-se simplesmente reconhecer  que para determinadas

deficiências existentes no setor público podem ser encontradas soluções no ambiente da gestão privada. Por exemplo,

a competição e os incentivos positivos são dois elementos que mantêm a iniciativa privada em permanente busca pela

eficiência. No serviço público, em regra isso não acontecia. Portanto, foi necessário conceber mecanismos que

pudessem animar os atores do setor público a quererem melhorar a práxis cotidiana a fim de que saíssem da rotina de

mero cumprimento de regras e procedimentos. Nesse caso, uma das fórmulas que a NAP importou da administração

de empresas, e que tem aplicado com relativo sucesso, refere-se à premiação àqueles órgãos ou setores que conseguem
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cumprir determinados resultados ou que alcançam uma performance superior em relação a seus pares. De certo modo,

isso gera uma competição que induz o setor público a melhorar a sua condição.

De forma gradual, com o intuito de se tornarem mais reais as suas políticas públicas, o governo mineiro vem

implementando um gerencialismo público pautado em modelos de práticas administrativas mais adequadas ao atual

estágio de amadurecimento de nossa sociedade. Com efeito, paulatinamente, o que se deseja é mudar o perfil

administrativo do setor público estadual, reduzindo os gastos públicos, melhorando o desempenho do Estado e

aumentado a qualidade dos serviços prestados. 

Mas para que a lógica da NAP torne-se efetiva, sob uma perspectiva mais ampla, o novo modelo de condução da

gestão pública deve, todavia, ser entendido e conformado a partir do contexto da redefinição do papel do Estado, o

qual transpassa a mera reestruturação administrativa. Esse rearranjo deve necessariamente compreender também a sua

organização política e a sua inter-relação para com a sociedade, privilegiando desta forma uma abordagem

político-sociológica (BRESSER-PEREIRA, 2009). Ou seja, não se trata de somente tentar reproduzir os métodos da

iniciativa privada sobre as instituições públicas. Na realidade, a ação finalista deve corresponder a um conjunto de

atitudes que vá além da pura implantação de técnicas econômico-administrativas. Como assevera Paula (2005), os

modelos de práticas administrativas mais adequadas ao atual estágio de evolução da sociedade exigem maior

participação democrática, mais transparência das ações governamentais e um incremento das responsabilidades dos

gestores na condução da coisa pública. 

Certamente, para que a implantação desse novo modelo de gestão funcione de forma satisfatória torna-se necessário

que se sustente em uma estratégia coerente e bem definida, embasada sobre um serviço público profissional forte,

organizado, ativo, e, principalmente, comprometido com as diretrizes políticas do Estado. Para isso, a participação dos

servidores públicos nesta nova realidade corresponde a uma variável imprescindível nessa equação. 

É certo que em nosso país ainda carecemos de uma sociedade mais participativa nos assuntos de Estado, não apenas na

conscientização dos problemas, mas, sobretudo na oferta de soluções. Naturalmente, essa situação reproduz-se

internamente no próprio Estado, porquanto, entre os servidores públicos ainda se ressente a ausência de uma cultura de

participação nas políticas públicas, inclusive naquelas que miram favorecer as condições sócio-econômicas da

sociedade e aumentar o seu grau de cidadania.

Em parte, tal condição reflete a ausência de alternativas que coloquem o servidor como um coadjuvante necessário no

desenvolvimento das análises políticas. Ostrom (2002) argumenta que as dificuldades das análises políticas residem no

fato de elas insistirem em partir das abordagens gerais para as específicas, desconsiderando as várias formas de

sociedades organizadas existentes e as  respectivas e diversas questões que as envolvem. De igual modo, a autora

alega que, no conjunto, as reformas políticas mundiais têm se baseado em uma visão simplificadora da natureza da

ordem social, ignorando a multidisciplinaridade que a permeia e desconfiando da capacidade de os cidadãos, fora do

eixo decisório, contribuírem com soluções para as demandas que os abrangem. De acordo com Ostrom, essa

perspectiva parte do pressuposto que a ordem resulta de uma direção central. 

2.1) Objetivos propostos e resultados visados:

2 .2-		Objetivos propostos e resultados visados

Com base nesses argumentos, a formulação de uma política pública, e seu consequente desenvolvimento, deve ter

como pressuposto o conhecimento do comportamento dos múltiplos atores envolvidos na questão. Ostrom (2002) diz

que um bom começo para as políticas públicas é assumir que nem cidadãos, e tampouco governantes, isoladamente

são capazes de analisar todas as situações por completo. Para criar macropolíticas é necessário desenvolver soluções

por meio de tentativa e erro na aplicação de diferentes regras para os variados problemas coletivos. 

