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CSI do Brasil
Para o superintendnete da SPTC-SP, Celso Periole, a

Polícia Científica brasileira não deve nada para as de outros

países. “Hoje o mundo vive uma síndrome CSI”. Na visão

dele, os peritos são bem treinados e trabalham com

equipamentos modernos.
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Araçatuba                    08/05/2008

Faltam peritos para investigar 
crimes na região

“Em todo o Estado seriam necessárias contratações de 

pelo menos 420 novos peritos”, afirmou o diretor do IC 

da capital, José Domingos Moreira das Eiras. No ano 

passado, o IC de Araçatuba fez mais de 11 mil 

atendimentos.



15/09/2010

Faltam peritos criminais em 

Bauru

Para atender a demanda de 20 municípios, o Núcleo de 
Perícias Criminalísticas teria que dobrar o número de 
profissionais
Bruna Dias

http://www.jcnet.com.br/editorias_noticias.php?codigo=191638&ano=2010



04/07/2013

Deputado Carlão Pignatari anuncia 
cargos na Polícia Técnico-Científica 

para a região

Os concursos públicos serão

abertos para reforçar o efetivo

do Instituto de Criminalística (IC) e

do Instituto Médico-Legal (IML),

subordinados à SPTC



15/11/2013

Falta de peritos criminais prejudica 

trabalho da polícia em Marília
Existem casos em que laudos deveriam ter sido entregues há
seis meses.
Cidade tem cerca de 230 mil habitantes e deveria ter 23
profissionais.



23/11/2013

Falta de peritos na Polícia Civil 
traz transtornos aos moradores 

da região
Veículos recuperados depois de furto ou roubo não podem 
ser liberados.
Segundo a polícia de Guareí, SP, há um perito para atender 
13 municípios.

http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2013/11/falta-de-peritos-na-policia-civil-traz-
transtornos-aos-moradores-da-regiao.html



20/01/2014

Instituto de Criminalística de 
Americana (SP) tem apenas um 

funcionário trabalhando



07/08/2015

Estrutura ruim e déficit de pessoal 
fazem perícia demorar mais de 5 

horas no interior de SP
Um terço das vagas para perito criminal 
está ociosa; relatório do TCE obtido pelo 
'Estado' mostra laboratórios precários no 

IC e IML
Tulio Kruse, O Estado de S. Paulo07 Agosto 2015 

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,estrutura-ruim-e-deficit-de-pessoal-fazem-pericia-
demorar-mais-de-5-horas-no-interior,1735830



19/02/2016

Peritos criminais aguardam 
nomeação há 6 meses



16/10/2015

Governo de SP barra contratação de 
novos peritos criminais concursados -

veja video

Com 5 profissionais e vagas para mais 4, situação vem

piorando e trabalho dos peritos está totalmente precarizado,

diz chefe do Instituto de Criminalística de Ourinhos



08/07/2016

Instituto de Criminalística de 
Americana está subutilizado devido 

falta de peritos



05/11/2015

Perícia policial de SP tem 
déficit de 40% no quadro de 

funcionários

Com defasagem, polícia científica não entregou 112 mil

laudos em 2015.

Equipes cobrem áreas que podem ter até 100 km de

uma ponta a outra.



13/06/2016

Falta de peritos criminais atrasa 

investigações em SP

Ao todo, 22,5% das vagas para a área estão ociosas no
IC.

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/06/falta-de-peritos-criminais-atrasa-investigacoes-em-
sp.html



07/08/2016

Instituto de Criminalística trabalha em 
14 mil casos em um ano em Rio Preto
Alguns inquéritos demoram a ficar pronto com a falta dos
laudos.

http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/08/instituto-de-criminalistica-trabalha-em-14-
mil-casos-em-um-ano-em-rio-preto.html



07/12/2016

Faltam peritos criminais no 

Centro-Oeste Paulista



16/01/2017

MP investiga irregularidades em 
núcleo de perícias em Campinas

Promotor abriu inquérito após denúncias sobre más
condições de trabalho.

Sindicato vê prejuízos em atividades; Superintendência
negocia nova área.







10/03/2017

Sindicato dos peritos criminais 
denuncia falta de profissionais no 

Vale



12/04/2017

Geraldo Alckmin anuncia reforço 
de peritos no IML de Itapetininga; 
moradores reclamam da demora 

para liberar corpos
Famílias da cidade esperaram até 20 horas para iniciar o
velório de parentes; contratados chegarão em 22 de abril e
problema será sanado, diz.

http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/geraldo-alckmin-anuncia-reforco-de-peritos-no-
iml-de-itapetininga-moradores-reclamam-da-demora-para-liberar-corpos.ghtml



17/05/2017

Eurico Cruz

http://folhametro.com.br/wp-content/uploads/2017/05/folhametro-17-05-2017.pdf



26/05/2017

Cauê Macris participa de formatura 
de 2,4 mil novos soldados da PM

http://cauemacris.com.br/2017/5/25/caue-macris-participa-de-formatura-de-24-mil-novos-
soldados-da-pm



07/06/2017

Alckmin anuncia em Barueri criação 
do Batalhão de Ações Especiais da 

Polícia

No evento, o governador também anunciou a criação do
BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia). “É a
Rota fora de São Paulo. É o mesmo modelo de tropa de
elite para a região. Teremos no batalhão 216 homens e
duas mulheres, 47 viaturas grandes, fortemente
armadas, para proteger a região”, afirmou.

http://joaocaramez.com.br/alckmin-inaugura-ampliacao-da-ete-barueri-e-anuncia-criacao-do-
batalhao-de-acoes-especiais-da-policia/



16/06/2017

Com nomeações sem efeito, Polícia 
Civil de SP tem aumento no déficit de 

agentes

Um terço dos 1040 nomeados por Alckmin já era policial ou
não apareceu para tomar posse. Instituição já atuava com
efetivo defasado e número de contratados não supre nem
baixas de 2017.

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/com-nomeacoes-sem-efeito-policia-civil-de-sp-tem-aumento-no-deficit-de-
agentes.ghtml



Quadro de Servidores

Dados retirados de publicações do Diário Oficial do Estado de SP referente ao número de cargos

ocupados para cada carreira da SPTC



Vacâncias

Dados retirados de publicações do Diário Oficial do Estado de SP referente ao número de vacâncais existentes 

para  cada carreira da SPTC
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IGP de Xanxerê recebe nova 
viatura para auxiliar nos trabalhos 

de perícia



Tribunal de Contas do Estado de SP

Recomendações (2013):

- adequar o espaçao físico

- seguir legislação da ANVISA, vigilância

sanitária, normas de segurança

- adequar o quadro de servidores



Obrigado!


