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Resumo. Este artigo discute os alcances da Lei 12.030, que 
dispõe sobre as perícias oficiais de natureza criminal e dá outras 
providências. Faz estudo comparado das autonomias dos peritos 
criminais de natureza criminal com as de outros servidores 
públicos. Discute questões relativas aos princípios jurídicos, bem 
como propõe o princípio da autonomia da perícia oficial, no 
âmbito da Lei 12.030/2009. 
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I. Introdução.
A Lei no 12.030, de 17 de setembro de 2009, que entrou em 

vigência em 16/12/2009, poderá trazer avanços significativos 
para a perícia da Polícia Federal e das Polícias Civis dos 
Estados. Ex vi do artigo 2º dessa lei, os peritos oficiais de 
natureza criminal gozam de autonomia técnica, científica e 
funcional, ipsis verbis: “Art. 2o   No exercício da atividade de 
perícia oficial de natureza criminal, é assegurado autonomia 
técnica, científica e funcional, exigido concurso público, com 
formação acadêmica específica, para o provimento do cargo de 
perito oficial.”. 

Neste artigo discutimos e esclarecemos os alcances das 
autonomias técnica, científica e funcional, no âmbito dos 
órgãos técnico-científicos, encarregados da elaboração dos 
laudos periciais criminais, no âmbito da Lei No 12.030/2009. 
Seguramente, essas autonomias são de importância 
fundamental para os órgãos técnico-científicos, encarregados 
da elaboração das perícias oficias e da produção dos 
respectivos laudos periciais criminais.  

São feitos estudos comparados sobre as diversas 
autonomias dos peritos oficiais de natureza criminal com 
essas prerrogativas de outros servidores públicos, buscando 
o entendimento sobre as mudanças na atuação dos peritos 
oficiais, a partir dos benefícios concedidos pela lei. Busca-
se também o entendimento sobre a abrangência da lei, com 
relação aos órgãos de gestão da perícia oficial de natureza 
criminal, nos âmbitos federal e estadual.

II. Primórdios da busca da autonomia científica
Segundo Silva [12], o astrônomo Galileu Galilei, no 

século XVI, foi o cientista pioneiro em pleitear a “autonomia 
científica”, para que fosse possível o real desenvolvimento 
da ciência. Naquele momento histórico, pleiteava-se a 
autonomia da ciência em relação aos dogmas presentes 
na teologia. Ainda segundo os estudos de Silva [12], as 

investigações realizadas por Galileu, tendo em vista a 
comprovação do movimento terrestre, não apontam apenas 
para uma tomada de posição com respeito à astronomia ou 
em direção à construção de uma nova cosmologia. Mais do 
que isso, elas indicam uma postura intimamente voltada 
para a defesa de um valor cognitivo extremamente caro a 
Galileu: a autonomia científica. Ao defender a autonomia 
científica, o grande astrônomo reclamava a obediência a dois 
componentes importantíssimos: as experiências sensíveis e as 
demonstrações necessárias. 

Segundo Mariconda [5, 6, 7, 8], o pleito de autonomia 
científica, formulado por Galileu, baseia-se principalmente 
na defesa vigorosa da liberdade da pesquisa científica, baseada 
na idéia da suficiência do método científico: as experiências 
sensíveis e as demonstrações necessárias são suficientes 
para decidir acerca das questões naturais, em particular, 
para determinar a escolha de uma entre várias explicações 
astronômicas rivais. 

III. Estudo comparado das autonomias dos 
servidores públicos

Segundo Mazzilli [9], autonomia funcional consiste na 
liberdade de se exercer o ofício em face de outros órgãos 
e instituições do Estado. Em decorrência da autonomia 
funcional, técnica e científica, o perito oficial não estará 
sujeito a qualquer tipo de ingerência, quer seja de natureza 
científica, técnica ou administrativa, sobre o seu trabalho, 
quando no exercício de suas atividades fins.