No tocante a este projeto, parte-se do fato que, dentro da legislação penal, a prova pericial deve obedecer a rigorosos
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formalismos processuais para produzir efeito e cumprir a sua função. Do contrário, isso causa desperdícios e diminui a

efetividade do sistema. Sendo assim, o objetivo final deste projeto consiste em incluir os peritos criminais nesse

processo de participação e de responsabilização coletiva a fim de que se tornem mais capazes para contribuir com a

oferta de soluções para a melhoria do Sistema de Justiça Criminal.

Para alcançar o objetivo acima, preliminarmente será necessário perfazer os seguintes objetivos intermediários:

a)	captar a percepção que os clientes do Instituto de Criminalística têm a respeito da Perícia Criminal;

b)	avaliar junto a esses clientes o grau de atendimento do Instituto de Criminalística as suas demandas e expectativas;

c)	coletar informações sobre os pontos negativos e positivos em relação aos serviços prestados pelo Instituto de

Criminalística;

d)	obter e oferecer sugestões sobre  medidas de aprimoramento do sistema como um todo;

e)	esclarecer acerca dos limites e das possibilidades do trabalho pericial;

f)	mostrar aos peritos criminais o seu trabalho aplicado e as consequências jurídicas, sociais, psicológicas e

econômicas resultantes.

Como resultado, espera-se criar espaços para a experimentação e a aprendizagem, de modo que os peritos criminais se

sintam motivados a ampliar os seus limites de visão, tornando-se capazes de produzir conhecimento que surta efeitos

para além da fronteira física de sua instituição, abandonando-se assim a idéia de que cada órgão público atua por conta

própria. Adquirindo essa visão sistêmica, os peritos criminais ampliarão as suas possibilidades de ação e estarão mais

aptos a escolher as melhores alternativas para a sociedade. Nesse sentido, a figura 2 do anexo 1 fornece uma pequena

ilustração do que se pretende.

2.2) Público-alvo do trabalho:

2 .3-		Público-alvo do trabalho

Dentro da lógica do mercado perfeito, vige o princípio segundo o qual a empresa deve conhecer o cliente a fim de

identificar as suas necessidades e os fatores que garantem a sua satisfação, pois, caso não o faça, o seu lugar poderá ser

tomado pelo concorrente. Porém, em se tratando do setor público o tema é complexo e frequentemente envolve a

questão do monopólio, quando apenas um órgão está desenhado para atender às necessidades do outro. É o que ocorre

no caso da produção da prova técnica, pois nesta questão o Poder Judiciário não possui opção de escolha, tendo em

vista que apenas o Instituto de Criminalística possui capacidade legal e técnica para atendê-lo neste requisito. Aqui, há

que se considerar ainda a delicada questão das chamadas provas irrepetíveis .

Com base nesses pressupostos, o público-alvo deste projeto serão os magistrados titulares das varas criminais da

comarca de Belo Horizonte e os peritos criminais lotados no Instituto de Criminalística.

Os magistrados estão entre os principais destinatários dos serviços prestados pelo Instituto de Criminalística, além do

mais, exercem uma considerável influência na formulação de políticas públicas na área da Justiça Criminal. Sob esta

ótica, este trabalho poderá ampliar o campo de discussão e ajudar na construção de propostas sólidas para as questões

a serem levantadas nas discussões e implantação do projeto. 

Na ponta oposta, na qualidade de fornecedores de parte da matéria-prima de trabalho dos magistrados, encontram-se

os peritos criminais. Este grupo corresponde aos servidores públicos incumbidos de produzir a prova técnica que serve

de subsídio para as decisões dos magistrados a respeito das delicadas questões que envolvem o julgamento dos delitos

criminais. 

Desta forma, esses dois grupos de atores serão os principais executores do projeto, os quais atuarão mediante a criação

de grupos de trabalho, cujos detalhes serão explicitados adiante.
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Ademais, cabe ressaltar que, no âmbito de suas respectivas atribuições e competências, peritos criminais e magistrados

detêm destacada autonomia decisória em suas ações , inclusive não havendo assim subordinação técnica entre as duas

carreiras. 

2 .4-		Beneficiários do trabalho

Em princípio, os beneficiários diretos com a implementação deste projeto serão a administração judiciária e a tutela

jurisdicional, tendo em vista que essas instituições correspondem à finalidade para a qual o Instituto de Criminalística

está primordialmente constituído para atender.

