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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO FLUMINENSE 

 

O trabalho do Perito Oficial, balizador do inquérito policial e posterior 

ação penal, possui caráter técnico-científico, baseando seus exames e conclusões 

em método científico a fim de produzir provas materiais – peças estáveis, mais 

confiáveis que as provas testemunhais e capazes de melhor subsidiar sentenças 

judiciais. 

A Perícia Oficial é formada por profissionais com formação, qualificação e 

habilitação para atuar nas áreas afins e, assim, promover análise científica, 

objetiva e criteriosa de vestígios de crime, garantindo o enfrentamento da 

criminalidade de forma isenta e inteligente. Por esta razão, torna-se evidente que 

a complexidade inerente de suas atividades e o grande peso de responsabilidade 

depositado nestes profissionais garantem uma sociedade mais justa. 

No estado do Rio de Janeiro, a Perícia Oficial não é autônoma, contrariando 

as recomendações de órgãos nacionais, como os da justiça e dos direitos humanos, 

e internacionais, como a ONU. A Perícia Oficial Fluminense ainda luta para 

alcançar plena autonomia técnica, científica e funcional, previstas em legislação 

federal (Lei 12.030/2009), limitadas pela falta de meios materiais e gestão 

ineficiente. 

Quando se fala em autonomia da Perícia Oficial, também nos referimos à 

autonomia administrativa e orçamentária. Precisamos de gestores que conheçam 

a atividade e sejam capazes de entender suas necessidades, alocando 

adequadamente recursos materiais e humanos de forma mais eficiente, sem 

interferências estranhas à Perícia, priorizando a verdade e a justiça, com respeito 

às garantias fundamentais – como o direito ao contraditório e ampla defesa. Em 

suma, é autonomia plena é técnica, científica, funcional, administrativa e 

orçamentária. 

Enquanto dezenove (19) estados são desvinculados das polícias civis, ou 

seja, são realmente autônomos e geridos por Peritos Oficiais, o estado do Rio de 

Janeiro figura como o único estado da Federação em que a gestão da perícia é 

vinculada a terceiros que não possuem qualquer relação com a área de Perícia 

Oficial, o que corresponde a uma grande anomalia.  Um gestor sem conhecimento 
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profundo da área não é capaz de perceber peculiaridades da atividade que 

necessitem de ações imediatas, portanto será majoritariamente medíocre ao tomar 

suas decisões, muitas vezes intempestivas. No caso do RJ, nem ações de médio e 

longo prazos são tomadas em atendimento às grandes necessidades da Perícia. 

Enquanto a gestão da Perícia continuar sendo promovida por profissionais 

que mal conhecem o objeto de sua administração, grande parte das decisões 

tomadas continuarão comprometendo o bom exercício da atividade pericial. 

Discrepâncias na evolução salarial, nas promoções, e na (re)estruturação dos 

setores e nas demais condições de trabalho são exemplos que continuarão 

existindo enquanto a Perícia Oficial não se constituir em um órgão realmente 

autônomo na estrutura do Poder Executivo. Algumas decisões administrativas 

chegam a ser imorais, como a que deliberou pela retirada de gratificação de todo 

o Departamento de Polícia Técnico-Científica para ser redistribuída para novas 

funções gratificadas restritas aos chefes da Secretaria de Estado da Polícia Civil 

(SEPOL), mantendo gratificações de mesma natureza em outros departamentos, 

evidenciando o total desapreço em relação à Perícia. E a má gestão dos 

investimentos trazidos pela intervenção federal torna cristalina a falta de zelo com 

o recurso público, onde equipamentos comprados pelo governo federal por 

centenas de milhares de reais se encontram ainda encaixotados e sem a garantia 

do fabricante, uma vez que esta já venceu há tempos, produzindo um enorme 

prejuízo à sociedade pela quantidade de exames periciais que deixam de ser 

realizados por falta de estrutura. 

O governo do estado do Rio de Janeiro, além de contrariar a tendência 

nacional (e internacional) da autonomia da Perícia, não tem investido na Polícia 

Técnico-Científica. São públicos os casos de atraso de exames periciais e/ou não 

realização destes por falta de estrutura, pessoal e insumos, levando muitos 

cidadãos a esperar longos períodos por uma resposta às suas questões, como as de 

familiares desaparecidos.  

Na contramão do Plano Nacional de Segurança Pública, a SEPOL não 

fortalece a perícia por meio de investimentos (apenas cobre parcialmente as 

despesas de manutenção) e promove o esvaziamento das funções dos peritos 

oficiais, na medida em que autoriza que atribuições destes profissionais sejam 

desempenhadas por outros servidores em desvio de função, constituindo evidente 

usurpação funcional, enfraquecendo a prova material gerada, uma vez que estes 
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agentes não possuem atribuição legal nem são habilitados para a realização de 

perícias, gerando insegurança jurídica. Nos últimos anos, a maioria dos 

investimentos realizados foram através da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública/Ministério da Justiça. 

A atuação do estado do Rio de Janeiro diante da Perícia Oficial não é o 

esperado em um típico Estado Democrático de Direito, mas em Estados 

autoritários que se alinham a métodos arcaicos em detrimento do método 

científico na busca da resolução dos crimes. Esse tipo de Estado autoritário 

criminaliza cidadãos, baseando-se mais em provas subjetivas que em provas 

materiais e científicas. 

Ao adotar uma política de segurança pública que despreza a capacidade de 

trazer a verdade gerada pela prova material e pela inteligência, o estado do Rio de 

Janeiro assume os sucessivos fatos apresentados à sociedade de não observância 

aos direitos fundamentais de uma série de cidadãos, que sem justo motivo já 

tiveram suas vidas relacionadas à crimes. 

Diante desse grande retrocesso, a Perícia Oficial Fluminense se encontra 

desestimulada e frustrada tanto por não conseguir oferecer um serviço adequado 

à população quanto por ser atacada por exigir o mínimo de dignidade em suas 

condições de trabalho, na valorização salarial, na reposição da defasagem de 

pessoal e em autonomia funcional. Não é demais lembrar que nem a decretação 

de uma pandemia foi suficiente para que a SEPOL adquirisse todos os 

equipamentos de proteção individual adequados à atividade pericial no contexto 

da COVID-19. Nossos peritos oficiais, principalmente os médicos legistas, estão 

adoecendo por não haver condições de trabalho dignas. 

Assim, o Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro - 

SINDPERJ não se furtará de denunciar em todos os espaços, nacionais e 

internacionais, essa política de Estado que busca o enfraquecimento da prova 

pericial e do Estado Democrático de Direito. 

Uma Perícia Oficial forte, equipada, valorizada e autônoma é a 

garantia dos direitos fundamentais, é a garantia da justiça, é a garantia de 

segurança pública para toda a sociedade.  
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