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RESUMO

SOARES, Adriano.  CADEIA DE CUSTÓDIA NA PERÍCIA – A NECESSIDADE DE 
UMA PRÁTICA ORGANIZACIONAL. Ano 2017. 62 f. Trabalho de Conclusão (Curso 
de  Pós-Graduação  lato  sensu em  Perícia  de  Acidentes  de  Trânsito)  –  Instituto 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.

Por  não  haver  precisão  da  legislação  quanto  à  regulamentação  da  cadeia  de 
custódia nas atividades de perícia, a Polícia Rodoviária Federal estabeleceu essa 
rotina no Manual de Procedimentos Operacionais (MP0-57).  Entretanto, no país, a 
cultura de cumprimento desta cadeia de custódia de vestígios e provas é pouco 
exercitada,  desta  feita,  a  mera  previsão  legal  não  é  garantia  de  prática  efetiva. 
Sendo  assim,  o  presente  trabalho  objetiva  demonstrar  que  há  necessidade  do 
desenvolvimento  de  uma  prática  organizacional  que  caminhe  no  sentido  de  dar 
efetividade à cadeia de custódia para garantir a qualidade do trabalho pericial.  Por 
mais  que  fatores  tecnológicos  ampliem  a  possibilidade  de  meios  de  prova,  o 
tratamento  dos vestígios por  meio de uma cadeia de custódia eficiente é o que 
garantirá a autenticidade, idoneidade e cronologia do trabalho pericial desenvolvido. 
Para  proceder  o  estudo  foi  adotado  o  método  indutivo  e  a  técnica  de pesquisa 
bibliográfica.  E  ficou  constatado  que  as  perícias  são  fundamentais  para 
desvelamento  da  verdade,  verdade  real  que  se  fala  no  processo  penal.   Na 
sequência,  tratou-se  da  importância  da  cadeia  de  custódia.  Ficaram  evidentes 
aspectos  relevantes  da  cadeia  de  custódia  e  sua  importância  para  a  atividade 
pericial como um todo, assim como, para a atividade que se pretende desenvolver 
na Polícia Rodoviária Federal.  

Palavras-chave:  Vestígios;  Prova  Pericial;  Perícias;  Verdade  Real;  Cadeia  de 
Custódia. 



RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

SOARES, Adriano.  CHAIN  OF CUSTODY IN THE EXPERTISE - THE NEED FOR 
AN  ORGANIZATIONAL  PRACTICE. Year  2017.  62  f.  Conclusion  Work  (Post-
Graduation Course lato  sensu in  Traffic  Accident  Expertise)  -  Federal  Institute  of 
Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017. 

Due to lack of precision in the regulation of the chain of custody in the activities of  
expertise,  the  Federal  Highway  Police  established  this  routine  in  the  Manual  of 
Operational Procedures (MP0-57). However, in the country, the culture of compliance 
with this chain of custody of vestiges and evidence is little exercised, this time, mere 
legal prediction is not a guarantee of effective practice. Thus, the present work aims 
to demonstrate that there is a need for the development of an organizational practice 
that moves towards the effectiveness of the chain of custody to guarantee the quality 
of the expert work. No matter how technological factors increase the possibility of  
evidence, the treatment of traces through an efficient chain of custody is what will  
guarantee the authenticity, suitability and chronology of the expert work developed. 
To carry out the study, the inductive method and the bibliographic research technique 
were adopted. To do so, in Chapter 2, it was a question of demonstrating the skill 
activity. And it was verified that the skills are fundamental for unveiling the truth, real  
truth  that  is  spoken  in  the  criminal  process,  the  production  of  a  skill  that  can 
collaborate in the attainment of this mister is fundamental. Next, the importance of 
the chain of custody was discussed. Relevant aspects of the chain of custody and its 
importance for the expert activity as a whole were evident, as well as for the activity 
that the Federal Highway Police intends to develop. 

Palavras-chave: Trace elements; Expert proof; Skills; Real Truth; Chain of Custody.
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, eminentemente inspirado em fontes bibliográficas 

teve  foco  na  atividade  de  perícias  em  especial  a  perícia  de  trânsito 

desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal.

Do geral para o específico, buscou-se “investigar” a cadeia de custódia 

na atividade de perícia e suas nuances. Da falta de regulamentação externa à 

regulamentação interna da PRF através de seus manuais de procedimentos 

operacionais. 

A  monografia  foi  dividida  em  três  capítulos.  No  capítulo  I  foram 

trabalhados assuntos relacionados à Teoria Geral da Prova; Prova; Instrução 

Probatória;  o  Princípio  da  Livre  Apreciação  das  Provas;  da  Obrigação  de 

Realização das Provas Periciais e por fim, das Provas não Repetíveis.

O  Capítulo  I  é  de  fundamental  importância  para  contextualizar  a 

atividade de perícia no mundo jurídico.

No  Capítulo  II  foi  discorrido  sobre  a  Atividade  de  Perícia;  O  Perito; 

Espécies  de  Perícia;  Exames  de  Corpo  de  Delito;  A Perícia  na  PRF;  Os 

Manuais M-015, M-041 e MPO-057; Documentos de Registro e Elucidação de 

Acidentes  de Trânsito  na  PRF e  os  Exames Complementares  à Perícia  de 

Trânsito, previstos nos Manuais da PRF.

Neste Capítulo  II  a  perícia  como um todo foi  contextualizada do seu 

sentido mais amplo para as particularidades da perícia na Polícia Rodoviária 

Federal.

E por fim o Capítulo III o assunto tema e enfoque do trabalho, “A Cadeia 

de Custódia”  foi  desenvolvido.  Para  tal  trabalharam-se os  seguintes  temas: 

Conceito da Cadeia de Custódia; Princípios da Cadeia de Custódia; Cadeia de 

Custódia na PRF e por último a Necessidade de uma Prática Organizacional.

Ao longo de todo o  trabalho de monografia  tratou-se  do enfoque da 

produção de uma prova pericial de qualidade, de uma prova pericial dotada de 

substância,  onde  a  cadeia  de  custódia  obedeça  aos  princípios  da 

documentação, rastreabilidade e integridade.

1.1 Tema e problema
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O  presente  trabalho  objetivou  demonstrar  que  há  necessidade  do 

desenvolvimento de uma prática organizacional que caminhe no sentido de dar 

efetividade à cadeia de custódia para garantir a qualidade do trabalho pericial.  

Buscou-se “investigar” a cadeia de custódia na atividade de perícia e 

suas nuances. Da falta de regulamentação externa à regulamentação interna 

da PRF através de seus manuais de procedimentos operacionais.

Ao longo de todo o  trabalho de monografia  tratou-se  do enfoque da 

produção de uma prova pericial de qualidade, de uma prova pericial dotada de 

substância,  onde  a  cadeia  de  custódia  obedeça  aos  princípios  da 

documentação, rastreabilidade e integridade.

