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Ofício: 117/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 a transformação de salas de protocolos em salas de evidências.  

 

 

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.   

A Lei nº 13.964/2019, convencionalmente 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 própria definição de “vestígio” foi descrita no § 3º do artigo 158-A do CPP, 

como sendo “(...) todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou 

recolhido, que se relaciona à infração penal”. 

Já o artigo 158-E do CPP dispõe que “Todos os Institutos de Criminalística 

deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua 

gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza 

criminal”. 

Neste ponto, cabe destacar que a Lei nº 13.964/2019 não estabeleceu 

nenhuma limitação à sua eficácia, dispensando qualquer tipo de regulamentação, seja 

a nível federal ou, muito menos, estadual. Além disso, a lei processual penal tem 

aplicação imediata, conforme artigo 2º do CPP. 

Ademais, a Chefia de Polícia do Estado de Minas Gerais publicou a 

Resolução nº 8160/2021, que define diretrizes para atuação dos servidores da Polícia 
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Civil na cadeia de custódia da prova e estabelece condições provisórias para a guarda 

de materiais conforme disposto no Art. 6º, §5º:  

§ 5º – Enquanto não implantadas a Central de Custódia da PCMG e as 

Unidades Regionais de Custódia, o envio de que trata o § 3º será 

realizado para as respectivas unidades de perícia em todo o Estado, 

devendo, após o exame pericial, serem devolvidos os vestígios para a 

unidade de origem. 

Também define diretrizes para o 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. 

Considerando os dispositivos sublinhados, objetivando a adoção do novo 

paradigma inaugurado através da Lei nº 13.964/2019, faz-se necessário a adequação 

das unidades policiais e a imediata transferência dos vestígios criminais acautelados 

nos cartórios policiais, sob a custódia dos Escrivães de Polícia para locais específicos 

para a guarda provisória desses vestígios, minimamente estruturados e também, com 

servidor designado EXCLUSIVAMENTE para a gestão desses materiais, garantindo 

assim, condições mínimas para a custódia e cautela exigidas.   

Considerando que todas as unidades policiais contam com SETORES DE 

PROTOCOLOS, locais de guarda e distribuição de procedimentos e vestígios criminais, 

usualmente responsáveis pela conferência, controle e transporte de todos os materiais 

que entram em saem das Delegacias, inclusive, mantendo a custódia de diversos 

vestígios criminais de forma concorrente aos cartórios.  

Considerando a possibilidade de reorganização e customização dos setores 

de protocolos, transformando-os em salas de evidências, locais provisórios para a 

guarda dos vestígios até a definitiva transferência para as Centrais de Custódia. 

Considerando que tal medida dará maior dinamismo e profissionalismo à 

gestão dos materiais, além de evitar o retrabalho e a exagerada transferência de 

vestígios de um servidor para outro, que é uma recomendação essencial para a cadeia 

de custódia. 

Considerando a reunião realizada em 15/04/2021, com participação da 

Chefe de Gabinete, Delegada Águeda Bueno e do Delegado Aloísio Fagundes, na qual 

foram feitas sugestões e a defesa da transformação dos protocolos como salas de 

evidências da unidade. 

Diante de todo exposto, sugerimos como medida paliativa, mas relevante 

para a mudança de paradigma institucional, objetivando a melhor gestão dos vestígios 

acautelados nas unidades policiais, que os matérias apreendidos sejam doravante 

submetidos à gestão e cautela dos setores de PROTOCOLO das unidades, 

transformando-os em salas de evidências, com servidor exclusivo para sua gestão, 
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minimizando assim o contato e a contaminação dos vestígios, inaugurando uma nova 

maneira de organização e gestão nas unidades.  

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

disposição. 

Atenciosamente, 

 
 

BRUNO FIGUEIREDO VIEGAS 
  Presidente do SINDEP/MG 


