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EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MURIAÉ/MG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL 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, com endereço à Rua Além Paraíba, n° 

891, Bairro Bomfim, CEP 31.210-120, nesta capital, vem, respeitosamente, à 

elevada presença de V. Exa., por seu procurador infra-assinado, impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS, em face de ato do 

EXMO. SR. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS, DR. ALESSANDRO AMARO DA MATTA, MASP 667.813-

0, podendo ser notificado, na Rua José de Freitas Lima, 02, Safira, Muriaé MG 

– CEP - 36883045, MG. 

A autoridade coatora integra a pessoa jurídica do ESTADO 

DE MINAS GERAIS, neste ato representado pelo seu representante legal, 

podendo ser notificado na Av. Afonso Pena, 4000 - Cruzeiro, Belo Horizonte - 

MG, 30130-009. 
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I - DA LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” 

 

O art. 5°, XXI, da Constituição Federal preceitua que “as 

entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 

para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. 

 

O Sindicato dos Escrivães da Policia Civil do Estado de 

Minas Gerais – SINDEP/MG, cujo estatuto foi aprovado em Assembléia Geral da 

Categoria, encontra-se devidamente autorizado por seus representados, já que 

o art. 2°, 1, do Estatuto é expresso ao conferir ao Sindicato legitimidade para 

representar os filiados e a categoria em juízo. 

 

Ademais, o inciso LXX, alínea “b”, da CRFB/88, que trata da 

legitimidade para interposição de mandado de segurança coletivo estabelece 

que qualquer associação, desde que legalmente constituída e em funcionamento 

há pelo menos um ano, possui legitimidade para, em nome próprio, defender 

interesses de seus membros ou associados. 

 

O SINDEP/MG está em plena atividade há mais de 08 

(oito) anos. 

 

Esta questão já foi apreciada por Celso Ribeiro Bastos e 

Ives Gandra Martins, in verbis: 

 

“(...) Aliás, às associações em geral é licito a defesa de 
seus membros, nos termos do disposto no inc. XXI do art. 
5° da constituição: ‘as entidades associativas, quando 
expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.’ 
Note-se que no caso dos sindicatos não é necessária a 
expressa autorização, requerida das associações em 
geral. Observe-se, ainda, que os interesses defendidos 
hão de figurar dentre aqueles perseguidos pela própria 
organização sindical. “Comentários à Constituição do 
Brasil” - Ed. Saraiva - 2° vol.. - p. 518”(grifamos). 
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O Supremo Tribunal Federal já firmou posição 

reconhecendo o direito à substituição processual por parte dos sindicatos, 

inclusive para tratar de questões relativas a direitos individuais de membros da 

categoria. 

É o que se extrai do voto do Exmo. Sr. Ministro Néri da 

Silveira, relator do Mandado de Injunção 4382/4002, STF — DJ 16.06.95: 

 

“Legitimado está sindicato a requerer mandado de 
injunção, com vistas a possibilitar-se o exercício, não só 
de direito constitucional próprio, como dos integrantes da 
categoria que representa, inviabilizado por falta de norma 
regulamentadora. Tal se decidiu no Mandado de Injunção 
n° 347-5-SC, de que fui relator, estando o aresto assim 
ementado: 
 
“Estipulando o art. 8°, III, da constituição, que ao Sindicato 
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais 
ou administrativas, não parece efetivamente possível na 
espécie deixar de reconhecer-lhe legitimidade para 
pleitear, como o faz, na defesa dos direitos da categoria 
de servidores a que se refere a inicial, em ordem a 
lograrem condições de auferir vencimentos indicada na 
peça introdutória. Distinta a situação das entidades 
associativas, cuja legitimidade para representar seus 
filiados, judicial ou extra-judicialmente, depende de 
expressa autorização.” 
 

Assim, conforme comprova os documentos acostados, o 

Sindicato, ora substituto processual, preenche todos os requisitos constitucionais 

e, indubitavelmente, é o mesmo parte legítima para defender os interesses de 

seus representados. 

