
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL
Nome da unidade policial

FORMULÁRIO DE RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA DE LOCAL DE CRIME 
NA PERSPECTIVA DE GÊNERO

INTRODUÇÃO
Esse  documento  tem por  objetivo  apresentar  evidências  que  permitirão  ou  não  comprovar  morte
violenta  de  mulheres,  meninas,  transexual  feminino  e  travestis  por  razões  de  gênero  a  partir  do
desenho  do  local  de  crime  utilizando-se  a  técnica  da  RECOGNIÇÃO  VISUOGRÁFICA  NA
PERSPECTIVA  DE  GÊNERO.  A  construção  desse  Protocolo  tomou  por  base  inferências  da
Recognição Visuográfica adotada pela Polícia Civil de São Paulo, Delegacia de Homicídios do Piauí,
Diretrizes  Nacionais  Feminicídio -  Investigação,  Processamento e  Julgamento com perspectiva de
gênero  as  mortes  violentas  de  Mulheres  –  ONU Mulheres,  Ministério  da  Justiça  e  Secretaria  de
Política para Mulheres da Presidência da República.

RECOGNIÇÃO Nº_______/2018.

FATO:

I -  DADOS INICIAIS DA OCORRÊNCIA

Objetivo: delinear as características do evento; delimitar os horários de informação, 
atendimento e liberação do local, local específico da ocorrência, equipes informadas, equipes 
que fizeram o atendimento a ocorrência, para determinar o HORÁRIO da ocorrência do fato
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EVENTOS TEMPO
Data do Fato
Hora do Fato
Dia da semana (Feriado? Sim ou Não)
Comunicação à Equipe de Local de Crime da PC
Circunscrição do fato
Chegada à Central de Flagrantes (plantão)
Saída da Central de Flagrantes (plantão)
Chegada da equipe de Local  de  crime da PC
Chegada da PM ao local
Chegada da Perícia Criminal ao local
Chegada do IML ao local
Liberação do local para o carro de cadáver
Chegada da equipe da delegacia da área ou de outra 
unidade policial
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II - ENDEREÇO DO LOCAL
Objetivo:  georreferenciar  o  local  da  ação  delituosa  com  precisão  para  posicioná-lo  em

ambiente urbano ou rural, contextualizando-o em diversos cenários de análise que
vão desde o acesso, condições climáticas, políticas públicas etc.

1) DESCRIÇÃO DO ENDEREÇO:
Logradouro:_________________________________________________________________
Nº: __________________________________ Complemento: _________________________
Bairro:________________________________ Município: ___________________________
Pontos de referência:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
Nº QUESITO RESPOSTA

SIM NÃO
2.1 O local foi isolado?
2.2 O local é de difícil acesso?
2.3 Havia possibilidade de prestação de socorro à vítima?
2.4 Havia possibilidade de presença de pessoas nas proximidades que possam ter 

presenciado o fato?

2.5

Havia  chances  reais  da  vítima  fugir  das  investidas  criminosas  e  outras
possíveis suposições? Quais?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3) IDENTIFICAÇÃO DA(S) EQUIPE(S) DE ATENDIMENTO E EQUIPAMENTOS
3.1. PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Nº NOME DO (A) SERVIDOR (A) CARGO LOTAÇÃO

3.2. VIATURA
 N
º

DESCRIÇÃO CARGA

4. PRIMEIRAS INFORMAÇÕES OBTIDAS
4.1. Sequência dos levantamentos dos vestígios que nortearão a investigação.  

_____________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

4.2. O local foi preservado? (   ) Sim   (    ) Não.
4.2.1. Caso  negativo  quais  os  motivos  que  podem  ter  contribuído  para  a

inidoneidade do local?
(     ) Presença de pessoas
(     ) Imprensa
(     ) Outros: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.2.2    Em caso positivo, a preservação observou o princípio da dignidade humana?
Por que?______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 
5. GEORREFENCIAMNTO

5.1 Latitude: ___________________________________________________________
        5.2 Longitude:___________________________________________________________