Enfim,  buscou-se  demonstrar  A  necessidade  de  uma  prática 

organizacional que garanta a CADEIA DE CUSTÓDIA NA PERÍCIA.

1.2 Objetivos

Por  não  haver  precisão  da  legislação  quanto  à  regulamentação  da 

cadeia  de  custódia  nas  atividades  de  perícia,  a  Polícia  Rodoviária  Federal 

estabeleceu essa rotina no Manual de Procedimentos Operacionais (MP0-57).

Entretanto,  no país,  a cultura de cumprimento desta cadeia de custódia de 

vestígios e provas é pouco exercitada, desta feita, a mera previsão legal não é 

garantia de prática efetiva.

Por mais que fatores tecnológicos ampliem a possibilidade de meios de 

prova, o tratamento dos vestígios por meio de uma cadeia de custódia eficiente 

é o que garantirá a autenticidade, idoneidade e cronologia do trabalho pericial  

desenvolvido.

1.2.1 Objetivo Geral

Demonstrar  que há necessidade do desenvolvimento  de uma prática 

organizacional que caminhe no sentido de dar efetividade à cadeia de custódia 

para garantir a qualidade do trabalho pericial.

1.2.2 Objetivos Específicos
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a) Descrever  os  normativos  legais  que  balizam  a  rotina  da  cadeia  de 

custódia na atividade pericial da PRF, em especial as rotinas do MPO-057;

b) Explicitar a sistematização da cadeia de custódia com forma de garantir 

a autenticidade, idoneidade e cronologia do trabalho pericial;

c) Demonstrar  a  importância  do  atendimento  da  cadeia  de  custódia  no 

trabalho de perícia em acidentes de trânsito na PRF.

1.3 Procedimentos metodológicos 

O  presente  estudo  foi  alicerçado  no  método  indutivo  e  técnica  de 

pesquisa bibliográfica.

1.3.1 Caracterização da pesquisa 

Para este trabalho acadêmico utilizou-se o processo de coleta de dados 

através de pesquisa em fontes secundárias.

Desta feita,  o acervo bibliográfico consultado foi  amplo,  com vistas a 

proporcionar uma vasta visão de campo sobre o que foi estudado.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com vistas a regular a cadeia de custódia nas atividades de perícia em 

acidentes de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal estabeleceu essa rotina no 

Manual  de  Procedimentos  Operacionais  da  PRF  -  MP0-57  (2015,  p.  9) 

conforme segue:

79. A cadeia de custódia constitui-se no conjunto de todos os procedi-
mentos utilizados para preservar a integridade, a idoneidade e a ras-
treabilidade dos elementos materiais recolhidos e analisados para a 
produção do Laudo Técnico, Laudo Pericial ou Parecer Técnico, do-
cumentando e mantendo o seu histórico.

Objetivando dar efetividade ao trabalho pericial desenvolvido nos laudos 

periciais  e  pareceres  técnicos,  garantindo  sua  autenticidade,  idoneidade  e 

cronologia, torna-se fundamental uma efetiva cadeia de custódia de vestígios e 

provas processadas durante a atividade de perícia em acidentes de trânsito 

desenvolvida pela PRF.

Muitas instituições oficiais  de perícia  sequer  conseguiram atingir  este 

mister, entretanto, só estabelecer esse rito não é suficiente para a prestação de 

um serviço de qualidade.

2. 1 Teoria Geral Da Prova

Para o que se pretende com o presente trabalho monográfico é de suma 

importância  breve contextualização acerca de alguns conceitos  e temas de 

natureza legislativa e doutrinária.

A compreensão sobre temáticas da área penal e processual penal se 

mostram importantes neste introito. 

Aborda-se  neste  primeiro  capítulo  o  conceito  de  prova,  instrução 

probatória, o princípio da livre apreciação das provas, da obrigatoriedade de 

realização de perícia e também sobre o conceito de provas não repetíveis.

Tudo  isto  para  melhor  compreender  e  contextualizar  a  função  do 

trabalho de perícia no campo do direito
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2.1.1 Prova

Como foco  principal  deste  trabalho  se  dá  na  área  das  perícias,  em 

especial  as  de  trânsito,  não  há  como  desviar  dos  conceitos  básicos  que 

gravitam acerca da Teoria Geral da Prova.

Especificamente para a compreensão do tema, sobre o significado do 

que seja prova, Nucci (2014, p. 338) assevera que:

o termo prova origina-se do latim – probatio –, que significa ensaio, 
verificação,  inspeção,  exame,  argumento,  razão,  aprovação  ou 
confirmação.  Dele  deriva  o  verbo  provar  –  probare  –,  significando 
ensaiar, verificar, examinar, reconhecer por experiência, aprovar, estar 
satisfeito com algo, persuadir alguém a alguma coisa ou demonstrar. 

Valorando  a  importância  da  prova  para  o  processo,  o  doutrinador  e 

processualista Moreira (1984, p. 35) traz a seguinte manifestação:

todos  os  que  temos  alguma  experiência  da  vida  judiciária,  sob 
qualquer de seus aspectos, entendemos perfeitamente que é muito 
pequeno o número das causas que se podem julgar à luz da solução 
de puras questões de Direito. Na maior parte dos casos, na imensa 
maioria dos casos, a dificuldade consiste principalmente nas questões 
de fato. E as questões de fato, tem o juiz que resolvê-las através da 
medição das provas, já que o juiz, em regra, não tem conhecimento 
pessoal e direto dos acontecimentos que deram origem ao litígio. E 
ainda  quando  porventura,  casualmente,  tenha  esse  conhecimento, 
porque, por exemplo, assistiu da janela de sua casa ao acidente de 
trânsito,  não  está  o  juiz  autorizado  a  valer-se  desse  seu 
conhecimento pessoal e direto na fundamentação de sua sentença, 
pela razão simples e óbvia de que não pode funcionar ao mesmo 
tempo como juiz e testemunha [..] O acesso do juiz aos fatos dá-se, 
consequentemente,  por  meio  da  prova,  e,  se  a  maior  dificuldade 
consiste, as mais das vezes, repito, na reconstituição dos fatos, então 
se  pode  muito  bem compreender  que  a  prova  seja,  as  mais  das 
vezes, a encruzilhada decisiva do processo. 

Ainda para que se compreenda o conceito de prova, nas palavras de 

Gomes (2017, p. 27) necessário se faz considerar alguns fatores:

o primeiro refere-se aos dados, meios e instrumentos produzidos para 
demonstrar a existência ou veracidade de um fato ou ato, ou também 
para negar ou confirmar a alegação concernente a um fato ou ato. O 
segundo refere-se à produção de elementos pelas partes ou terceiros, 
ou determinados pelo juiz. O terceiro elemento refere-se aos dados 
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que fundamentam as alegações das partes e influenciar na convicção 
do juiz a respeito do julgamento do caso concreto. 