Segundo Moraes [11], o servidor público que goza 
da autonomia funcional, em virtude de lei, quando no 
cumprimento de seus deveres funcionais, submete-se 
unicamente aos limites determinados pela Carta Magna, pelas 
leis e pela sua própria consciência, não estando subordinados 
a nenhum outro Poder. Isto é, não se subordinam nem ao 
Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder 
Judiciário. Assim, em decorrência da autonomia funcional, 
concedida pela Lei No 12.030/2009, o perito oficial de natureza 
criminal, quando no exercício de suas atividades fins, não 
sofrerá ingerências de outros órgãos ou servidores públicos, 
independentemente do cargo ou da posição hierárquica 
ocupada.

Assim, o legislador assegurou ao perito oficial de natureza 
criminal, por meio da Lei no 12.030/2009, a autonomia 
técnica, científica e funcional, garantindo-se a defesa vigorosa 
da liberdade da pesquisa científica, baseada na idéia da 
suficiência do método científico. Por meio dessas autonomias, 
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o perito oficial tem a prerrogativa de se submeter unicamente 
aos limites determinados pela Carta Magna, pelas leis e 
pela sua própria consciência, não tendo que se subordinar a 
nenhum outro poder, quando no exercício de suas funções, 
em busca da verdade real.

Outros servidores públicos e órgãos públicos também 
gozam de autonomia funcional e científica. A Constituição 
Federal assegura, de forma explícita, autonomia 
administrativa e financeira ao Poder Judiciário, autonomia 
funcional e administrativa ao Ministério Público e às 
Defensorias Públicas Estaduais e autonomia didático-
científica às universidades, in verbis:

“Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada 
autonomia administrativa e financeira.

Art. 127. § 1º São princípios institucionais do 
Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e 
a independência funcional. 

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada 
autonomia funcional e administrativa, podendo, 
observado o disposto no art. 169, propor ao Poder 
Legislativo a criação e extinção de seus cargos e 
serviços auxiliares, provendo-os por concurso 
público de provas ou de provas e títulos, a política 
remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá 
sobre sua organização e funcionamento.

Art. 134. § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são 
asseguradas autonomia funcional e administrativa 
e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro 
dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 
99, § 2º.

Art. 207. As universidades gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão.”

Ressalte-se que a Lei Suprema, além de assegurar aos 
membros do Ministério Público a “autonomia funcional”, que 
lhes concede a liberdade de exercerem o seu ofício em face de 
outros órgãos e instituições do Estado, também lhes assegura 
a “independência funcional”, concedendo-lhes, portanto, a 
liberdade de exercerem o seu ofício em face de outros órgãos 
da própria instituição do Ministério Público. Observe-se 
que a Lei no 12.030/2009 não assegurou a independência 
funcional aos peritos oficiais, certamente porque o princípio 
da independência funcional se contrapõe ao princípio da 
hierarquia, sendo esse último típico dos órgãos policiais.

Segundo a doutrina de Mazzilli [9], os membros do 
Ministério Público e os seus órgãos colegiados e individuais, 
quando no exercício de sua atividade fim, só estão adstritos 
ao cumprimento da Constituição e das leis e que não estão 
obrigados a observar portarias, instruções, ordens de serviço 
ou quaisquer comandos nem mesmo dos órgãos superiores 

da administração, no que diz respeito ao que devem ou 
não fazer, em decorrência da autonomia e independência 
funcionais. Excetuados os casos expressamente previstos na 
lei, na sua atividade fim, os membros e órgãos do Ministério 
Público não podem receber ordens para proporem ou não 
proporem determinada ação, para recorrerem ou não, para 
sustentarem determinada tese e não outra.

Há, ainda, outros servidores públicos que buscam a 
autonomia e a independência funcional, para melhor 
cumprirem seus misteres, verbi gratia, os Membros da 
Advocacia Geral da União e os Procuradores dos Estados 
e do Distrito Federal. Com efeito, há doutrinadores que 
defendem a necessidade de se assegurarem a independência e 
a autonomia funcionais a esses servidores públicos.

