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                                                                                             Goiânia, 01 de agosto de 2019 

General Guilherme Theophilo 

Secretário Nacional de Segurança Pública 

NOTA DE REPÚDIO E ESCLARECIMENTO 

NOTA DE REPÚDIO E ESCLARECIMENTO DA FENAPPI 

 

Senhor Secretário Nacional de Segurança Pública 

 

O massacre ocorrido dentro do presídio em Altamira-PA, no dia 29 de julho, expõe três 

sérios problemas que ocorrem  no Brasil e que  infelizmente é tratado com naturalidade 

pelas autoridades no Brasil: primeiro  o alto índice de violência, muito acima da média 

mundial, constatado nos presídios  principalmente nos episódios  de chacinas e 

massacres recentes, segundo expõe a morosidade e ineficácia do sistema de justiça do 

país, pois segundo matéria divulgada na mídia, dos 62 mortos, 58 no presídio e 04 

estrangulados durante a transferência,  26 presos eram provisórios e outros processos 

sequer haviam sido julgados. Por último coloco um problema que ocorre na surdina há 

muito tempo na Perícia Oficial Brasileira, que é o corporativismo negativo exercido por 

grande parte do Peritos Criminais, sobretudo por intermédio da representação de suas 

entidades estaduais e nacional. Os Peritos Criminais promovem uma sistemática 

perseguição a categoria dos Papiloscopistas, seja juridicamente, seja impedindo o livre 

exercício de suas atribuições, legalmente estabelecidas. 

 

Neste ponto expressamos nesta nota os devidos esclarecimentos e nossa indignação 

quanto ao procedimento de identificação pós mortem dos presos do Estado do Pará que 

reflete o grave problema da perícia brasileira. É inadmissível que a sociedade seja 

prejudicada porque um grupo de agentes públicos, por pura vaidade não permitam que 

outros agentes, expert em Identificação Humana sejam aproveitados na sua 

especialidade.  

 

Dentre os métodos primários de Identificação Humana (segundo a interpol: exames de 

impressão digital; odontológicos e genética forense), a Papiloscopia é o mais comum, 

pois trata-se de uma metodologia não invasiva que apresenta como vantagens exatidão, 

rapidez, baixo custo, sistematização de arquivos e simplicidade. Contudo, 

desconsiderando todo Manual de procedimentos AM(ante mortem)-PM(post mortem) de 

vítimas em Altamira, os Papiloscopistas foram impedidos de atuar, prejudicando 

sobremaneira a celeridade e a segurança na  identificação das vítimas, uma vez que a 
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papiloscopia é o método de mais fácil aplicação, que conta com a tecnologia AFIS-

(Automated Fingerprint Identification System), já disponível em 15 unidades da 

Federação, além de possuir diversas técnicas capazes de reconstituir o tecido dérmico 

e epidérmico, essenciais à identificação, mesmo em corpos carbonizados. 

 

Esclarecemos que esta lamentável ocorrência em Altamira não se trata de um 

acontecimento isolado, ocorre diuturnamente no interior dos órgãos oficiais da perícia 

brasileira, onde a vaidade e irresponsabilidade social arraigadas no exercício profissional 

de grande parte dos Peritos Criminais prejudica o resultado do trabalho pericial em 

diferentes áreas. 

 

Assim, esperamos que a SENASP, indutora natural de políticas de Segurança Pública 

no país possa intervir dentro de seus limites, promovendo o fortalecimento da Perícia 

Oficial, porém, sem discriminação, valorizando todos seus agentes, seja da Medicina 

Legal, Criminalística ou Identificação, e desde já, nos colocamos a disposição para 

construirmos juntos uma PERICIA OFICIAL forte e voltada para atender as demandas 

da sociedade e não de grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

Antônio Maciel Aguiar Filho  

Presidente FENAPPI    
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