Resolução nº 8.160, de 26 de fevereiro de 2021.
Define diretrizes para atuação dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais na cadeia de custódia da prova.
O Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e o art. 22, I e X, da Lei Complementar Estadual nº 129, de 8 de novembro de 2013,
Resolve:
Art. 1º – Esta Resolução define diretrizes para atuação dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais na cadeia de custódia da prova, com base na Lei Federal nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Art. 2º – Considera-se cadeia de custódia o conjunto dos procedimentos utilizados para manter e documentar a  história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, conforme o art. 158-A, caput, do Código de Processo Penal.
§ 1º – A cadeia de custódia tem início com a preservação do local do crime ou com os procedimentos que detectam a existência do vestígio, cuja preservação cabe ao agente público que o reconhecer como elemento de potencial interesse para a produção da prova pericial.
§ 2º – Será assegurada a preservação da cadeia de custódia da prova, no que couber, com o devido rastreamento dos vestígios nas etapas de  reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte.
Art. 3º – Fica instituída, em Belo Horizonte, em caráter provisório, até a edição do decreto de que trata o § 4º do art. 17 da Lei Complementar nº 129, de 2013, a Central de Custódia da PCMG, subordinada diretamente à Superintendência de Polícia TécnicoCientífica, competindo-lhe a guarda e o controle de vestígios, o serviço de protocolo, conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, em condição ambiental que não interfira nas características do vestígio.
Art. 4º – Os Postos de Perícia Integrada, os Postos Médico-Legais e as Seções Técnicas Regionais de Criminalística de que trata o § 3º do art. 17 da Lei Complementar nº 129, de 2013, poderão, conforme o caso, por ato do Chefe da PCMG, se constituir em Unidades Regionais de Custódia.
§ 1º – A Unidade Regional de Custódia, assim que implantada na forma do caput, passa a gerir as atividades relacionadas à cadeia de custódia da prova.
§ 2º – Cabe às unidades regionais de custódia desempenhar as funções referidas no art. 3º, sob a coordenação técnica da Central de Custódia da PCMG.
Art. 5º – Os vestígios coletados serão armazenados na Central de Custódia da PCMG e nas Unidades Regionais de Custódia, assim que implantadas por ato do Chefe da PCMG, adotadas as medidas para tanto por meio da Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças Superintendência de Polícia Técnico-Científica da PCMG.
§ 1º – Os órgãos referidos no caput formularão, em conjunto, cronograma para implantação da Central de Custódia da PCMG e das Unidades Regionais de Custódia, no prazo máximo de 90 dias, a ser aprovado pelo Chefe da PCMG.
§ 2º – Cabe às chefias intermediárias da Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da PCMG, com suporte da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças e da Superintendência de Informações e Inteligência Policial, auxiliar a administração da PCMG na adoção de medidas para a implantação das Unidades Regionais de Custódia.
Art. 6º – O Delegado de Polícia somente deve definir pela apreensão de material vinculado à ocorrência policial que apresente interesse para a investigação criminal.
§ 1º – Cabe ao Delegado de Polícia definir sobre a necessidade de requisitar a realização do exame pericial no curso da investigação criminal.
§ 2º – O Perito Criminal e o Médico-Legista poderão, sempre que necessário, solicitar diretamente a realização de exames adicionais para o integral atendimento à requisição que lhe seja destinada.
§ 3º – Para a realização de perícia, o Delegado de Polícia enviará o vestígio para a Central de Custódia da PCMG ou a Unidade Regional de Custódia.
§ 4º O Perito Criminal e o Médico-Legista poderão retirar os vestígios da Central de Custódia da PCMG ou da Unidade Regional de Custódia para exame e elaboração do laudo pericial, sendo que, após o respectivo processamento, procederão à devolução, mediante o respectivo controle.
§ 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.
Art. 7° – Fica instituída a Ficha de Acompanhamento de Vestígio. 
§ 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.
§ 2º – A Ficha de Acompanhamento de Vestígio, que conterá os registros atinentes à cadeia de custódia da prova, como toda transferência de posse do material, deverá ser entregue na Central de Custódia da PCMG ou na Unidade Regional de Custódia, com a respectiva requisição pericial.
§ 3º – A entrega da Ficha de Acompanhamento de Vestígio, com o material e a respectiva requisição pericial, será formalizada por meio de recibo em campo específico da respectiva ficha, no qual se consignarão todas as observações pertinentes.
§ 4º – No laudo pericial serão registradas as condições em que o material foi recebido, com destaque para o lacre, o invólucro e a ficha de acompanhamento de vestígio.