Conforme discutido alhures, a autonomia técnica, 
científica e funcional, assegurada aos peritos oficiais pela Lei 
no 12.030/2009, é prerrogativa de raros servidores públicos, 
notadamente dos membros do Ministério Público e das 
Defensorias Públicas Estaduais e das Universidades. Note-se 
que uns têm autonomia funcional e outros científica, sendo 
que os peritos oficiais têm cumulativamente a autonomia 
técnica, a científica e a funcional. Em consonância com o 
art. 99 do Texto Supremo, ao Poder Judiciário somente é 
concedida a autonomia administrativa e financeira. Ressalte-
se que outros servidores públicos, exempli gratia, os membros 
da Advocacia Geral da União, os Procuradores dos Estados e 
do Distrito Federal, os Delegados de Polícia, dentre outros, 
não gozam de autonomia funcional.

Dessa forma, a partir da vigência da Lei no 12.030/2009, 
mutatis mutandis, a atuação dos peritos criminais federais, 
quando no exercício de sua atividade fim, poderá ser 
semelhante à dos membros do Ministério Público e das 
Defensorias Públicas Estaduais, haja vista que todos esses 
servidores públicos gozam igualmente da autonomia 
funcional. Nesse diapasão, os peritos criminais federais, 
quando no exercício de suas atividades fins, submeter-se-ão 
unicamente aos limites determinados pela lei e pelas suas 
próprias consciências, não podendo receber ordens para 
direcionarem os exames periciais para esse ou aquele rumo, 
excetuados os casos expressamente previstos em lei. Ressalte-
se que, em decorrência de não gozarem da independência 
funcional, estão os peritos oficiais sujeitos ao princípio da 
hierarquia, existente em seus órgãos de lotação, ao contrário 
do que ocorre com os membros do Ministério Público, que 
gozam cumulativamente da independência funcional.

IV. Abrangência da Autonomia Concedida Pela Lei 
No 12.030/2009 

Com efeito, a Lei no 12.030/2009 não é explícita com relação 
aos beneficiários da autonomia concedida, não deixando 
claro se tais beneficiários são somente os peritos oficiais de 
natureza criminal ou se também os órgãos de gestão da perícia 
oficial estão contemplados com a autonomia. Entende-se 
que o legislador quis ser abrangente e conceder a autonomia 
técnica, científica e funcional ao perito oficial de natureza 
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criminal e aos órgãos públicos encarregados da gestão da 
perícia oficial, em nível federal e estadual. Em nível federal, 
os órgãos agraciados pela autonomia são o Instituto Nacional 
de Criminalística (INC) e as unidades de criminalística nos 
Estados, no âmbito da Polícia Federal. No âmbito estadual, 
os beneficiados são os órgãos estaduais de natureza criminal, 
encarregados da gestão da perícia oficial, em todas as 
unidades da federação, sendo que algumas estão vinculadas 
diretamente à estrutura administrativa das polícias civis e 
outras têm estrutura administrativa independente.

Buscando-se uma interpretação teleológica do art. 2º da lei, 
visando revelar o escopo desse dispositivo legal, recorrendo-
se a elementos jurídicos, sistemáticos, políticos e sociológicos, 
como será demonstrado, pode-se concluir que os destinatários 
da autonomia concedida são: o perito oficial de natureza 
criminal e os órgãos públicos responsáveis pela gestão da 
perícia oficial, em nível federal e estadual.  Para reforçar essa 
tese, observe-se que, ao se eliminar a parte acessória do texto 
do dispositivo legal aludido, resta claro que o legislador não 
excluiu os órgãos de gestão da perícia, ipsis literis:

“Art. 2o  No exercício da atividade de perícia oficial 
de natureza criminal, é assegurado autonomia 
técnica, científica e funcional, para o provimento 
do cargo de perito oficial.”. 

Ademais, seguramente os efeitos da lei seriam 
extremamente limitados e muitas vezes inócuos se o benefício 
da autonomia fosse concedido somente ao perito e não aos 
órgãos, hipótese que certamente poderia tornar a lei uma 
mera “letra morta”. Nessa hipótese, os órgãos encarregados 
da gestão da perícia oficial ficariam em posição fragilizada 
diante da autonomia dos peritos oficiais de natureza criminal, 
não poderiam estabelecer padrões de laudos ou de exames 
periciais e tampouco esperar o cumprimento desses critérios 
por parte dos peritos oficiais, o que certamente prejudicaria 
em muito a gestão da perícia oficial.