  Sabe-se que meio de prova, é todo aquele instrumento capaz de fazer 

chegar ao magistrado elementos necessários à formação da convicção acerca 

do que se alega.  Sobre os meios de prova, o Código de Processo Penal (CPP) 

elenca uma relação destas possibilidades, bem como, o seu regramento.

Exames  de  corpo  delito  e  outras  tantas  perícias,  interrogatório  do 

acusado,  confissão,  depoimento  do  ofendido,  prova  testemunhal, 

reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, prova documental,  objetos 

apreendidos, fazem parte das possibilidades.

Isto dito, a leitura do artigo 155 do CPP é necessária para a inteligência  

da temática e sedimentação dos escritos, além do que posiciona logo a outra 

temática  a  ser  abordada  que  é  a  da  instrução  probatória.   Dessa  forma,  

BRASIL (2015) apresenta o art 155 e diz que:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida 
em  contraditório  judicial,  não  podendo  fundamentar  sua  decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

Sobretudo,  são  as  provas,  elementos  para  que  as  partes  possam 

influenciar na formação da convicção do juiz,  assim como são as provas, o 

meio pelo qual o juiz confronta o que as partes eventualmente colocam a termo 

em suas alegações.

2.1.2 Instrução Probatória

Sobre  a  instrução  probatória  Marques  (1944,  p.  249-250)  leciona  o 

seguinte: 

no complexo dos atos processuais  que integram a instância  penal 
condenatória, dá-se o nome de atos de instrução àqueles destinados 
a recolher os elementos necessários para a decisão da lide. Dividem-
se eles em atos de prova e alegações”(...) “Há, portanto, um conceito 
genérico de instrução, que abrange a prática de atos probatórios e as 
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alegações das partes. Como a sentença, por sua construção lógica 
de  forma  silogística,  contém  na  premissa  maior  a  norma  legal 
aplicável, e na premissa menor os fatos que dão contorno à situação 
jurídica  litigiosa,  o  preparo  da  decisão  pressupõe,  como explica  o 
professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida, a instrução do juiz na 
premissa maior e na premissa menor do silogismo. Todavia, entende-
se,  sempre,  o juiz instruído quanto ao Direito aplicável:  narra mihi  
factum, dabo tibi jus; juria novit curia. Por isso mesmo, a instrução 
propriamente  dita,  ou  instrução  em  sentido  estrito,  é  a  instrução 
probatória,  a  instrução sobre os fatos da premissa menor em que 
logicamente se estrutura a sentença”(...) “Ao lado do conceito lato de 
instrução,  existe,  pois,  um  conceito  estrito,  que  é  o  de  instrução 
probatória. Esta se define como o conjunto de atos processuais que 
têm por objeto recolher as provas com que deve ser decidido o litígio. 

Ainda sobre o tema, Cunha (1944, p. 63) situa instrução probatória e 

prova, como conceitos bem próximos, mas assevera que são coisas distintas, 

embora afins.

não se confundem instrução probatória e prova. Como afirma Paulo 
Cunha,  citado  por  Frederico  Marques,  “entre  instrução e prova há 
afinidade  de conceitos,  mas não identidade.  São noções vizinhas. 
Instrução e prova não são uma coisa só:  a instrução está  para a 
prova assim como o instrumento está para a obra que por meio dele 
se consegue.

Desta  forma  a  instrução  probatória  é  ato  mais  amplo  que  a  própria 
prova.  Instrução probatória  esta mais para “processamento”,  mais se dá ao 
conceito produção do conteúdo probatório.

2.1.3 O princípio da livre apreciação das provas.

Primeiramente, cabe destacar que para o ordenamento jurídico pátrio 

está  presente  o  princípio  da  equivalência  da  prova,  o  que  afasta  possível 

hierarquia ou prevalência de um tipo de prova ou outra. Conforme assevera 

Paiva (2015, p. 27):

apesar  do  rigor  técnico-científico  que  norteia  a  elaboração  de  um 
laudo  pericial,  não  é  correto  afirmar que a prova  pericial  goza  de 
superioridade técnica sobre as demais no sistema processual vigente 
no Brasil. Para o ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio da 
equivalência das provas. Isto significa dizer que perante a lei todas as 
provas têm o mesmo valor. 

Porém  é  necessário  ter  a  compreensão  de  que  o  juiz  é  livre  para 

apreciar a prova e que este não precisa ficar adstrito a um determinado tipo, 
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bastando para isso que motivadamente justifique sua decisão. Nas palavras de 

Paiva, (2015, p.27) temos o seguinte:

assim, o  juiz pode dar  mais  peso à prova testemunhal  do que ao 
próprio laudo pericial, desde que o faça motivadamente, justificando 
as razões para tanto. No entanto, é válido destacar que o alto rigor 
utilizado na produção da prova pericial, bem como a presunção de 
veracidade que esta goza, faz com que as perícias em geral sejam 
consideradas no momento da formação da convicção do juiz. 

Importante destacar que as provas serão produzidas no âmbito da fase 

do contraditório judicial, nos termos do artigo 155 do CPP, de forma dialética, 

conforme podemos abstrair da fala de Silva (1997, p. 46):

o contraditório,  escreve Marco Antônio  Marques da Silva,  impõe a 
conduta dialética do processo. Isso significa dizer que em todos os 
atos  processuais  às  partes  deve  ser  assegurado  o  direito  de 
participar,  em  igualdade  de  condições,  oferecendo  alegações  e 
provas, de sorte que se chegue à verdade processual com equilíbrio, 
evitando-se uma verdade produzida unilateralmente.

Posto  isto,  reforçando  a  ideia  de  fase  judicial,  contraditório,  provas, 

provas não repetíveis, exames periciais, testemunhas, Paiva (2015, p. 27-28) 

colabora com a seguinte sentença: 

a segunda conclusão do texto do art.  155 do Código de Processo 
Penal é que, como regra, as provas devem ser produzidas perante 
contraditório judicial, isto é, já na fase processual, perante o juiz. Daí 
a necessidade de que aquilo que foi produzido antes do processo, na 
fase  policial,  seja  repetido,  isto  é,  produzido  de  novo,  desta  vez 
perante o magistrado. Por isso, as testemunhas ouvidas no inquérito 
policial  são  novamente  ouvidas  perante  o  juiz  etc.  Seguindo  na 
interpretação do art. 155, considera-se que apenas excepcionalmente 
o  julgador  poderá  fundamentar  sua  decisão  exclusivamente  em 
elementos que não puderam ser produzidos em contraditório, perante 
ele.  Isso  ocorre  no  caso  das  chamadas  provas  cautelares,  não 
repetíveis e antecipadas. Entre essas três, as chamadas provas “não 
repetíveis” interessam à nossa unidade curricular, pois muitos exames 
periciais, sobretudo em acidentes de trânsito, não são repetíveis. 