6. TIPO DE LOCAL 

E
X

T
E

R
N

O

6.1 Logradouro Rua Avenida Quadra Passeio

6.2 Pavimentação Total Parcial Nenhuma _______

6.3 Acidentes geográficos
Outro: 

Rios Lagos Córregos _______

6.4 Via  Pública/  rua/  avenida  /
quadra
Outro:

Asfaltada Paralelepípedo Pedregulho Areia

6.5 Iluminação pública Sim Não _________ _______

6.6 Rede de esgoto céu aberto canalizado _________ _______

6.7 Condições de acesso Difícil Fácil ________ ________

6.8 Tráfego de veículos Intenso Reduzido Nenhum ________

6.9 Perímetro da ocorrência Zona
rural

Zona urbana ________ ________

6.10

Estabelecimentos comerciais ou
educacionais próximo ao local 
do crime - bares, restaurantes, 
fábricas, pontos de táxi, escolas, 
universidades.

Sim Não

_________ ________

6.11 Há evidências que o autor 
moveu o corpo do local da 
morte para o local atual?

Sim Não _________ _______
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IN
T

E
R

N
O

6.1
2

residência térrea  

6.1
3

sobrado

6.1
4

apartamento

6.1
5

cômodo isolado     

6.1
6

comércio

6.1
7

outro

A. 1 -  Piso:  (   )Cimentado    (   )Carpete      (   )Cerâmica     (   )Madeira     (   )Granito    
               (   )Borracha     (   )Terra.

A. 2 - Qualidade da residência e condições de higiene: (  ) ruim     (  )boa     (  )excelente

7. REQUISIÇÃO PERICIAL DE LOCAL:
 (   ) SIM    (   )NÃO 

Se  houve  requisição  pericial  de  local  de  crime  denota  a  presença  de  uma  equipe  da  polícia  científica
realizando perícia no local da prática delitiva e posterior confecção de laudo pericial em local de crime a ser
juntado nos autos do inquérito policial a fim de identificar a materialidade do fato e indícios de autoria.

8. IDENTIFICAR RELAÇÃO INTERPESSOAL
 A - Há vestígios que evidenciem algum vínculo ou a presença habitual da vítima e/ou do

(a) agressor (a) na residência? 
(  )sim     (  )não 

Sinaliza a  existência de relação interpessoal,  possibilitando o enquadramento legal  da prática do fato na
forma qualificada e, no caso do fato ter sido praticado na residência da vítima, desvelar eventual relação de
confiança.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B- Há correspondências ou registro da presença das partes envolvidas através de filmagens
ou outros meios?

 (  )sim     (  )não 
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Possibilita o reforço da existência de uma relação interpessoal, corroborando o enquadramento legal da prática
do fato na forma qualificada.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C - Identificar sinais de violência
Vestígios de cárcere privado, violência física, simbólica ou qualquer outra prática de violência
através da análise do corpo de delito.

C.1 - Há vestígios típicos que denotem a existência de locais utilizados para cárcere 
privado, exploração de trabalho escravo ou para exploração sexual?
 (  ) sim     (  )não

Identificar  se  há  cordas,  amarras,  espaços  físicos  camuflados  na  casa,  objetos  incomuns  que  podem ser
utilizados para práticas sexuais, além de outros vestígios que possam satisfazer o quesito.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________

C.2 -  Há vestígios típicos que denotem a existência de luta corporal?
 (  )sim     (  )não.
Possibilidade de identificação de possível abordagem, além de demonstrar a utilização da força, elemento de
controle e domínio do corpo.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C.3 - Há sinais que apontem um desalinho na mobília?
O desalinho da mobília pode denotar que naquele local pode ter havido uma luta corporal.