Naturalmente, esta proposta contemplará também o seu público-alvo, juízes e peritos criminais, à medida que ampliará

o leque de conhecimento recíproco desses atores, diminuirá o grau de incerteza que eventualmente sitia as relações

bilaterais entre os dois grupos e possibilitará a criação de feedbacks. Por conseguinte, proporcionaá mais segurança,

agilidade e conforto às ações e decisões individuais de cada grupo. 

Todavia, considerando que o trabalho prevê redução de custos, aumento da agilidade e da confiabilidade do sistema,

por tudo isso, também o Estado será um beneficiário do projeto, pois, através dele, alcançará maior eficiência e

eficácia em suas ações. Por esses mesmos motivos, como efeito em cadeia, a sociedade mineira também sairá

ganhando.

2.3) Ações e etapas da implementação:

2 .5-		Ações e etapas da implementação

A principal estratégia proposta para o desenvolvimento e sucesso deste projeto reside nos mecanismos de participação,

transparência e acesso à informação que será dado aos atores envolvidos, cujo arranjo institucional deverá se realizar

com base na cooperação e no diálogo transparente entre o Poder Judiciário e o Instituto de Criminalística. Com efeito,

a informação será repassada amplamente a todos os participantes do processo, possibilitando o desenvolvimento

comum do conhecimento. Desta forma, isso permitirá a formação de uma visão sistêmica nos atores participantes do

projeto, induzindo-os a abandonarem a concepção compartimentalizada muito presente na sistemática de trabalho dos

órgãos públicos como característica das administrações estritamente burocráticas.

A princípio, a fim de atingir os objetivos propostos, os trabalhos obedecerão às ordens e etapas apresentadas no anexo

3. Porém, conforme o andamento do projeto, eventuais alterações poderão ocorrer, particularmente no que se refere ao

estabelecimento de prazos e de etapas intermediárias.

3) Recursos utilizados 
 Descrição dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos etc.:

3.	RECURSOS UTILIZADOS

Considerando a sistemática de trabalho planejada, para viabilizar este projeto não será necessário qualquer

investimento adicional de recursos financeiros, humanos ou tecnológicos. O projeto demandará tão somente o capital

humano presente nos órgãos públicos envolvidos na situação-problema. Portanto, o investimento do Estado limita-se

aos vencimentos normais dos servidores públicos (peritos criminais e magistrados) envolvidos na questão,
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representando então um baixo custo de implantação em contrapartida ao elevado potencial de melhoramento dos

serviços almejado pelo projeto.

A ação transformadora que possibilitará o sucesso do projeto baseia-se no ethos republicano dos servidores públicos

envolvidos na problemática. Com certeza, não será difícil convencê-los de que as mudanças necessárias à melhoria de

nossa sociedade atravessam primeiramente o compromisso, o envolvimento e a dedicação efetivos de cada um de nós. 

4) Caracterização da situação atualCaracterização da situação atual:

4.1) Mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e indicadores utilizados:

4.	CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

Tendo em vista que este projeto se encaixa na categoria experiências e idéias inovadoras implementáveis, neste

capítulo, com base na experiência adquirida por este autor, os itens apresentados referem-se a projeções daquilo que se

visualiza como mecanismos de monitoramento e avaliação, bem como de resultados aguardados.

4.1-		Mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados e indicadores utilizados

O trabalho (outcomes) dos peritos criminais são os atendimentos aos locais de crime, os exames e os laudos periciais,

enquanto os resultados (outputs) são as alterações do nível de qualidade das decisões e sentenças judiciais, na medida

em que servem de base para torná-las condizentes com os eventos analisados. Esta é a relação entre produtos e

resultados. Como no caso da Perícia Criminal essa relação tem um cunho eminentemente qualitativo, conforme se

extrai de Wilson (1989), em regra, torna-se mais susceptível avaliar organizações desta natureza mediante a sua

conformidade às normas e procedimentos, tendo em vista que os processos podem ser observados, mas os resultados

não podem.

Por isso, a avaliação do desempenho das instituições públicas impõe necessariamente custos de difícil mensuração,

tornando pouco claros os resultados da ação gerencial que atua sobre a instituição. Sendo assim, ciente dessas

dificuldades, inicialmente, os mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados serão feitos com base em

questionários entregues diretamente aos magistrados das varas criminais, com periodicidade semestral, onde constarão

itens de avaliação previamente acordados, bem como campos de sugestões para novos itens.