Depreende-se do que foi conceituado, basicamente que a fase judicial é 

o âmbito para que as provas sejam produzidas e contraditas, é nesse momento 

que  serão  apreciadas  e  valoradas  para  a  formação  da  convicção  do 

magistrado.  De  certa  forma,  tudo  que  foi  produzido  será  “refeito”  na  fase 
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judicial, isto de certa forma, pois alguns tipos de provas não são repetíveis ao 

longo do tempo.

2.1.4 Da obrigação de realizar provas periciais.

A redação do artigo 158 do CPP determina que da ocorrência de evento 

que  restem  vestígios,  haverá  a  necessidade  de  corpo  de  delito  nas 

modalidades direta ou indireta, conforme asseveram Júnior e Castro (2013, p. 

183):

para se realizar a perícia é necessário que o delito praticado tenha 
deixado  vestígios,  como  determina  o  artigo  158,  do  Código  de 
Processo Penal,  quando dispõe que o exame é indispensável,  não 
sendo suprido nem mesmo pela confissão do acusado, haja vista que 
o mesmo poderá confessar algo que não fez para beneficiar outro que 
tenha praticado o ato criminoso. 

Ainda  sobre  o  tema,  Júnior  e  Castro  (2013,  p.  183)  discorrem  e 

descrevem quem seriam os titulares aptos a executarem os atos prescritos 

como exames de corpo de delito e outras perícias:

corpo  de  delito  é  o  conjunto  de  elementos  deixados  pelo  fato 
criminoso e o seu exame é voltado à prova da materialidade delitiva. 
Tal exame deve ser feito por um servidor público portador de diploma 
de  curso  superior,  chamado  no  Código  de  Processo  Penal  (CPP) 
de perito oficial. Neste sentido, o art. 159 do CPP assim dispõe: ―O 
exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito 
oficial, portador de diploma de curso superior.

As  palavras  de  Lopes  Júnior  (2014,  p.  670)  esclarecem  acerca  da 

relação do perito com o local e o conjunto de vestígios deixados pelo evento 

objeto de sua ação, senão vê-se:

Diz-se que o exame de corpo de delito é direto quando a análise recai  
diretamente  sobre  o  objeto,  ou  seja,  quando  se  estabelece  uma 
relação imediata entre o perito e aquilo que está sendo periciado. O 
conhecimento é dado sem intermediações entre o perito e o conjunto 
de vestígios deixados pelo crime. 

Comentando o artigo 159 do CPP os autores Júnior e Castro (2013, p. 

183)  balizam  a  amplitude  do  artigo  em  questão,  asseverando  sobre  as 

modalidades  das  periciais,  sobre  a  figura  dos  peritos,  sobre  regras  de 

elaboração do laudo pericial. 
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O artigo 159, do Código de Processo Penal,  divide as perícias em 
corpo de delito e outras perícias e nos parágrafos trazem informações 
pertinentes quanto às figuras dos peritos. Esse diploma legal também 
explana sobre o dever da elaboração do laudo pericial, o qual deverá 
descrever os fatos analisados de forma minuciosa num prazo de dez 
dias,  que  poderá  ser  prorrogado  em  alguns  casos  excepcionais, 
desde  que  requerido  pelos  peritos.  O  capítulo  II,  do  Código  de 
Processo Penal, é composto por vinte e seis artigos, dos quais alguns 
se subdividem em parágrafos e até em incisos, com o objetivo de 
explanar acerca das perícias, demonstrando as regras que deverão 
ser seguidas para que não se afronte o direito. 

Importante ainda registrar que existe a possibilidade da não realização 

da perícia, mas a motivação tem que sustentar tal decisão, conforme assevera 

Paiva (2015, p. 30): 

em suma, como regra, a perícia de corpo de delito nos acidentes de 
trânsito é obrigatória, sendo dispensada somente em casos em que a 
realização da perícia é impossível. Dessa forma, diante de um caso 
de impossibilidade de realização da perícia, o perito deverá justificar 
sua não realização, expondo as circunstâncias e os motivos para a 
recusa,  sob  pena  de  responsabilização.  Nesta  unidade  de 
aprendizagem,  apresentamos  a  importância  da  prova  pericial  na 
atuação do perito e como a legislação orienta para a realização dessa 
etapa da perícia. 

Resta claro que para a atividade pericial se materializar deverão estar 

presentes certos requisitos, um deles como citado a exaustão é a presença de 

vestígios de possíveis práticas delitivas e outras previsões relacionadas do que 

trata o  artigo 155 CPP.  Para que ela  ocorra,  pessoa legalmente apta deve 

realiza-la.  Neste  quesito  em  especial  nos  interessa  a  figura  do  perito 

(funcionário público) apto à função (perito oficial)  e portador de diploma em 

nível superior. 

2.1.5 Das provas não repetíveis.

Conforme Corrêa (2006, p. 39), são provas não repetíveis: 

as provas não repetíveis – aí incluídos os exames de corpo de delito 
ordenados  durante  a  investigação,  quando  os  vestígios 
documentados desaparecerem com o decurso do tempo, de sorte a 
não permitir que se possa pensar em repetir o exame. 
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Lopes Júnior (2001, p. 191), na obra Sistemas de investigação preliminar 

no  Processo  Penal,  conceitua  as  provas  não  repetíveis  ou  não  renováveis 

destacando o perecimento ou impossibilidade de posterior análise como provas 

impossíveis de realização ulterior.

as provas não-repetíveis ou não renováveis são aquelas que, por sua 
própria  natureza,  tem  que  ser  realizadas  no  momento  do  seu 
descobrimento,  sob  pena  de  perecimento  ou  impossibilidade  de 
posterior análise. Na grande maioria dos casos, trata-se de provas 
técnicas que devem ser praticadas no curso do inquérito policial e 
cuja realização não pode ser deixada para um momento ulterior, já na 
fase processual. 

Ainda sobre o tema, Paiva (2015, p. 28), na obra Legislação Aplicada à 

Perícia, nos fornece informações importantes sobre o tema que trazem a lume 

a compreensão necessária a se abstrair: 

Seguindo  na  interpretação  do  art.  155,  considera-se  que  apenas 
excepcionalmente  o  julgador  poderá  fundamentar  sua  decisão 
exclusivamente em elementos que não puderam ser produzidos em 
contraditório, perante ele. Isso ocorre no caso das chamadas provas 
cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
Entre essas três, as chamadas provas “não repetíveis” interessam à 
nossa unidade curricular, pois muitos exames periciais, sobretudo em 
acidentes de trânsito, não são repetíveis. 
Não  ser  repetível  refere-se  àquela  prova  que  não  poderá  ser 
produzida  novamente  no  curso  do  processo,  embora  tenha  sido 
colhida extrajudicialmente. Daí a razão pela qual em muitos casos se 
guarda parte do material no qual foi feito o exame pericial para fins de 
futura repetição, como ocorre no caso de exames periciais realizados 
para constatar se determinada substância é, ou não, entorpecente e 
de que entorpecente se trata.
A  perícia  em  acidentes  de  trânsito  deve,  portanto,  tanto  quanto 
possível, garantir a possibilidade de sua futura repetição, caso esta 
seja determinada pelo juiz. Por isso se torna fundamental a perfeita 
medição  da  posição  final  dos  veículos;  a  fotografia  de  marcas  de 
frenagem deixadas no local;  o registro dos danos nos veículos; as 
lesões das vítimas e de todos os demais detalhes que se fizerem 
necessários para, se for o caso, uma futura reconstituição. 