 

Registre-se que a Constituição Federal atribui aos 

Sindicatos a prerrogativa de representar não somente os filiados, mas toda a 

categoria: 

“Art.8° - É livre a associação profissional ou sindical, 
observado o seguinte: 
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(...) 
 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da  categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas;” 

 
Por fim, mister ressaltar os enunciados de súmulas n° 629 e 

630, do E. Supremo Tribunal Federal que, pacificando a questão acerca da 

legitimidade da Entidade Sindical, mormente no writ, mas podendo ser entendida 

analogicamente na presente ação, estabelecem: 

 
“Súmula 629 - A impetração de mandado de segurança 
coletivo por entidade de classe em favor dos associados 
independe da autorização destes. 
 
Súmula 630 - A entidade de classe tem legitimação para 
o mandado de segurança ainda quando a pretensão 
vinculada interesse apenas a uma parte da respectiva 
categoria” 

 
Como se demonstrou, trata-se de uma instituição séria, 

regular, legalmente constituída e que vem lutando na defesa dos direitos e 

interesses dos Escrivães da Policia Civil de Minas Gerais, cumprindo sua função 

social e institucional. 

 

II - DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

O presente remédio constitucional se justifica uma vez que 

o Impetrado no gozo de suas atribuições legais despachou  em 04/08/2020 o 

determinando que continuasse encaminhando a guarda de todos os bens 

apreendidos aos cartórios das unidades policiais responsáveis pelas conclusões 

das respectivas investigações, até conclusão do grupo de trabalho desenvolvido 

para realizar as alterações necessárias, isso em total contrariedade ao que 

determina o artigo 158 da Lei Federal 13.964/2019, pacote “anti-crime”. 
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O fato é que nos termos da Lei Federal n° 13.964/2019, o 

"pacote anti-crime", ao contrário do determinado pelo ato coator, a cadeia de 

custódia das provas do processo penal, no âmbito da Polícia Civil, determinou 

às seções periciais acautelar as evidências vinculadas aos procedimentos 

investigatórios e que poderão tornar-se provas dos processos penais. 

 

Diante disso, a entidade sindical autora solicitou reunião 

com a Chefia de Polícia para iniciar o debate sobre o tema e assim exigir a 

retirada da cautela de objetos como incumbência que recaía sobre os Escrivães 

de Polícia, principalmente, por não existir mais amparo legal com a vigência 

dessa nova legislação, porém ainda não houve estabelecimento de diretrizes por 

parte da chefia da Polícia Civil. 

 

O autor entende que a mudança na legislação no tocante a 

cadeia de custódia é um salto de profissionalismo na condução do fluxo de 

evidências, uma vez que a atual fragilização da cadeia de custódia só interessa 

à impunidade. 

 

Os representantes da superintendência da Polícia Civil 

relataram ter ciência dessa nova realidade e que inclusive foi criada uma 

comissão para discutir os impactos trazidos por essa nova responsabilidade, a 

criação das centrais de custódia, tendo este órgão alertado pela necessidade de 

alocação de recursos para implementar essa novidade, mas pretendem fazer de 

forma definitiva a evitar a guarda precária das evidências como estão sujeitos os 

Escrivães de Polícia atualmente nos cartórios das Delegacias de polícia. 

 

A entidade sindical impetrante reconhece as dificuldades 

financeiras e administrativas do Estado, mas entende ser urgente a solução 

desse impasse, uma vez que os Escrivães de Polícia poderão ser 

responsabilizados pelo não cumprimento da previsão legal, ao manter sob sua 

custódia, evidências criminais que deveriam estar sob custódia da perícia, em 

suas Centrais de Custódia, assim, a adoção de gestões para reestruturar o fluxo 
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de materiais, que hoje é feito de forma amadora, deve ser tratada como 

prioridade e urgência pela SPTC para minimizar eventuais prejuízos ao processo 

criminal, como prevê a Lei. 

 

Ocorre que, de forma totalmente ilegal e injusta a autoridade 

coatora determinou, que os materiais apreendidos fiquem nos cartórios sob 

responsabilidade dos escrivães de polícia, isso em total descumprimento do 

“pacote anti-crime”,  Lei 13.964/2019. 