Resta claro que o texto legal não estabelece que “é 
assegurada autonomia técnica, científica e funcional 
(somente) ao perito oficial”. A contrario sensu, estabelece 
que “é assegurado autonomia técnica, científica e funcional, 
para o provimento do cargo de perito oficial.”.  Como a lei 
não limitou a concessão da autonomia somente ao perito 
oficial, entende-se que a autonomia também foi concedida 
aos órgãos públicos encarregados da gestão da perícia oficial 
de natureza criminal, em nível federal e estadual, visto que, 
como o legislador não restringiu essa abrangência, não pode 
outro isso fazer. Assim, entende-se que, no âmbito federal, 
a Lei no 12.030/2009 assegurou ao Instituto Nacional de 
Criminalística (INC) da Polícia Federal e às unidades de 
criminalística da Polícia Federal nos estados a autonomia 
técnica, científica e funcional, de forma implícita.

V. Princípio da Autonomia da Perícia Oficial
Segundo Carrazza [2] e Fazoli [4], princípio jurídico é um 

enunciado lógico, implícito ou explícito, que por sua grande 

generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos 
quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula de modo 
inexorável o entendimento e a aplicação das normas jurídicas 
que com ele se conectam. Segundo Mello [10], princípio é, por 
definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre as 
diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 
por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, 
no que lhe confere tônica e lhe dá sentido harmônico.

Como ensina Borges [1], o princípio explícito não é 
necessariamente mais importante que o princípio implícito. 
Tudo depende do âmbito de abrangência de um e de outro, 
e não do fato de um estar melhor ou pior desvendado no 
texto jurídico. Carvalho [3] esclarece que entre os princípios 
implícitos e os expressos não se pode falar em supremacia 
ou hierarquia. Ambos retiram fundamento de validade do 
mesmo texto jurídico. Com efeito, os princípios podem ser 
encontrados em todos os escalões da "pirâmide jurídica", não 
havendo óbices para a existência de princípio no âmbito da 
perícia oficial.  

Com base na interpretação teleológica do texto legal 
em apreço, em que se recorreu aos elementos jurídicos, 
sistemáticos, políticos e sociológicos, enxerga-se o “princípio 
da autonomia da perícia oficial”, insculpido de forma implícita 
na Lei 12.030/2009, no âmbito da perícia oficial. Entende-se 
que o legislador quis que a abrangência da lei fosse maior 
e que os beneficiários da autonomia técnica, científica e 
funcional sejam o perito oficial de natureza criminal e os 
órgãos públicos encarregados da gestão da perícia oficial, 
em nível federal e estadual, estabelecendo-se, dessa forma, o 
“princípio da autonomia da perícia oficial”.

VI. Conclusões
Em decorrência da autonomia técnica, científica e 

funcional, assegurada pela Lei no 12.030/2009 ao perito oficial 
de natureza criminal e aos órgãos públicos encarregados 
da gestão da perícia oficial de natureza criminal, em níveis 
federal e estadual, garante-se que o perito oficial, no exercício 
de suas atividades fins, submeta-se unicamente aos limites 
determinados pela lei e pela sua própria consciência, não 
podendo receber ordens para direcionarem os exames 
periciais para esse ou aquele rumo, excetuados os casos 
expressamente previstos em lei. A lei assegura ao perito 
oficial a autonomia científica, haja vista a suficiência do 
método científico. Também os órgãos públicos encarregados 
da gestão da perícia oficial de natureza criminal, em 
decorrência da autonomia a esses assegurada pela lei, estão 
submetidos unicamente aos limites determinados pela 
lei, quando na gestão de suas atividades fins, não podendo 
aceitar ingerências de outros órgãos, independentemente de 
suas posições hierárquicas.

Como a Lei no 12.030/2009 assegurou aos peritos 
criminais, de forma explícita, a autonomia técnica, científica 
e funcional, e, de forma implícita, as mesmas autonomias ao 
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Instituto Nacional de Criminalística (INC) da Polícia Federal 
e às unidades de criminalística da Polícia Federal nos estados, 
esse fato pode ser interpretado como um princípio jurídico 
implícito: o “princípio da autonomia da perícia oficial”.
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