Assim, com a conceituação e balizamento de alguns tópicos acerca de 

prova, instrução probatória, princípio da livre apreciação da prova pelo juiz, da 

obrigação da realização de perícia em local de ocorrência onde que haja a 
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presença de vestígios, é possível dimensionar no tempo e espaço, a temática 

do universo pericial.

Tendo noção que no âmbito do Código de Processo Penal a prova, e as 

perícias são fundamentais para desvelamento da verdade, a verdade real que 

se fala no processo penal, a produção de uma perícia que possa colaborar no 

atingimento deste mister se mostra fundamental.

Quem produz a prova, o perito e quem a analisa, o Juiz, estão adstritos 

ao regramento jurídico vigente e podem definir, pelo menos de certa forma, que 

“justiça” será dada a cada uma das partes envolvidas num processo.  Mostra-

se a perícia, um universo bem peculiar dentro do processo penal.
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2.2  ATIVIDADE DE PERÍCIA 

A atividade  de  perícia  é  de  grande  e  fundamental  importância  nas 

atividades forenses, não se nega a relevância que ocupa nas esferas social e 

jurídica da sociedade como um todo.

Assim sendo, todas as vezes em que fatos da vida civil, ou das relações 

sociais como um todo prescindirem de manifestações da justiça, a atividade 

pericial se mostra fundamental para que o magistrado possa, dentro de sua 

livre convicção estar amparado na busca pela verdade real.

Desta forma a atividade de perícia cumpre relevante papel e se é assim, 

passaremos a discorrer sobre o tema.

2.2.1  A Atividade de Perícia

Primeiramente  para  contextualizar  o  tema,  necessário  se  faz  a 

compreensão de alguns conceitos e definições que balizam o termo Perícia. 

Em consulta a norma técnica (ABNT, 2001, p. 5), construída e editada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas tem-se que seja perícia: 

a  atividade  técnica  realizada  por  profissional  com  qualificação 
específica, para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um 
bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar 
bens, seus custos, frutos ou direitos.

Sobre  perícia,  Aragão  (1995,  p.  368)  na  obra  intitulada  Tratado  de 

Perícias Criminalísticas assevera que: 

a  perícia  é  um  processo  técnico-comportamental,  cientificamente 
sistemático na revelação da prova da qual emanam as percepções e 
as conclusões dos fatos dos produtores do inteligente convencimento 
pericial, cuja finalidade, precípua, é a formulação de juízos técnico-
científicos,  que  valorados  juridicamente,  devem  levar  ao 
convencimento. 

Acompanhando ainda o  raciocínio  de  Aragão (1995,  p.  367)  sobre  o 
tema perícia:

a perícia é um meio de prova, a chamada prova técnica ou rainha das 
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provas,  é  a  prova  material  do  acontecimento,  metodicamente 
elaborada,  o  como e  o  porquê do  fato  investigado.  Calcada 
exclusivamente  em  evidências  físicas,  palpáveis,  divorciada  do 
empirismo, das instituições metafísicas, das exegeses legais e tudo o 
mais  estranho  ao  domínio  do  concreto;  consiste  na  aplicação  de 
conhecimentos técnicos e científicos especializados.

Continuando nas pesquisas, encontra-se nos ditos de Rezende (2010, p. 

228)  a  origem  etimológica  da  palavra  Laudo  e  que  nos  serve  para  a 

compreensão conjunta do seja as atividades de perícia.

Etimologicamente, laudo provém do verbo latino laudo, laudare, que 
significa elogiar, enaltecer, exaltar. [...] O primeiro registro da palavra 
laudo,  segundo  Houaiss,  data  de  1858  (2).  Os  dicionários  mais 
antigos (Domingos Vieira,  1874;  Caldas Aulette,  1881;  Cândido de 
Figueiredo,  1899;  Simões da Fonseca,  1926) definem laudo  como 
parecer, voto, decisão do juiz louvado. [...] Por extensão semântica, a 
qualificação de louvado estendeu-se aos árbitros e peritos em geral, 
conforme se documenta na décima edição do Dicionário de Moraes 
Silva, de 1954. [...] Em linguagem jurídica, denomina-se louvado ao 
perito escolhido pelas partes em litígio (5). 

Conforme leciona Zarzuela (2000, p. 35-36) em sua obra, sobre Laudo 
Pericial tem-se que: 

A. De uma forma simplista, o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira  esclarece  que  LAUDO  constitui  uma  peça  escrita, 
fundamentada, na qual os Peritos espoem as observações e estudos 
que fizeram e registram as conclusões da perícia.[...]
C.  José Frederico Marques preleciona que  LAUDO PERICIAL é a 
exposição da perícia e o seu resultado. Nele devem vir as conclusões 
do Perito sobre a perícia levada a efeito, procedidas da respectiva 
fundamentação. Ali respondera o perito aos requisitos das partes e do 
Juiz, com o que atingirá a perícia os seus fins e objetivos.[...]
E.  No foro criminal, LAUDO PERICIAL é a peça de instrução que 
deve  conter  em  seu  bojo  os  esclarecimentos  necessários  que 
permitam fornecer ao membro do M.P. e ao Juiz que preside o feito, 
condições qualitativa e quantitativamente, suficientes para que possa 
o primeiro tipificar o fato como infração penal ou conter argumentos 
consistentes que comprovem a inexistência de delito ou contravenção 
penal  e  ao  Juiz  oferecer  elementos  materiais  seguros  que  lhe 
permitam formar a convicção sobre um determinado evento.

Desta feita, tem-se que o Laudo Pericial é o instrumento que formaliza, 

que materializa, que dá corpo à perícia.  Observa-se as palavras de Aragão 

(1995, p. 368) na obra Tratado de Perícias Criminalísticas: 
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a materialização da perícia  é  o  laudo – o parecer  por  escrito  dos 
peritos – que além de conciso, claro, objetivo e pertinente, haverá, 
indispensavelmente,  de  ser  fundamentado,  o  que  significa  a 
ordenação  e  a  apresentação  lógicas  do  procedimento  mental 
responsável pela elaboração de juízos e das bases técnico-científicos 
legais e irrefragáveis, em que se cristalizam as ideias reveladas. 