 (  )sim     (  )não
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

C.4 - Há vestígios típicos que denotem a existência violência simbólica?
 (  )sim     (  )não.  
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 Violência simbólica é uma forma de violência exercida sem  coação física, que potencialmente causa danos
morais e psicológicos, podendo ser identificada como uma forma de coação que se apoia no reconhecimento de
uma imposição  determinada.  Essa  violência  pode  ser  identificada,  por  exemplo,  através  de   maus-tratos  a
animais domésticos, destruição de objetos pessoais da vítima, plantas ou qualquer outro ato que possa ter lhe
causado dor. Em caso positivo descrever no relatório.

C.5 - Há sinais de destruição de objetos e bens ? 
(  )sim     (  )não.

 Podem ser  objetos  da vítima,  pertencentes  à  casa  ou que  sua  destruição  poderia  denotar  a  prática  de
violência simbólica. Em caso positivo descrever no relatório.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C.6 - Os bens destruídos identificados pertencem à vítima? É possível afirmar que eram
dotados de valor afetivo para a vítima ou que ela dependia deles para realização de estudo,
trabalho ou alguma atividade afim?
 (  )sim     (  )não. 
Podem ser  objetos  da  vítima,  pertencentes  à  casa  ou  que  sua  destruição  poderia  denotar  a  prática  de
violência simbólica. Em caso positivo descrever no relatório.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C.7 - Há sinais de destruição de documentos pessoais da vítima ou de seus 
dependentes?
(  )sim     (  )não.
Documentos  da  vítima  cuja  destruição  pode  denotar  prática  de  violência  simbólica.  Em caso  positivo
descrever no relatório.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

C.8 - Há animais na casa? De estimação?
(  ) sim     (  ) não. 
Caso a resposta seja positiva, verificar se o animal estava aos cuidados da vítima e, em caso positivo, se ele
sofreu maus tratos. Atingir o animal equivale a castigar a vítima e, portanto, enquadra-se na ideia de violência
simbólica.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________

C.9- Há presença de objetos, instrumentos e/ou outros elementos que possam ter sido
utilizados para a realização de atos e/ou fantasias sexuais?
 (  ) sim     (  ) não. 
Identificar se há objetos ou instrumentos comuns ou não que podem ser utilizados para realização das mais
variadas  práticas  sexuais,  além  de  outros  vestígios  que  possam  satisfazer  o  quesito.  A  constatação
possibilitará identificar vestígios de violências sexuais. Em caso positivo descrever no relatório.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

C.10 - A vítima estava nua, seminua, peças íntimas desalinhadas, ausência de calcinhas,
sutiãs?  
(  )sim     (  )não 
Esse quesito poderá identificar violências sexuais. Em caso positivo descrever no relatório.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

C.11 -  Há presença de peças íntimas ou objetos quaisquer próximos ao local onde a
vítima foi encontrada?
 (  )sim     (  )não. 

Esse quesito poderá identificar violências sexuais. Em caso positivo descrever no relatório a disposição das
mesmas.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C.12 -  Há presença ou vestígios de objetos ou instrumentos utilizados para amarras,
mordaças ou qualquer outro objeto similar que denotem controle ou gestos simbólicos?
 (  ) sim     (  ) não. 
Em caso positivo devem ser recolhidos pela perícia para exames. Descrever no relatório a disposição dos
mesmos.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C.13 - Anotar os principais objetos existentes na cena do crime, se local INTERNO: 
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Ex. cinzeiros, bebidas, cigarros, copos, equipamentos eletrônicos ou de profissão,etc.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

C.14 - Há vestígios de sangue? 
(    ) Sim    (   )Não. Onde?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

C.15 – Há vestígios de disparo de arma de fogo?
 (  ) sim   (  ) Não. Onde?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C.16 – Há vestígios de material biológico diverso do de sangue?
(  ) sim   (  ) Não. Onde?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

D - Local interno de veículo. 

