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Ofício: 118/SINDEP/2021 
 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021. 

 
Ao Exmo. Sr. 

JOAQUIM FRANCISCO NETO E SILVA 

Delegado Geral de Polícia 

Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - Serra Verde 

Cidade Administrativa - Edifício Minas, 4º Andar 

Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-900 

 

Assunto: Solicita disponibilização de modelo da Ficha de Acompanhamento de 

Vestígios - FAV.  

 

Exmo. Sr. Chefe de Polícia, 

O SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - SINDEP/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional 

das Pessoas Jurídicas sob o n° 15.021.365.0001-70, com fulcro no art. 5º, XXI, LXX, “b” 

e art. 8°, III da Constituição Federal, no interesse da categoria que representa, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu presidente 

em exercício, expor e solicitar.   

Como é Cediço, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, 

promoveu alterações no Código de Processo Penal (CPP), entre elas a inclusão de 

dispositivos no seu capítulo II, para regular a cadeia de custódia de vestígios de 

infrações penais. 

A Chefia de Polícia do Estado de Minas Gerais publicou a Resolução nº 

8160/2021, vigente desde 1º de abril, a qual define diretrizes para atuação dos 

servidores da Polícia Civil na cadeia de custódia, inclusive estabelece procedimentos 

para a coleta, acondicionamento, recebimento e transferência de custódia. De acordo 

com o Art. 7º, §1º: 

§ 1º – O servidor da PCMG que coletar o vestígio ou recebê-lo de pessoa 

que não integre a Instituição, preencherá a Ficha de Acompanhamento 

de Vestígios e providenciará o acondicionamento, em conformidade com 

as orientações contidas no Anexo I. 

Ocorre que, de acordo com o Art. 158-B, V, do CPP, o acondicionamento 

deve ser feito, via de regra, por aquele servidor que coleta o vestígio no local, com 

anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta. Dessa forma, entende-se 

que o acondicionamento deve ser realizado por quem recolheu o vestígio in loco e só 

então serão realizadas as etapas seguintes: transporte e recebimento.  

V - Acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio 

coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas 

características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com 
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anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o 

acondicionamento.  

VI - Transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, 

utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, 

entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características 

originais, bem como o controle de sua posse; 

VII - Recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que 

deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao 

número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, 

local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de 

rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura 

e identificação de quem o recebeu;  

Ao determinar a documentação do ato de recebimento, conforme 

inteligência do Art. 158-B, VII, bem como os posteriores registros da transferência de 

posse e manuseio do vestígio, a Polícia Civil Mineira, mediante resolução 8.160/2021, 

batizou tal documento como sendo a Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV). 

O anexo I da referida Resolução, ao utilizar-se da locução verbal “deve 

possuir”, estabeleceu, em seu item 1.1, a obrigatoriedade de que todo vestígio possua 

sua respectiva Ficha de Acompanhamento do Vestígio (FAV).  

1.1 Todo material deve possuir sua Ficha de Acompanhamento do 

Vestígio (FAV) na qual devem ser registradas todas as informações 

atinentes à cadeia de custódia da prova.  

Já o item 2.1.6 do anexo I da Resolução, é enfático em determinar que o 

recebimento do vestígio deve ocorrer SOMENTE se acompanhado da FAV. Ou seja, 

existe uma restrição ao recebimento do vestígio, até que seja confeccionada a 

respectiva FAV.     

2.6.1 O recebimento de vestígio somente deve ocorrer se acompanhado 

da Ficha de Acompanhamento de Vestígio e da respectiva requisição 

pericial. 

No entanto, o anexo I da resolução 8160/2021 não trouxe em seu escopo a 

apresentação de um modelo de FAV a ser utilizado pela Polícia Civil, deixando margem 

para criação de documentos que não seguem um padrão e podem trazer divergências 

no futuro. 

Contudo, o anexo da Resolução apresentou um modelo de “Identificação da 

Embalagem”, conforme o item 2.4.9. Ocorre que tal modelo tem sido confundido com a 

própria FAV. Porém, em nossa compreensão, são formulários diferentes e tal confusão 

deve ser esclarecida para evitar a divergência de informações.  

Diante de todo exposto, considerando os dispositivos sublinhados, 

objetivando a adoção do novo paradigma inaugurado através da Lei nº 13.964/2019, 

faz-se necessário estabelecer um procedimento operacional padrão – POP para o 

cumprimento da resolução, inclusive, estabelecendo um formulário padrão para a Ficha 
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de Acompanhamento de Vestígios – FAV, com a finalidade de minimizar as confusões 

e a diversificação de modelos de formulários, que poderão resultar em descumprimento 

de formalidades da cadeia de custódia.  

Certos de que podemos contar com vossa colaboração, colocamo-nos à 

disposição. 

Atenciosamente, 

 
 

BRUNO FIGUEIREDO VIEGAS 
  Presidente do SINDEP/MG 