 

Diante do exposto, o SINDEP - SINDICATO DOS 

ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL serve da presente para requerer que Vossa 

Excelência determine o cancelamento da determinação da ordem emanada pela 

autoridade coatora no despacho 144/2020, processo nº 1510.01.0123390/2020-

19.  

   

DO DIREITO LIQUIDO E CERTO - CABIMENTO DO 

"WRIT" 

 

O presente remédio constitucional é perfeitamente cabível 

para a hipótese, eis que de acordo com expresso dispositivo constitucional, o 

Mandado de Segurança será sempre pertinente contra ilegalidade ou abuso de 

poder praticado pelo agente público ou agente de pessoa jurídica no exercício 

das atribuições de Poder Público. 

 

In litteris, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inciso 

LXIX preleciona: 

"conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ 
ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;"  

 

Num. 261161807 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: HANNA LUAN VIEIRA ROCHA - 06/08/2020 15:08:36
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080615083494400000258999276
Número do documento: 20080615083494400000258999276



  

 

Rua Além Paraíba, nº 891 – Bairro Bonfim – BH/MG - CEP: 31210-120  
www.sindepmg.com.br/ secretariasindep@gmail.com 

 

Enfim, o Mandado de Segurança é o instrumento correto 

para corrigir os atos emanados pelo Impetrado, e principalmente, para garantir o 

direito dos Escrivães de Polícia a não ficarem na guarda de objetos e materiais 

apreendidos nos termos do artigo 158 da Lei 13.964/2019. 

 

Direito líquido e certo, é aquele determinado em seus 

contornos, comprovável de plano, que não exige dilação probatória, exatamente 

como no caso em questão, requerendo desde já a concessão da segurança para 

que seja cancelado a determinação da ordem emanada pela autoridade coatora 

sendo essa incumbências das centrais de perícia. 

. 

DO MÉRITO 

 

O fato é que nos termos do artigo 158 da Lei 13.964/2019 

passou a ser obrigação das Centrais de Perícia acautelarem os objetos e 

materiais apreendidos nos inquéritos policiais em andamento, não podendo tal 

incumbência ficar a cargo dos escrivães de polícia, que já possuem muitas 

atribuições e responsabilidades.      

 

O artigo 158 da Lei 13.964/2019 é claro no sentido de que 

os objetos e matérias apreendidos nos processos em andamento tem que ficar 

sob responsabilidade da central de perícia, não podendo tal encargo ficar na 

responsabilidade dos escrivães de polícia, como determina a autoridade coatora, 

senão vejamos: 

‘Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de 
todos os 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. 

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a 
preservação do local de crime ou com procedimentos 
policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência 
de vestígio. 
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§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como 
de potencial interesse para a produção da prova pericial 
fica responsável por sua preservação. 

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou 
latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à 
infração penal.’ 

‘Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o 
rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: 

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de 
potencial interesse para a produção da prova pericial; 

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das 
coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, 
mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; 

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se 
encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua 
posição na área de exames, podendo ser ilustrada por 
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua 
descrição no laudo pericial produzido pelo perito 
responsável pelo atendimento; 

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à 
análise pericial, respeitando suas características e 
natureza; 

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 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 
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rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, 
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu; 

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação 
do vestígio de acordo com a metodologia adequada às 
suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de 
se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado 
em laudo produzido por perito; 

IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em 
condições adequadas, do material a ser processado, 
guardado para realização de contraperícia, descartado ou 
transportado, com vinculação ao número do laudo 
correspondente; 

X - descarte: procedimento referente à liberação do 
vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando 
pertinente, mediante autorização judicial.’ 

‘Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada 
preferencialmente por perito oficial, que dará o 
encaminhamento necessário para a central de 
custódia, mesmo quando for necessária a realização de 
exames complementares. 

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou 
processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, 
ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal 
responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. 

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a 
remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes 
da liberação por parte do perito responsável, sendo 
tipificada como fraude processual a sua realização.’ 