D. 1 - Tipo de Veículo: 

D. 1.1 - Marca:____________________ Modelo: _____________________________
D. 1.2 - Cor:___________________________________________________________
D. 1.3 - Placa:__________________________________________________________
D. 1.4 – Chassi:_________________________________________________________
D. 1.5 – Ano:___________________________________________________________ 
D. 1.6 - Renavam_______________________________________________________
D. 1.7 – Proprietário(a):  __________________________________________________
D. 1.8 - Endereço:______________________________________________________
D. 1.9 - Danos: (   ) Sim   (    ) Não.
Descrevê-los se positivo (ex. perfurações de balas, etc):____________________

__________________________________________________________________

III - DA VÍTIMA:

 Fazer constar todas as informações pertinentes à vítima, desde suas características físicas até os levantamentos
psicossociais, inclusive com estudo do entorno social, realização de entrevistas semiestruturadas com pessoas
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próximas a ela e/ou ao agressor, buscar conhecer a situação de vida dela antes de sua morte, destacando seu
estado de saúde emocional e físico, buscando saber se apresentava ou não registros anteriores de violência tanto
no Distrito  da área quanto na DEAM; se havia procurado outras  entidades para tratar  de ações cíveis,  por
exemplo, Vara de Família, Centros de Referência locais ou qualquer outro dado relevante referente à sua vida a
fim de desvelar eventuais gestos simbólicos no local de crime ou na sua pessoa.  Registros em Unidades de
Saúde, de Ensino, Assistência Social; Conteúdo de redes sociais (Instagram, Facebook, WatsApp etc); Cartas,
Diários, Agendas, Fotografias, Imagens, Vídeos.

A - REQUISIÇÃO DE EXAME CADAVÉRICO:
 (   ) SIM    (   )NÃO

B- IDENTIFICAÇAO DA VITIMA
B. 1 (    ) Não identificada até final do atendimento. Motivo: 

_____________________________________________________________________

B. 2 (    ) Identificada (Qualificação Completa)  

                      B.2.1 Nome: ________________________________________________ 
                      B.2.2 Alcunha:_______________________________________________

 B.2.3 Apresentação de Documento de Identificação Civil (   )             Qual?
__________________________________________________________

 B.2.4 Endereço: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

                         B.2.5 Sexo: (    ) Feminino    (   )Masculino  

                         B.2.6  Data de Nascimento: ___/___/_____

                          B.2.7 Idade:__________

                          B.2.8 Nacionalidade: (   )Brasileira    (   )outra   
 
                          Qual? __________________________________________

                          B.2.9 Naturalidade:________________________________________

                          B.2.10 Filiação: _____________________________________________

                          B.2.11 Estado Civil:_______________________________________
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                          B.2.12 Profissão:_____________________________________________

                          B 2.13 Fase da vida: (   )idoso    (   )adulto    (    )adolescente    (   )criança 
 (    ) recém nascido (   ) feto

C - Descrição Física

C.1 Etnia: (   ) Ocidental    (   ) Oriental   (  ) Indigna

C.2 Cor da Pele: (   ) Branca    (   ) Parda    (   ) Preta    (  ) Amarela

C.3 Compleição Física: (   ) Magra   (   ) Forte   (   ) Gorda    (   ) Esportista

C.4 Estatura: (   ) Baixa   (   ) Mediana    (   ) Alta 

C.5 Tipo de Cabelo: (   ) Lisos    (   ) Ondulados    (    ) Cacheados    (   ) Raspado 
         (   )Ausentes

C.6Comprimento do cabelo: (   ) Curto    (   ) Médio    (   ) Comprido    (   ) Raspado

C.7 Cor do cabelo: (   ) Preto    (   ) Loiro    (   ) Castanho    (   ) Grisalho    (    ) Ruivo
          (   ) outro. Qual?_______

C.8 Cor dos Olhos: (   ) Pretos     (   ) Verdes       (   ) Azuis     (   ) Castanhos 
          (   ) Barba     (   ) Bigode     (   ) Óculos      (   ) Ponte fixa/móvel      (   ) Piercings    
          (   ) lentes                 (   ) tatuagem.  Em caso positivo descrever: 
______________________________________________________________________

C.9 Deformidade Sinais /Marcas: (   ) SIM    (   )NÃO.
 Em caso positivo, descrever:______________________________________________
______________________________________________________________________

