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MUTIRÃO NOS POSTOS DO INTERIOR REDUZ PASSIVO EM 
QUASE 100 POR CENTO   

Os Postos de Identificação do interior do RS realizaram um mutirão 
que resultou em sucesso. Nos meses de maio, junho e primeira 
semana de julho, o passivo no atendimento para emissão de 
carteiras de identidade baixou de 21 mil para apenas 165 
protocolos. O esforço conjunto na área de identificação teve início 
no mês de maio quando havia 21 mil solicitações pendentes. Já no 
primeiro mês de atividades o número foi reduzido para 13 mil. No 
início do mês de julho baixou ainda mais: duas mil solicitações em 
aberto. E, na segunda-feira, dia 9, o sistema de controle de 
protocolos assinalou apenas 165 pendências. 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E 
NECROPAPILOSCOPIA NA SERRA 
 
De 11 a 13 de julho, na sede 
da 2ª Coordenadoria 
Regional de Perícias (CRP), 
em Caxias do Sul aconteceu o 
Curso de Atualização Criminal 
e Necropapiloscopia, 
ministrado pelas 
papiloscopistas FLÁVIA 
VIANA FERREIRA  e 
LISANDRÉIA BROMBATTI  papiloscopistas de Caxias do Sul, de Bento 
Gonçalves, Garibaldi e Vacaria. 
 O curso compreendeu 10h de aula teórica em Identificação  
Criminal  e Necropapiloscópica e 10hrs de aulas práticas  

envolvendo os sistemas  SII, PGP, PGP WEB 
e o desenvolvimento  das técnicas em 
laboratório  e junto ao PML para identificar 
cadáveres em condições  normais e 
especiais tais como: carbonizados, 
putrefatos, macerados ...  foram aplicadas 
as técnicas como: modelagem, 
remodelação plástica, técnica da ebulição, 
microadesão, coleta em retalhos de 
regimentos e outras.  
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INTEGRAÇÃO COM ARTE 

O trabalho do nosso colega, Fotógrafo 
Criminalistico ÁRIO GONÇALVES foi  
reconhecido  no livro “ 180 ANOS - 180 
OLHARES”, publicado pela Brigada Militar, 
alusivo aos 180 anos da Corporação.  

As fotografias selecionadas obtiveram 
menção honrosa: A UNIÃO FAZ A FORÇA, 
produzida em 2015 e ISOLAMENTO, 
clicada na cidade de Passo Fundo, em 
2009. 

Parabéns pelo excelente trabalho! 

 

 

 



IGP-RS ANO XXI 

Na exposição comemorativa aos 21 anos do Instituto-Geral de 
Perícias-RS, a partir de 17 de julho, o DML vai apresentar esta 
relíquia encontrada entre caixas de 
documentos antigos, nos arquivos 
transladados da antiga sede, junto 
à Praça Argentina, fundos do 
Complexo Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, para 
a Avenida Ipiranga, 1.807, ainda 
nos anos 70. Trata-se de um livro 

que registra autos de necropsia e verificações de óbito da primeira década do século 
passado.  

CURSO DE FORMAÇÃO 2018 

Se aproxima a conclusão do módulo básico do curso de formação para os novos 
servidores concursados do IGP/RS: peritos criminais, peritos médico-legistas e 
técnicos em perícias. Entramos na última semana de aulas na Academia Integrada 
de Segurança Pública (ACISP). A avaliação desta primeira etapa está marcada para 
o dia 21 de julho. 

 

 
AUDITORIA LABORATÓRIO DNA E BANCO DE PERFIS GENÉTICOS  
Nos dias 4 e 5 de julho, a Divisão de Genética Forense recebeu os especialistas 
Rodrigo Soares de Moura Neto (UFRJ) e Kassia Costa Barros (LACEN/TO) para a 
realização da primeira auditoria externa da Rede Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos. A fim de participar da rede, todos os laboratórios forenses de análise de 
DNA devem ser auditados a cada dois anos para averiguação de conformidade aos 
requisitos técnicos vigentes. Atualmente, estes requisitos estão descritos na 
Resolução nº 5 do Comitê Gestor, mas o objetivo a longo prazo é a adequação à ISO 
IEC 17025, norma internacional já aplicada em laboratórios forenses. 
O relatório final foi encaminhado pelos auditores à Comissão de Qualidade da RIBPG, que analisará os resultados de 
todos os laboratórios da rede nacional, em reunião a ser realizada em agosto deste ano. 
                                                                                      

 

VIDA DE PERITO 

Para chegar ao local a ser periciado vale tudo. Até mesmo o 
auxílio de um cavalo montanha acima. Aconteceu com a perita 
criminal CLARISSA MEYER GUERRA, do Posto de Criminalística de 
Santana do Livramento (7ªCRP).  

 
 

VISITA ILUSTRE 

Na tarde de 02 de julho, o 
gabinete da Supervisão 
Técnica do IGP-RS recebeu 
a visita do Professor 
DOMINGOS TOCCHETTO, 
perito criminal aposentado 
e autor de inúmeros livros 
nas diversas áreas da 
perícia criminal, 
acompanhado da colega 
JOSELÍ BALDASSO, parceira 
em algumas obras. Na 
oportunidade, Tocchetto 
apresentou o novo livro: 
ESTUDOS DE CASOS EM 
BALÍSTICA e BALÍSTICA 
FORENSE – ASPECTOS 
TÉCNICOS E JURÍDICOS, e 
doou exemplares para a 
biblioteca do IGP-RS. 

 