Ademais, conforme se mostrar necessário e conveniente, anualmente poderão ser analisadas amostras de decisões

judiciais a fim de se destacar se os laudos periciais estão sendo relevantes e úteis à fundamentação das decisões

judiciais.

4.2) Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados:

4.2-		Resultados quantitativos e qualitativos que poderão ser concretamente mensurados 

Atualmente, circulam mês a mês centenas de expedientes entre as duas instituições, cujo tempo médio de trânsito gira

em torno de 20 dias para cada um deles, contados entre a emissão e o retorno com a devida resposta, a qual nem

sempre supre de forma eficiente o questionamento inicial. Nesse intervalo, na maioria das vezes, enquanto aguarda a

resposta, praticamente o processo se paralisa. No entanto, após o recebimento da resposta, tendo em vista o princípio

do contraditório, em regra, para cada oficio juntado ao processo abre-se vista às partes para se manifestarem a

respeito. E isso acarreta uma nova paralisação. 
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Entretanto, nem todas as lacunas e falhas do sistema podem ser resolvidas através da circulação de ofícios. Na maioria

das vezes, por motivos diversos, o juiz vê-se obrigado a tomar determinada decisão em cima de dados insuficientes ou

incertos.

Sendo assim, a principal finalidade deste trabalho, a qual permitirá superar a situação-problema, consiste no

estabelecimento de um canal de comunicação entre a Perícia Criminal e as varas criminais de Belo Horizonte.

Projeta-se uma via de comunicação isenta das limitações impostas pelas formas convencionais e estritamente

burocráticas, que usualmente moldam as instituições públicas, tornando-as lentas e insensíveis às questões sociais.

Desta forma, as duas instituições estarão mais aptas a compreender as necessidades recíprocas. Com efeito, alguns dos

resultados visíveis do projeto serão:

&#61688;	redução do movimento desnecessário de expedientes;

&#61688;	minimização do tempo de tramitação dos expedientes em geral;

&#61688;	abreviamento do tempo de espera por informações;

&#61686;	aumento da segurança jurídica quanto aos laudos periciais;

&#61686;	maior qualidade às decisões e sentenças judiciais;

&#61688;	diminuição do tempo de tramitação do processo criminal.

5) Lições aprendidas:

5.1) Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados:

5.	LIÇÕES, EVENTUAIS OBSTÁCULOS E SUPERAÇÕES

Com base no que foi apresentado e nas expectativas presentes entre os grupos de pessoas ouvidas no decorrer desta

proposta, pode-se afirmar que, dentre as inúmeras lições que serão aprendidas com o projeto, destacam-se:

&#61686;	as parcerias resultam em aumento da sinergia do Sistema de Justiça Criminal;

&#61686;	é possível criar uma consciência permanente para com a organização e qualidade dos serviços;

&#61686;	o inter-relacionamento, a comunicação e o diálogo são meios importantes de se atingir finalidades;

&#61686;	a comunicação unilateral é ineficaz;

&#61686;	a prevenção de erros e riscos resulta em diminuição de retrabalhos;

&#61686;	o planejamento de ações é estratégia eficiente para o alcance de objetivos.

As organizações que compõem o setor público são extremamente heterogêneas, não apenas no aspecto de suas

finalidades, mas inclusive nas estruturas jurídicas em que se assentam. 

Além do mais, há ainda a complexa questão das redes que entremeiam as instituições. Sejam elas públicas ou

privadas, existe um intricado conjunto de nexos e relações estabelecidas entre as organizações e, principalmente, não

se pode ignorar, entre os próprios membros dessas instituições, os quais, inclusive, negociam posições, conveniências

e recursos entre si. Desta forma, alguns dos principais obstáculos que ocasionalmente poderiam surgir na

implementação do projeto são: 

&#61656;	resistência de determinados servidores em aceitar mudanças no seu modo de agir; e

&#61656;	descrédito por parte do público-alvo quanto à possibilidade de implementação da proposta e do seu

respectivo sucesso.

Por outro lado, no caso em análise, embora pertençam a poderes distintos, no que se refere às responsabilidades legais,

existe muita semelhança entre os perfis das carreiras de perito criminal e de magistrado. Na execução de seus afazeres,

ambos procuram agir com total isenção, pois, a todo instante, a finalidade precípua de cada um é a busca da verdade:
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não acusar inocentes e, ao mesmo tempo, não inocentar culpados. Sendo assim, o ethos republicano desses servidores

públicos predominará nos debates e superará os obstáculos que eventualmente surgirem.
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