‘Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do 
vestígio será determinado pela natureza do material. 

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, 
com numeração individualizada, de forma a garantir a 
inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o 
transporte. 

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar 
suas características, impedir contaminação e vazamento, 
ter grau de resistência adequado e espaço para registro de 
informações sobre seu conteúdo. 
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§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai 
proceder à análise e, motivadamente, por pessoa 
autorizada. 

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar 
na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a 
matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem 
como as informações referentes ao novo lacre utilizado. 

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior 
do novo recipiente.’ 

‘Art. 158-E. 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. 

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de 
protocolo, com local para conferência, recepção, 
devolução de materiais e documentos, possibilitando a 
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, 
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições 
ambientais que não interfiram nas características do 
vestígio. 

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio 
deverão ser protocoladas, consignando-se informações 
sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. 

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio 
armazenado deverão ser identificadas e deverão ser 
registradas a data e a hora do acesso. 

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, 
todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a 
identificação do responsável pela tramitação, a destinação, 
a data e horário da ação.’ 

‘Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material 
deverá ser devolvido à central de custódia, devendo 
nela permanecer. 

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua 
espaço ou condições de armazenar determinado material, 
deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as 
condições de depósito do referido material em local 
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diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central 
de perícia oficial de natureza criminal. 

 

Dessa maneira, a nova legislação determina que os 

vestígios deverão ser acautelados na central de custodia, órgão vinculado ao 

Instituto de Criminalística, onde deverão ficar armazenado para futuros 

requerimentos, ou, caso a perícia não tenha espaço suficiente, deverá à 

autoridade policial determinar as condições de depósito do referido material. 

 

Já a autoridade coatora de forma totalmente ilegal e 

arbitrária, determinou que o encaminhamento e guarda de todos os bens e 

objetos apreendidos deverão ficar a cargo dos cartórios das unidades policiais, 

ou seja, a cargo e responsabilidade dos escrivães de polícia, fato que não pode 

continuar a ocorrer.  

 

A autoridade coatora está agindo em total contradição com 

o que determina a legislação, já que determina que os escrivães da polícia civil 

da Regional de Muriaé fiquem com a guarda e responsabilidade dos objetos e 

materiais apreendidos nos inquéritos policiais, isso em detrimento com o que 

dispõe o artigo 158 da Lei 13.964/2019, onde fica claro que tal incumbência seria 

da central de perícia e dos peritos criminais. 

 

O fato é que a maioria dos cartórios das Delegacias de 

Polícia do Estado de Minas Gerais não possuem local adequado para 

armazenamento dos objetos apreendidos em inquéritos policiais, ficando na 

maioria das vezes jogado nos corredores das Delegacias de Polícia, sem a 

necessária segurança, podendo ser furtados e perdidos nas unidades policiais e 

os policiais responsabilizados em processos administrativos. 

 

Dessa maneira, o Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil 

do Estado de Minas Gerais impetra o presente mandado de segurança para que 

seja imediatamente anulado, cancelado a determinação da ordem emanada pela 
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autoridade coatora que determina que os escrivães fiquem na guarda dos 

objetos e materiais apreendidos nos inquéritos policiais, sendo que tal 

incumbência passou a ser dos peritos criminais nos termos do artigo 158 F da 

Lei 13.964/2019. 

 
 
 

DO PEDIDO DE LIMINAR 

 

O fumus boni iuris está presente no caso em questão, já 

que é direito dos escrivães da polícia civil a não ficarem na responsabilidade dos 

objetos e materiais apreendidos nos termos do artigo 158F da Lei 13.964/2019, 

sendo essa incumbência dos peritos criminais. 

          

Já o periculum in mora está presente no caso, tendo em 

vista que os cartórios da polícia civil da comarca de Muriaé não possuem 

nenhuma estrutura e capacidade para receberem os materiais e objetos 

apreendidos nos procedimentos policiais, e a ordem emanada pela autoridade 

policial é totalmente ilegal e contrária a legislação. 

 

Indubitavelmente, estão presentes os pressupostos 

específicos para a concessão do writ, haja vista que, demonstrado de modo 

pleno, os relevantes fundamentos da fumaça do bom direito e do perigo da 

demora. 