C.10 Vestimentas:_______________________________________________________

C.11 Adereços (ex. boné, relógio, pulseiras,etc)_______________________________

C.12 Outros dados:______________________________________________________

D - Perfil psicológico/social da vítima 

Fazer  constar  informações  psicossociais,  com estudo do  entorno  social  da  vítima,  realização  de  entrevistas
semiestruturadas com pessoas próximas a vítima e/ou ao agressor, buscar conhecer a situação de sua vida antes
da morte, destacando seu estado de saúde emocional e físico, buscando saber se a vítima apresentava ou não
registros anteriores de violência e qualquer outro dado relevante ou pertinente às investigações  Registros em
Unidades de Saúde, de Ensino, Assistência Social; Conteúdo de redes sociais (Instagram, Facebook, WatsApp
etc); Cartas, Diários, Agendas, Fotografias, Imagens, Vídeos, que auxiliem na identificação de gestos simbólicos.
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 D.1- Informações prestadas por (qualificação completa com nome, endereço e 
telefone):

______________________________________________________________________
D.2A vítima residia: (   ) sozinha   (   )familiares   (   )hóspede   (   )Morador de rua

D.3 Último endereço da vítima e telefone (endereço completo):_______________

  D.4 Último contato da vítima com familiares ou amigos: _____________________

D.5-Ocupação atual:____________________________________________________

D.6-Proc. Criminalmente ou Investigada? 
(   )Sim    (   )Não. 

D.7 O que a vítima fazia no local?
_______________________________________________________________

D.6 Dependências: (   )Álcool   (   )Cigarro   (   )Entorpecentes   (   )Outros.     Qual?
________________________________________________________________

D.8 Outros dados relevantes (p. ex. ameaça)_________________________________
_____________________________________________________________________

E - Posição do Cadáver 
E.1 Descrição:  (   )Sentado      (   )Decúbito dorsal      (   )Decúbito ventral     
 (   )Decúbito lat. Esq.      (   )Decúbito lat. Dir.      (   )outra . Qual? 

___________________________________________________________________
E.2 Posição do corpo incomum ou não natural (posado, exposto): 
(   )Sim     (   )Não

E.3 Corpo Completo: 
(   )Sim    (   )Não. 
Partes do Corpo encontradas: 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

E.4 O corpo foi encontrado: (   )Descoberto        (   )Enterrado        (   )Na água       
 (   )Coberto       (   )Carbonizado (   )Sinais de enforcamento     (   )Sinais de 

estrangulamento
E.4.1 Sinais de tortura: (   )SIM    (   )NÃO. Qual? 

______________________________________________________________________
E.4.2 Sinais de violência sexual : (   )SIM    (   )NÃO. Qual? 

______________________________________________________________________
E.4.3 Estado de rigidez: (   )SIM   (   )NÃO. Hipotermia: (   )SIM    (   )NÃO
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E.5 Material de cobertura no cadáver: (   )Nenhum       (   )Papel        (   ) Plástico      
(   ) Madeira       (   )Tecido      (   )outro. Qual?_______ ______________________ .

E.6 Outros dados: ___________________________________________________

F - Provável instrumento do crime:

F.1  (   )Arma de fogo   (   )Arma branca    (   )Instrumento Contundente      (   )outro. 
Qual?__________________________________________________________________

F.2 Lesões aparentes? Quais? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

F.3 Outras observações:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

IV - DAS ARRECADAÇÕES FEITAS NO LOCAL DO CRIME:

Havendo  arrecadação  de  instrumentos,  bens,  materiais  biológicos  no  local  do  fato,  fazer  constar  todas  as
informações relevantes, inclusive respeitando e observando a cadeia de custódia, que diz respeito à preservação
das informações coletadas. A cadeia de custódia possibilita documentar a cronologia das evidências, quem foram
os responsáveis por seu manuseio, etc. Procedimentos como: colocar lacres em evidências, restringir o acesso
apenas aos profissionais responsáveis  pela custódia,  minimizam a possibilidade da manipulação indevida e,
tornam as evidências mais confiáveis. 