No âmbito da Polícia Rodoviária Federal, o Manual de Procedimentos 

Operacionais de nº 57 (MPO-057) que pormenoriza as ações que envolvam 

Levantamento Técnico ou Perícia em acidentes de trânsito traz no título “1.3.  

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES”, nos itens 24, 25, 26 e 27, conceituação 

própria que interessa ao presente trabalho:

24. Laudo  técnico  ou  laudo  pericial:  peça  técnico-científica  por 
meio da qual o Policial Rodoviário Federal expões suas conclusões 
acerca da dinâmica, causas e fatores contribuintes de acidentes de 
trânsito, após proceder a exame direto.
25. Parecer técnico: documento produzido sob demanda, por meio 
do qual o Policial Rodoviário Federal expressa sua opinião sobre a 
dinâmica,  causas  e  fatores  contribuintes  de  acidentes  de  trânsito, 
após proceder a exame indireto. 
26. Exame direto: conhecimento imediato e pessoal das evidências 
e  vestígios  presentes  no  local  do  acidente,  pressupondo  o 
acompanhamento do Policial Rodoviário Federal a esse evento.
27. Exame  indireto:  conhecimento  mediato  das  evidências  e 
vestígios  presentes  no  local  do  acidente,  baseado  na  análise  de 
documentos,  imagens  e  outros  suportes  adequados.  (MPO  0-57, 
2015, p.7)

Delimitada a relação entre Perícia  e Laudo Pericial  e  a amplitude de 

cada um destes temas, passa-se agora a discorrer sobre a figura do perito, os 

tipos de perícias, as perícias de trânsito que são conceitos e procedimentos 

fundamentais para a compreensão da premissa maior objeto deste trabalho de 

conclusão.

2.2.2 O Perito

Nas palavras de Aragão (1995, p. 368), “a perícia deve-se ao perito.” E 

assim ele descreve o perito no seu Tratado de Perícias Criminalísticas:

na acepção mais rigorosa, perito é o sujeito ativo da perícia.  Perito 
criminal ou  criminalístico é  o  funcionário  público  especializado  em 
determinada  matéria,  objeto  da  perícia,  integrante  dos  Institutos 
Criminalística,  portando-se  como  perito  percipiente na  chamada 
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perícia  de  mera  constatação (ou  vistoria),  na  verificação  do  fato, 
simplesmente, retratando o seu estado ou situação, sem análise ou 
interpretação; ou ainda, atua como perito judicante ao perceber fatos 
e  traduzi-los,  emitindo  juízo  (opinião  técnica  e  /  ou  científica)  de 
natureza eminentemente técnica a respeito deles.

Sobre a previsão do perito na lei processual penal, observa-se o artigo 

159 do CPP (BRASIL,  1941).  De rápida leitura identificamos a previsão de 

peritos oficiais e não oficiais como possibilidades de atuação.

Art.  159.   O  exame  de  corpo  de  delito  e  outras  perícias  serão 
realizados por perito oficial,  portador de diploma de curso superior. 
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) 
pessoas  idôneas,  portadoras  de  diploma  de  curso  superior 
preferencialmente  na  área  específica,  dentre  as  que  tiverem 
habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação 
dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
§  2o  Os  peritos  não  oficiais  prestarão  o  compromisso  de  bem e 
fielmente desempenhar o encargo. (Redação dada pela Lei nº 11.690, 
de 2008). 

Caminhando na compreensão de perito, aquele que é sujeito ativo da 

perícia, segue-se com conceitos (“lato sensu”) apropriados da obra: LAUDO 

PERICIAL – Aspectos Técnicos e Jurídicos, Zarzuela (2000, p. 329), a saber: 

 

a. De Flamínio Fávero
São  pessoas  entendidas  e  experimentadas  em  determinados 
assuntos e que designadas pela justiça, recebem a incumbência de 
ver e referir fatos de natureza permanente, cujo esclarecimento é de 
interesse no processo.
b. De Cátedra
São  pessoas  físicas  que,  em razão  de  conhecimentos  científicos, 
técnicos,  artísticos  etc.  assessoram  a  justiça  com  a  cultura 
especializada que são detentoras.
c. Etimologia da Palavra
Do latim  Peritus:  douto,  experiente,  hábil,  prático em uma ciência, 
técnica ou arte, pessoa que conhece pela experiência. 

O artigo 275 e seguintes do Código de Processo Penal, no Capítulo VI, 

falam sobre os peritos e intérpretes, regulam e disciplinam a matéria:

Art. 275.  O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina 
judiciária.
Art. 276.  As partes não intervirão na nomeação do perito.
Art. 277.  O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o 
encargo,  sob  pena  de  multa  de  cem  a  quinhentos  mil-réis,  salvo 
escusa atendível.[...]
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 Art.  278.   No  caso  de  não-comparecimento  do  perito,  sem justa 
causa, a autoridade poderá determinar a sua condução.
Art. 279.  Não poderão ser peritos:[...]
Art. 280.  É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto 
sobre suspeição dos juízes.
 Art. 281.  Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos 
peritos. (Brasil, 2017.)

Paiva  (2015,  p.15)  sobre  a  figura  dos  peritos  tece  os  seguintes 

comentários: 

os peritos oficiais são aqueles que integram os quadros do próprio 
Estado.  A  investidura  é  dada  por  lei,  independentemente  de 
nomeação  pela  autoridade  policial  ou  judiciária.  É  a  lei  quem  o 
autoriza a realizar perícias. 
Geralmente, por questões de aprimoramento, é comum que os entes 
federativos (União, Estados e municípios) tenham em seus quadros 
cargos  específicos  de  perito,  como  peritos  criminalistas,  peritos 
contábeis,  médicos-peritos,  entre  outros.  Em  alguns  casos,  esses 
cargos são ligados à polícia  judiciária.  Já outros entes federativos 
optam por criar Institutos de Perícia, com autonomia administrativa 
própria.
Embora  seja  comum  a  criação  de  um  cargo  específico  para  a 
realização de perícias, nada impede que tal atribuição seja colocada 
entre as atividades de outro cargo já existente,  como é o caso da 
PRF.

Partilhando ainda dos ensinamentos e escritos de Paiva (2015, p .15): 

em  2008  o  regramento  da  perícia  oficial  passou  por  mais  uma 
reforma. Através da Lei nº 11.690, passou-se a exigir o diploma de 
curso superior para os peritos oficiais. [...] Dessa forma, a redação 
vigente do art.  159 do CPP apresenta que “o exame de corpo de 
delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de 
diploma de curso superior”. 