§ 5º – Caso a Central de Custódia da PCMG ou a Unidade Regional de Custódia não possuam condições para armazenar determinado material, deverá o Delegado de Polícia, nos termos do parágrafo único do art. 158-F, do Código de Processo Penal, determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, ou representar ao juiz de direito competente, quando for o caso, mediante requerimento do responsável pela gestão da respectiva Unidade de Custódia.
Art. 8º – O Delegado de Polícia, concluída a perícia, deve decidir sobre a viabilidade do descarte do vestígio, nas hipóteses em que possuir atribuição para tanto, ou representar sobre a medida ao juiz competente, antes de concluir o inquérito policial ou no prazo de 60 (sessenta) dias, o que ocorrer primeiro.
§ 1º – Considera-se descarte a liberação do vestígio com sua restituição, alienação, perdimento, inutilização, venda em leilão, utilização por órgãos de segurança ou outra medida específica prevista em lei.
§ 2º – Cabe ao Delegado de Polícia representar acerca do descarte do vestígio armazenado quando o inquérito policial for arquivado e não houver manifestação judicial a esse respeito.
§ 3º – Arquivado o inquérito policial ou encerrado o processo criminal relacionados a crimes previstos na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, sem manifestação judicial a respeito do descarte das amostras guardadas para contraprova, deve ser providenciada pelo Delegado de Polícia a imediata representação ao juiz para sua destruição.
§ 4º – Concluída a perícia requisitada, nas hipóteses em que o Delegado de Polícia ou Juiz de Direito decidir pela restituição ou depósito do objeto periciado, aquele providenciará a retirada na Central de Custódia da PCMG ou na Unidade Regional de Custódia, mediante registro na Ficha de Acompanhamento de Vestígio.
Art. 9º – Esta resolução entra em vigor em 1º de abril de 2021.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2021.
Joaquim Francisco Neto e Silva
Delegado-Geral de Polícia Chefe da Polícia Civil


Anexo I
(A que se refere o § 1º do art. 7º da Resolução nº 8.160, de 26 de fevereiro de 2021)
Ficha de Acompanhamento de Vestígio da Cadeia de Custódia da Prova – PCMG
Os vestígios coletados no decurso de investigação, inquérito ou processo com atuação da PCMG são tratados nos termos descritos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, cabendo à Superintendência de Polícia Técnico-Científica da PCMG, como órgão da Perícia Oficial de natureza Criminal em Minas Gerais, coordenar o seu cumprimento.
1 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE VESTÍGIO
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.
1.2 A Ficha de Acompanhamento de Vestígio no sistema PCnet deve ser preenchida e encaminhada juntamente com o material e sua respectiva requisição pericial, mantendo todos os registros envolvendo o material, conforme disposto no art. 158-B do Código de Processo Penal.
2 ETAPAS DA CADEIA DE CUSTÓDIA
2.1 RECONHECIMENTO, ISOLAMENTO E  PRESERVAÇÃO DE LOCAL
2.1.1 O reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, constituindo, portanto, o princípio da cadeia de custódia. Na definição da Norma ISO 21043, Parte 1, trata-se da “identificação de itens ou de características que possam ter potencial valor forense”.
2.1.2 O primeiro agente público que fizer o reconhecimento de um suposto vestígio de interesse criminal deve ser o responsável por seu isolamento e preservação, podendo ser caracterizado crime a remoção de vestígios antes da liberação do local ou do material pelo perito oficial responsável, sempre que houver acionamento ou realizado o exame pericial no local.
2.2 FIXAÇÃO
2.2.1 A fixação consiste no registro sobre como o vestígio se encontra e se posiciona no local do crime ou no corpo de delito, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, com indispensável detalhamento na Ficha de Acompanhamento de Vestígio por aquele que realizar a coleta ou formalizar sua entrada na PCMG.
2.3 COLETA
2.3.1 É o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitadas suas características e natureza. As normas de coleta devem garantir que a análise posterior seja otimizada, que o risco de perda, degradação, contaminação ou alteração seja minimizado (ou extinto) e a segurança e integridade do vestígio não sejam comprometidas.
2.3.2 Todos os profissionais envolvidos com a coleta de material e/ou transporte devem atentar-se para a aplicação do contido nos Manuais de Coleta referentes aos diferentes tipos de materiais, os quais possuem detalhamentos e condutas de segurança, disponíveis na intranet e no PCnet.