A - REQUISIÇÃO PERICIAL DE OBJETO: 
(   )SIM    (   )NÃO
B - Armas de fogo.

B.1 -  Quantidade_______________________________________________________
Espécie: (   )Revólver     (    )Pistola    (   )Fuzil    (   )Metralhadora   (   )outro. 

 
B.2 - Qual?__________________________________________________________.

B.3 Nº de série: _______________________  legível  (   )Raspado  (   )adulterado 
   (   )outro.       Qual?

__________________________________________________________________

B.4 Se municiada: nº de cartuchos deflagrados _____     nº de cart. Íntegros _______ 
Cart. Picotados__________________________________________________________
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B.5  Inscrição na base: ___________________________________________________
Acabamento:___________________________________________________________

C - Projéteis Arrecadados:

C.1 Quantidade: ________________________________________________________ 
C.2 Calibre: ___________________________________________________________. 
C.3 Tipo: (   )nu   (   )semi-encamisado   (  )Camisado  Condição:  (  )Íntegro 

 (   )Amolgado
C.4 (   )Outro.Qual?____________________________________________________.  

D- Arma branca 
(especificar):___________________________________________________ 

E- Outro instrumento (especificar):_________________________________________ 
______________________________________________________________________
F- Observação:___________________________________________________________

G - Substâncias Entorpecentes (especificar):___________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

H - Coletas de impressões papilares: 
(   )Sim   (   )Não

I - Outros objetos:_______________________________________________________.

J-  Informaçõespertinentes:________________________________________________.

V - DA AUTORIA DO CRIME 

Fazer constar todas as informações pertinentes ao autor do fato, caso trate-se de autoria não definida apontar 
dados que possam levar ao alcance da referida autoria.

A - Autoria: 
(   ) Conhecida  (   ) Desconhecida

B - Em caso positivo descrever as características físicas, alcunha e se possível nome completo
e outros dados que possam individualizar o autor do delito:
______________________________________________________________________
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL
Nome da unidade policial

C- Perfil psicológico/social do autor 

Fazer constar informações psicossociais, com estudo do entorno social do investigado, realização de entrevistas 
semiestruturadas com pessoas próximas a ele, buscar conhecer a situação de sua vida antes do fato, destacando 
seu estado de saúde emocional e físico, buscando saber se ele apresentava ou não registros anteriores de 
violência e qualquer outro dado relevante ou pertinente às investigações; Registros em Unidades de Saúde, de 
Ensino, Assistência Social; Conteúdo de redes sociais (Instagram, Facebook, WatsApp etc); Cartas, Diários, 
Agendas, Fotografias, Imagens, Vídeos, que auxiliem na identificação de gestos simbólicos. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

VI - DAS TESTEMUNHAS: 

Toda e qualquer pessoa entrevistada que apontar elementos ou informações relevantes deve ser citadas, com uma
breve qualificação, número telefônico e endereço com ponto de referencia que foi encontrada no local do fato ou
não durante a realização da recognição visuográfica.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

VII - INFORMAÇÕES RELEVANTES: 

Deverá ser citada e descrita toda ou qualquer informação pertinente identificada pelo policial que não foi 
contemplada nos quesitos supramencionados.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL
Nome da unidade policial

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Equipe presente no local do crime: 

 Elencar toda a equipe que esteve no local de crime

DELEGADO (A):_______________________________________________________
AGENTES:_____________________________________________________________
PERÍCIA:______________________________________________________________
IML:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
EM CASO DE RECUSA DE COMPARECIMENTO DO DEL. DA CENTRAL: (plantão)
NOME:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
MOTIVO ALEGADO:_________________________________________________
__________________________________________________________________

Recebimento do Delegado (a) de Polícia Civil  
_________________________________________  

Local: _______________________                                             
Data:______/________/________.
Agente de Polícia Civil: 
_______________________________________Matrícula:___________
                                       

ANEXOS

FOTOGRAFIAS
AÚDIOS
VÍDEOS
CROQUIS
CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS                              
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