 

Como já dito alhures, a maioria dos cartórios das 

Delegacias de Polícia do Estado de Minas Gerais não possuem local adequado 

para armazenamento dos objetos apreendidos em inquéritos policiais, ficando 

na maioria das vezes jogado nos corredores das Delegacias de Polícia, sem a 

devida segurança, podendo ser furtados e perdidos nas unidades policiais e os 

policiais responsabilizados em processos administrativos. 
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A situação vivida pelos escrivães de polícia é de 

calamidade, já que realmente não existe local apropriado para guardar os objetos 

apreendidos nos inquéritos policiais, objetos esses que correm o risco de 

sumirem ou serem furtados.   

 

Assim, requer-se seja deferida medida liminar para 

determinar que seja imediatamente anulado, cancelado a determinação da 

ordem emanada pela autoridade coatora que determina que os escrivães fiquem 

na guarda dos objetos e materiais apreendidos nos inquéritos policiais, sendo 

que tal incumbência passou a ser dos peritos criminais nos termos do artigo 158 

F da Lei 13.964/2019, não podendo portanto ser a Lei respeitada. 

 

 

DA JUSTIÇA GRATUITA 

 

O Impetrante trata-se de entidade sem fins lucrativos, que 

passa por restrições financeiras, não tendo condições de arcar com as custas e 

despesas processuais sem o comprometimento de sua manutenção, motivo pelo 

qual requer as benesses de litigar sob o pálio da justiça gratuita. 

 

Sobre a possibilidade da assistência judiciária a pessoa 

jurídica,  o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça3 é pacífico, senão 

vejamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS 
- COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA 
ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - 
DESNECESSIDADE - PRECEDENTES. 
- Consoante entendimento firmado pela eg. Corte Especial, 
para a concessão do benefício da iustiça gratuita às 
Dessoas iuridicas sem fins lucrativos, basta o requerimento  
formulado iunto à  petição inicial. ficando a carpo da parte 
contrária  prova da inexistência do estado de miserabilidade 
iuridica. Recurso especial conhecido, mas improvido. (STJ 
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— Resp 799.103 / CE — ReI. Mm. Francisco Peçanha 
Martins — DJU 02.05.06) 
 

Dessa forma, o Impetrante requer os benefícios de litigar 

sob o pálio da justiça gratuita, conforme declaração de pobreza anexa, tendo em 

vista que e entidade com poucos recursos para atender seus filiados em todo o 

Estado e sem fins lucrativos. 

 
 

DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer a V. Exa.: 

 

a) Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; 

 

b) a concessão da liminar requerida, inaudita altera pars 

para que Vossa Excelência determine para que seja 

imediatamente anulado, cancelado a determinação da 

ordem emanada pela autoridade coatora que determina 

que os escrivães fiquem na guarda dos objetos e materiais 

apreendidos nos inquéritos policiais, sendo que tal 

incumbência passou a ser dos peritos criminais nos termos 

do artigo 158 F da Lei 13.964/2019. 

 
c) a notificação do Impetrado para que, querendo e dentro 

do prazo legal,  preste as informações que entenderem 

necessárias; 

 
d) o acompanhamento do ilustre Representante do 

Ministério Público; 

 
e) a concessão definitiva da ordem, para que seja 

imediatamente anulado, cancelado a determinação da 

ordem emanada pela autoridade coatora que determina 
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que os escrivães fiquem na guarda dos objetos e materiais 

apreendidos nos inquéritos policiais, sendo que tal 

incumbência passou a ser dos peritos criminais nos termos 

do artigo 158 F da Lei 13.964/2019, requerendo que Vossa 

Excelência determine o cumprimento da legislação; 

 

DO VALOR DA CAUSA 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 
 
 
Nestes termos, requer e aguarda deferimento. 
 
Belo Horizonte/MG, 05 de Agosto de 2.020. 
 

 
 

P.P./ HANNA LUAN VIEIRA ROCHA 
OAB/MG 140.362 
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