2.4 ACONDICIONAMENTO
2.4.1 ORIENTAÇÕES GERAIS
2.4.1.1 Os materiais a serem periciados deverão ser acondicionados em invólucro de segurança numerado, padronizado, de plástico ou de papel, conforme a indicação para a natureza do vestígio. Antes do acondicionamento, o servidor encarregado deve examinar  as embalagens e lacres em busca de defeitos de fabricação, descoloração, falta de numeração identificadora ou outras características que comprometam seu uso.
2.4.1.2 O vestígio deverá ser introduzido no envelope de forma que seja possível o fechamento do lacre sem criar tensão que possa comprometê-lo.
2.4.1.3 O vestígio de grande porte, incompatível com os envelopes disponíveis, deverá ser acondicionado em caixa de papelão ou embalagem que o comporte. Nesses casos, a fim de propiciar o acondicionamento e a transferência do vestígio sem que ocorra violação da embalagem ou contaminação cruzada, deverá ser utilizada, preferencialmente, fita de segurança do tipo Void, e na sua ausência, fita adesiva.
2.4.1.4 A fita deverá ser aposta em toda extensão da abertura da embalagem, com registros da assinatura e do número do MASP do responsável pelo acondicionamento, apostos, simultaneamente na embalagem e na fita, com as demais informações de identificação.
2.4.1.5 Não lacrar nenhuma embalagem de vestígio utilizando grampos ou cola.
2.4.1.6 O local onde ocorreu a coleta deverá ser sempre registrado, no momento do acondicionamento, assim como data, hora, nome e Masp daquele que a realizou, na Ficha de Acompanhamento do Vestígio.
2.4.1.7 Individualizar cada material em invólucros separados por natureza e local de coleta, informando essas divisões no momento da identificação dos materiais, em conformidade com os Manuais de Coleta para cada tipo de vestígio.
2.4.1.8 Objetivando minimizar a perda de vestígios em relação a materiais que serão submetidos a mais de uma espécie de exame pericial (como armas submetidas a exames de eficiência e papiloscópico), deve-se colocar o seguinte aviso na requisição e na embalagem “Atenção: material a ser submetido a mais de um exame”.
2.4.1.9 Quando o material, em razão de sua natureza ou morfologia, apresentar risco físico, químico ou biológico, deverá ser registrado na face externa da embalagem o tipo de risco, como por exemplo: “Cuidado: material inflamável”.
2.4.2 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ARMAS E MUNIÇÕES
2.4.2.1 Para armas longas, quando inviável o acondicionamento, afixar na própria arma etiqueta com os dados constantes da figura 1.
2.4.2.2 As armas devem ser enviadas descarregadas e desmuniciadas, sendo que, no caso de impossibilidade, cumpre identificar o invólucro com o seguinte aviso: “Atenção: arma carregada”.
2.4.2.3 No caso de armas de fabricação artesanal de antecarga, tais como espingardas polveiras, deverá ser verificada a presença de espoleta na chaminé. Se presente, a espoleta deverá ser removida imediatamente, cumprindo encaminhá-la apartadamente, dentro do mesmo invólucro. Em relação à verificação da presença de espoleta na chaminé, os policiais devem atentar-se para as situações nas quais a visualização da espoleta esteja camuflada por oxidação da estrutura ou demais hipóteses, tais como arma pintada na região de acomodação da espoleta.
2.4.3 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ARQUIVOS DIGITAIS
2.4.3.1 Os arquivos digitais devem ser encaminhados por meio do sistema PCnet, como documento anexo à requisição pericial. Se inviável, os arquivos digitais devem ser gravados em mídia (CD, DVD, pen drive, cartão de memória). Se utilizado CD ou DVD devem ser acondicionados, primariamente, em embalagem rígida (capa de CD), a ser introduzida no invólucro referido no item 
2.4.4 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DISCO TACÓGRAFO
2.4.4.1 O disco tacógrafo deve ser acondicionado, primariamente, em embalagem rígida e transparente (capa de CD), a minimizar os riscos de danos em sua superfície, a ser introduzida no invólucro referido no item 
2.4.5 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA AMOSTRAS BIOLÓGICAS
2.4.5.1 As amostras biológicas devem ser acondicionadas em frascos e embalagens que assegure adequada conservação (tipo de conservante e temperatura), desde o momento da coleta até a chegada aos laboratórios, incluindo o transporte.
2.4.5.2 Considera-se impróprio o acondicionamento em embalagens reaproveitadas, como garrafas PET, vidros de maionese, frascos de álcool ou acetona, devido à provável degradação do material.
2.4.5.3 Vestígios biológicos aderidos em anteparos de grande dimensão devem ser amostrados com suabes, evitando-se o encaminhamento dos anteparos para a unidade de perícia oficial. Caso o envio desse anteparo seja imprescindível, acondicioná-lo em embalagem de papel com a devida identificação. 