Percebe-se então que os peritos oficiais são aqueles profissionais de 

cargo  específico.  Viu-se  também  que  outros  agentes  públicos,  que  não  o 

concursado especificamente para a atividade pericial também estão aptos para 

a realização da perícia a exemplo da PRF, acumulando a atribuição com as 

outras já integrantes da carreira.  

Por regra devem ter nível superior.

Já os peritos não oficiais, serão nomeados.
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2.2.3 Espécies de Perícias

São as mais diversas as modalidades de classificação de perícia pela 

doutrina. Na obra de Direito Processual  Penal,  Capez (2009, grifo do autor, 

p.343) traz uma classificação bastante relevantes das espécies possíveis:

a) Perícia percipiendi, que ocorre quando o perito apenas descreve 
de forma técnica o objeto submetido a exame, sem acrescentar 
suas percepções e sua análise valorativa ou conclusiva.

b) Perícia  deducendi,  que  se  configura  quando  o  perito  é 
convocado para  proceder à interpretação ou apreciação científica 
de um fato.

c) Perícia intrínseca, que se caracteriza sempre que o objeto da 
perícia  for  a  materialidade  da  infração  penal,  a  exemplo  da 
necropsia.

d) Perícia extrínseca, que se verifica sempre que o objeto da 
perícia for elemento que não compõe a materialidade do delito, 
porém se presta à atividade probatória, a exemplo do exame feito 
nos móveis destruídos pelo agente, antes que este procedesse 
ao assassinato da vítima.

e) Perícia  vinculatória,  que  ocorre  nas  situações  em  que  o 
magistrado fica adstrito à conclusão do perito, que que ele possa 
realizar qualquer juízo de valor sobre a matéria da perícia.

f) Perícia liberatória, que consiste no sistema oriundo do princípio 
do livre convencimento, adotado pelo CPP, através do qual o juiz 
não fica adstrito ao laudo pericial, podendo aceita-lo ou rejeitá-lo, 
no todo ou em parte.

g) Perícia oficial, que é aquela realizada por experto integrante dos 
quadros funcionais do Estado, com ingresso mediante concurso 
público de provas e títulos.

h) Perícia  não-oficial,  que  consiste  na  perícia  realizada  pelos 
denominados  peritos  não-oficiais,  louvados,  nomeados, 
designados  ou  ad  hoc,  que  podem  atuar  sempre  que  não 
existirem peritos oficiais no local. 

Da classificação organizada por Zarzuela (1995, p. 313-314), em artigo 

publicado na Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,  

intitulado A Prova Pericial  no Processo Penal  pode-se extrair  mais algumas 

classificações a fim de complementar o entendimento sobre o tema:

c. Perícia Direta. É a realizada sobre elementos constitutivos do corpo 
de delito. Representa o exame feito do cadáver, na folha da porta cujo 
o  sistema  de  segurança  foi  violado,  nas  manchas  de  sangue 
encontradas no piso, no encontro de peças ósseas em terreno baldio, 
etc [...]
d.  Perícia  Indireta.  É  realizada  para  suprir  a  perícia  direta,  [...] 
situação que o perito deverá contornar procedendo à reconstrução de 
seus vestígios através de elementos contidos nos autos e dos que 
resultarem das diligências processuais ultimadas [...]
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e.  Perícias  Contraditórias.  São  aquelas  realizadas  por  diferentes 
peritos sobre a mesma matéria, nas quais há conclusões divergentes, 
segundo os  critérios  de apreciação  e  interpretação  dos  elementos 
colhidos por cada um dos peritos [...] 
f. Perícias Complementares. Perícia complementar é outra ou outras 
destinadas  a  complementar  a  primeira  por  mostrar-se  omissa, 
obscura, inexata, de conteúdo contraditório ou deficiente [...]
g. Perícias Retrospectivas. São aquelas realizadas no presente sobre 
fatos  ocorridos,  próxima  ou  remotamente,  a  fim  de  projetá-los  ao 
futuro para que produzam efeitos jurídicos. 
h.  Perícias  Prospectivas.  São  aquelas  realizadas  no  presente  nas 
quais se fazem prognósticos sobre efeitos futuros.[...]

Ainda  como forma de classificação das  perícias,  muito  pertinente  ao 

presente trabalho é o agrupamento delas quanto a sua área de atuação e ao 

objeto prospectivo. 

Fundamental registrar aqui as principais modalidades listadas no código 

de processo penal.  Apresenta-se, a seguir, as modalidades:

Perícia  de  laboratório –  É  aquela  segundo  Azevedo  (2011,  p.  28) 

realizada por perito, químico-legal, em ambiente laboratorial,  considerando a 

necessidade  de  laboratórios  forenses  com  infraestrutura,  materiais, 

equipamentos que possibilitem a execução satisfatória das necessidades.

Está prevista no artigo 170 do CPP (Brasil, 1941) da seguinte forma:

Art. 170.  Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material  
suficiente  para  a  eventualidade  de  nova  perícia.  Sempre  que 
conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou 
microfotográficas, desenhos ou esquemas.

Perícia de identificação – Tipo de perícia que o perito realiza com a 

finalidade precípua de identificar alguém, civil  ou criminalmente sempre que 

seja necessário para o processo ou inquérito policial. Conforme Galante Filho 

(1995, p.66), utilizam-se basicamente as conhecidas impressões digitais para a 

realização da identificação dactiloscópica pelo sistema Vucetich.

bseados  em  estudo  anteriormente  realizado  por  Galton,  Juan 
Vucetich idealizou e organizou seu sistema de identificação em quatro 
tipos fundamentais: arco, presilha interna, presilha externa e verticilo, 
ao  qual  colocou  imediatamente  em  funcionamento  na  República 
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Argentina, em 1891, na cidade de La Plata onde Vecutich era chefe 
da Chefatura de Polícia e Estatística.
Juan  Vucetich,  ao  lançar  seu  sistema  datiloscópico,  denominou-o 
inicialmente como processo de icnofalangometria, título este que foi 
posteriormente por ele suprimido, levando em conta que o referido 
título não traduzia as características próprias do sistema idealizado. 

Perícia em local de crime - Esse tipo de perícia está prevista no artigo 

169 do CPP (Brasil, 1941) em seu texto assevera para os vestígios passíveis 

de serem encontrados num local de crime, desta forma: 

Art. 169.  Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada 
a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se 
altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão 
instruir  seus  laudos  com  fotografias,  desenhos  ou  esquemas 
elucidativos. (Vide Lei nº 5.970, de 1973)
Parágrafo único.  Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do 
estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas 
alterações  na  dinâmica  dos  fatos.  (Incluído  pela  Lei  nº  8.862,  de 
28.3.1994).

