
  
 

  INDICAÇÃO N° 3744, DE 2019 

 Indico, nos termos dos artigos 159 e seguintes, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado de São Paulo, que determine aos órgãos e secretarias 
competentes a realização de estudos e adoção das providências necessárias 
para as demandas requeridas pela Associação dos Papiloscopista Policiais do 
Estado de São Paulo e Federação Nacional dos Peritos Oficiais em 
Identificação, como segue: 
 

• Exigência de Nível Superior de Escolaridade para Papiloscopista 
Policial, para que os laudos destes, não sejam questionados, 
impedindo que milhares de prisões sejam anuladas e, ainda, que 
vultosas indenizações contra o Estado por prisões indevidas 
sejam requeridas, decorrente da Lei nº11.690/2008, que passou 
exigir daqueles que realizam perícias portar diploma de nível 
superior. 
   

• Regulamentação específica a função, contendo suas reais 
atribuições tanto operacional quanto tecnológica; 
 

•  Realização de Concursos Periódicos; 
 

•  Incremento salarial e benefícios aos Policiais; 
 

•   Investimento em bem estar emocional e/ou saúde do Policial. 
 

JUSTIFICATIVA 

 Em atendimento ao Srª Tatiana dos Santos Ferreira, Presidente da 
Associação dos Papiloscopistas Policiais do Estado de São Paulo e Srº Antônio 
Maciel Aguiar Filho, Presidente da Federação Nacional dos Peritos Oficiais em 
Identificação, recebemos as reivindicações da carreira de Papiloscopista 
Policial, conforme anexo, que atualmente estão com acúmulo de função, 
sobrecarregados ao ponto de terem graves problemas de saúde física e 
psicológica. Vale salientar a necessidade de atualização desta carreira, onde 
encontra-se muitas vezes nula, quanto ao cumprimento da sua função, 
juntamente a defasagem salarial. 
 No reconhecimento de sanarmos as demandas apresentadas e na 
expectativa da atenção do Exmo. Sr. Governador, sua equipe e órgão 
correspondente, solicitamos a apreciação desta, e nos deixamos a disposição 
pata quaisquer esclarecimentos, e ainda aproveitamos a oportunidade para 
apresentar os protestos da minha estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, em 23/10/2019. 



  
 

 a) Adriana Borgo 




