2.4.5.4 Recomenda-se o uso de etiquetas com código de barras (ECB) impressas em papel acetinado, sendo que, se indisponíveis, poderão ser utilizadas as etiquetas com códigos de barras-ECB constantes do termo de encaminhamento do sistema PCNET. Nesse caso, deverá ser recortada e afixada a ECB com fita transparente nos frascos e embalagens de coleta, adotando-se os cuidados necessários para que a identificação não se solte ou molhe. 
2.4.5.5 O nome da pessoa submetida à perícia e o número do código de barras constante na etiqueta referida no subitem 2.4.5.4 devem ser idênticos ao registrado na requisição.
2.4.5.6 Nas unidades períciais onde houver identificação eletrônica disponível deve ser utilizada, obrigatoriamente, a Etiqueta com Código de Barras (ECB).
2.4.5.7 Material que contenha sangue e/ou matéria orgânica deve ser preferencialmente seco à temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar e acondicionado em envelope/saco de papel. Na face externa da embalagem deve conter a seguinte informação: “Sangue” ou “Material orgânico” ou “Risco à saúde”.
2.4.6 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA MATERIAIS DE ORIGEM ANIMAL/VEGETAL
2.4.6.1 Na apreensão de vegetais relacionados a crimes ambientais (orquídeas, bromélias e outras), em que for viável sua reabilitação, por meio do replantio, a prioridade deve ser a manutenção da vida vegetal. Nesses casos, o responsável pela apreensão deve encaminhá-los para Unidade de Conservação/Jardim Botânico em que os mesmos possam ser introduzidos. Nessas situações, o local específico onde forem replantados deve ser georreferenciado e identificado (placas no canteiro, registros eletrônicos e outros meios), de forma que a Perícia Oficial tenha acesso aos vegetais para realização dos exames necessários, in loco. Se a sobrevivência das plantas se mostrar inviável, devem ser observados os itens 2.4.6.2, 2.4.6.3 e 2.4.6.4.
2.4.6.2 No caso de materiais que apresentem umidade relativamente baixa, como animais empalhados ou vegetais, recomenda-se que sejam acondicionados em envelope de papel/caixa de papelão, conforme suas dimensões/formato, com a devida identificação e lacre.
2.4.6.3 Considera-se impróprio o acondicionamento de materiais de origem animal/vegetal em embalagens plásticas, devido à provável degradação do material.
2.4.6.4 Sempre que possível, encaminhar o vegetal com seus ramos, flores e frutos, que auxiliam na identificação das espécies.
2.4.6.5 Animais mortos, ou partes de animais, que estejam moles, ou em decomposição, impõe encaminhamento imediato para a unidade pericial em condição de refrigeração.
2.4.7 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ARTEFATOS PIROTÉCNICOS E EXPLOSIVOS
2.4.7.1 O encaminhamento de artefatos pirotécnicos e explosivos deve observar o contido nas Orientações Técnicas sobre materiais explosivos (SEI 1510.01.0139243/2018-55).
2.4.7.2 Somente encaminhar para exames periciais os artefatos explosivos industrializados que oferecem menor grau de periculosidade, tais como artefatos pirotécnicos (fogos de artificio), emulsões encartuchadas intactas (grimpadas nas duas extremidades) e outros explosivos em condições similares. Os referidos explosivos deverão ser acondicionados em invólucros transparentes, de forma a permitir a sua fácil identificação.
2.4.7.3 Artefatos caseiros e explosivos escorvados não devem ser transportados e encaminhados para as unidades periciais devido sua alta periculosidade, caso em que o exame deve ocorrer no próprio local onde for encontrado, com o apoio de técnicos na matéria, aos quais caberão avaliar os riscos e proceder à possível inativação ou explosão.
2.4.8 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DROGAS E
OUTRAS SUBSTÂNCIAS
2.4.8.1 Nos casos em que for realizada amostragem do material, identificar os invólucros de segurança com os lançamentos “Amostra” ou “Restante do material” de acordo com o tipo do material acondicionado.
2.4.8.2 Quando se tratar de material perecível ou que possa entrar rapidamente em decomposição recomenda-se resfriá-lo ou congelálo para o armazenamento e encaminhamento ao laboratório, o que deve ocorrer no menor tempo possível, registrando-se no invólucro de segurança a expressão “Material perecível”.
2.4.8.3 Recomenda-se deixar secar à temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar material que contenha sangue ou matéria orgânica, sendo que na face externa do invólucro de segurança deve ser registrada a situação com a expressão: “Sangue”, “Material orgânico” ou “Risco à saúde”.
2.4.8.4 Para material sobre o qual haja suspeita de liberação de vapores tóxicos é indispensável que a embalagem seja totalmente vedada para depois ser acondicionada no invólucro de segurança, com a indicação do tipo de risco, como “Cianeto”, “Material tóxico” ou “Vapores tóxicos”.
2.4.8.5 Material inflamável, tais como combustíveis e solventes, deve ser acondicionado em recipiente totalmente vedado para depois ser acondicionado em invólucro de segurança e encaminhado ao laboratório no menor tempo possível, evitando-se o armazenamento em local fechado e a ação do calor. A embalagem deve conter a expressão “Material inflamável”.
2.4.8.6 Amostras líquidas devem ser encaminhadas para exame em recipientes bem vedados. Se os recipientes forem frágeis é fundamental adotar as precauções para amortecimento de pancadas, envolvendo-os em caixas, papéis, plástico bolha ou semelhantes, com a indicação “Material frágil”.
2.4.8.7 Vegetais devem ser extraídos do suporte (vasos) e ser acondicionados em envelope de papel sem a terra. Em regra, o suporte deve ser devolvido ou descartado.
2.4.9 IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM
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2.4.9.1 Os invólucros a serem utilizados para acondicionar vestígios devem conter as expressões da seguinte figura:
2.4.9.2 No caso de utilização de embalagem ou invólucro que não contenha os campos a serem preenchidos, as informações da figura do subitem 2.4.9.1 deverão ser registradas manualmente no momento do acondicionamento.
2.4.9.3 O procedimento realizado nesta etapa deve permitir a identificação do material a longo prazo, considerando-se inapropriado o uso de colas que se soltam facilmente, canetas cujas tintas borram com o tempo, além de outros meios de registro de identificação que possam ser facilmente adulterados.
2.4.10 REQUISIÇÃO PCNET
2.4.10.1 A elaboração de requisição pericial no sistema PCnet deve seguir as recomendações descritas no Manual de Requisições de Periciais, disponível na intranet, com destaque para o seguinte:
2.4.10.2 No tópico “Descrição” – inserir informações para a correta identificação do material encaminhado.
2.4.10.3 No tópico “Informações adicionais” – inserir a delimitação do foco de interesse investigativo de forma a otimizar o atendimento pericial e racionalizar o tempo no uso do recurso disponível, evitando-se retrabalho ou extensas análises desnecessárias. Descrever neste campo o contexto, as informações e referências pertinentes ao material e ao evento.
2.4.10.4 No tópico "Descrição do invólucro" – inserir a numeração do invólucro utilizado. Na ausência do invólucro padrão, descrever o tipo de embalagem utilizada e a forma de lacre.
2.5 TRANSPORTE
2.5.1.1 O transporte deve levar em conta as características de cada vestígio, de maneira a manter sua integridade, minimizando perdas, degradação, contaminação ou alterações devido às condições ambientais, como temperatura, radiação ou umidade. Este procedimento deve ser realizado por pessoa autorizada e identificada expressamente. Toda transferência de posse deve ser registrada na respectiva Ficha de Acompanhamento de Vestígio.
2.6 RECEBIMENTO
2.6.1 O recebimento de vestígio somente deve ocorrer se acompanhado da Ficha de Acompanhamento de Vestígio e da respectiva requisição pericial.
2.6.2 O recebimento do vestígio presume a conferência e o registro dos dados e elementos constantes da Ficha de Acompanhamento de Vestígio e da requisição pericial. 
2.6.3 No caso de objetos acondicionados em embalagens diversas das preestabelecidas, com informações incompletas ou desacompanhadas da documentação necessária, o recebedor deve registrar os problemas verificados no campo “observações do recebedor” da Ficha de Acompanhamento de Vestígio e proceder à respectiva assinatura em conjunto com o transportador.
2.6.4 Recomenda-se proceder à devolução do vestígio, bem como da requisição no sistema Pcnet, com o registro das razões na Ficha de Acompanhamento de Vestígio, para as adequações necessárias, nas seguintes situações:
2.6.4.1 Se inexistir o lacre ou a embalagem, nas situações em que são exigidos.
2.6.4.2 Se o lacre ou a embalagem estiverem rompidos. Nesse caso, cabe ao presidente do procedimento proceder à devida apuração acerca do rompimento, com a formalização da situação e, se preciso, requisitar a realização das perícias que julgar necessárias.
2.6.4.3 Se houver divergência quanto ao número do lacre e/ou descrição do material em relação ao contido na Ficha de Acompanhamento do Vestígio e/ou na requisição pericial.