Para  o  local  de  crime,  são  inúmeras  as  possibilidades  de  tipos  de 

perícias a serem realizadas, entretanto as mais conhecidas são: perícia em 

locais de crime contra o patrimônio; perícia em local de crime contra a pessoa 

vítima de morte violenta e perícia em locais de acidente de trânsito. Conforme 

assevera ARAGÃO (1995, p. 367).

pimeiramente,  por  exigência  da  lei  processual  penal  vigente,  há a 
necessidade da perícia sempre que a infração penal deixar vestígios, 
salvo na exceção prevista em lei. Por outro lado a perícia de acidente 
de  tráfego  procura  estabelecer  a  causa  mater  do  evento,  para  a 
aplicação das medidas legais cabíveis e preventivas, a fim de definir 
situações  ou  pontos  potencialmente  perigosos,  para  o 
encaminhamento de soluções. 

Sobre  a  previsão  legal,  da  necessidade  destas  perícias,  inúmeros 

dispositivos  legais  infraconstitucionais  corroboram  para  o  quanto  são 

fundamentais  e  necessárias.  Vejamos  a  previsão  que  a  lei  destina  à  PRF 

especificamente sobre a perícia em locais de acidente de trânsito.

O Decreto-Lei 1655/95 (Brasil, 1995) direciona para este sentido.

Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da 
estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias 
federais, compete:[...]
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V realizar perícias, levantamentos de locais boletins de ocorrências, 
investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos 
estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação 
dos acidentes de trânsito;

Especificamente sobre as  perícias em locais  de  acidente de trânsito, 

será  abordado  outras  inúmeras  vezes  o  tema  como  se  observará  no 

desenvolvimento deste trabalho.

Perícia em documentos – conforme os escritos de Zarzuela (2000, p. 

349) sobre o tema tem-se:

o  art.  174,  incisos  de  I  a  IV  do  CPP trata  de  uma  das  Perícias 
Criminalísticas mais delicadas, englobando a falsidade de documento, 
da assinatura que nele se acha aposta e da sua autoria, isto é, da 
identificação de quem elabora o documento e de seu signatário.

Sendo assim, temos que a perícia em documentos ocupa-se da análise 

de documentos como um todo, assim como, dos grafismos em geral. 

2.2.4 Espécies de Exames de Corpo de Delito

A lei processual penal nos artigos 158 do CPP e seguintes concentra 

atenção especial ao exame de corpo de delito, visto porque através deles é que 

os peritos ao fazer o levantamento dos vestígios trabalham no esclarecimento 

do fato.

Cabe registrar que não sendo possível realizar o exame de corpo de 

delito, tanto na forma direta, quanto na indireta, o artigo 167 do CPP determina 

que  a  prova  testemunhal  pode-lhe  suprir  a  falta,  quando  houverem 

desaparecido os vestígios.

Exame necroscópico - O exame necroscópico, também denominado de 

exame cadavérico, necropsia ou autopsia não se resumem a mero exame de 

cadáver.  Este exame, nos termos do artigo 162 do CPP deve ser realizado, 

considerando  pelo  menos  um  intervalo  de  seis  horas  após  a  morte  do 

indivíduo.
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Exceção à regra, são os casos em que a morte é “obvia”, a exemplo da 

decapitação. 

Exumação –  Nos casos em que o cadáver objeto do exame já esteja 

sepultado, a autoridade policial ou o juiz podem determinar a exumação. Sobre 

o assunto Porto (2013, p. 3) leciona o seguinte:

a exumação é a mais árdua e repulsiva das perícias médico-legais. 
Por isso, sua solicitação é sempre feita em caráter especial, sendo 
executada  somente  por  sérias  e  imperiosas  razões.  Consiste  no 
desenterramento  do  cadáver  e  tem  como  finalidade  atender  aos 
reclamos da justiça na averiguação de uma exata causa de morte 
passada  despercebida,  no  esclarecimento  de  um  detalhe,  numa 
identificação,  numa  grave  contradição  ou  na  confirmação  de  um 
diagnóstico. 

Exame de lesões corporais –  sobre as lesões corporais, subsidiando 

dos escritos de Azevedo (2011, p.32) em seu trabalho monográfico temos que:

as lesões corporais são classificadas na legislação penal em leves, 
graves  e  gravíssimas,  conforme a  intensidade da  violência  sofrida 
venha a ofender a integridade corporal ou a saúde da vítima. Caso o 
exame tenha por objetivo precisar  a classificação do delito  no art. 
129,  §1º,  I,  do  Código  Penal,  que  trata  da  incapacidade  para  as 
ocupações habituais por mais de 30 dias, o exame deve ser realizado 
logo  que  se  termine  esse  prazo.  Também pode ser  objeto  de um 
segundo exame pericial, a deformidade permanente, constante no art. 
129, § 2º, VI, uma vez que deve ser atestada a sua “permanência” no 
decorrer da vida do indivíduo.

Exames de laboratório  –  Estes exames consistem em uma fração da 

atividade pericial representado pelas perícias de laboratório que nos ditos ainda 

de Azevedo (2011, p.33) constata-se que:

o exame laboratorial tem por finalidade analisar os vestígios através 
de critérios com o fim de subsidiar o trabalho do perito criminal e do 
perito médico-legal,  dentre outros peritos, na comprovação de uma 
circunstância  da infração penal e para que o perito tenha o maior 
número  de  informações  técnicas  quando  da  análise  geral  dos 
vestígios, visando essencialmente a reconstituição da cena do crime. 
Esses  exames  abrangem  uma  multidisciplinaridade  de  ramos 
científicos  como  a  química,  física  e  a  biologia,  por  exemplo, 
desempenhando  um  papel  fundamental  para  a  elucidação  das 
circunstâncias suscitadas. [...] 
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[...] Cabe aos laboratórios a realização das perícias que se referem À 
histopatologia,  bacteriologia,  sorologia,  hematologia,  bioquímica, 
pesquisas  de  manchas,  toxicológica,  radiologia  (até  mesmo  em 
cadáveres),  exames  de  DNA,  entre  outros  que  colaborem  para 
elucidação do crime. 

Exames do Local  de Crime –  Sempre que ocorrer  um crime,  onde 

restarem presentes vestígios, deve-se proceder todos os tipos de exames e 

pericias para que não se percam os vestígios. 

Acerca do tema, o Código de Processo Penal  (Brasil,  1941)  em seu 

artigo 6º traz as seguintes diretrizes:

Art. 6o  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 
autoridade policial deverá:
 I  -  dirigir-se  ao  local,  providenciando para  que  não  se  alterem o 
estado  e  conservação  das  coisas,  até  a  chegada  dos  peritos 
criminais;          (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)  
(Vide Lei nº 5.970, de 1973)
 II  -  apreender  os  objetos  que  tiverem relação  com  o  fato,  após 
liberados pelos peritos criminais;          (Redação dada pela Lei nº 
8.862, de 28.3.1994)
 III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do 
fato e suas circunstâncias;
 IV - ouvir o ofendido;
 V  -  ouvir  o  indiciado,  com observância,  no  que  for  aplicável,  do 
disposto  no  Capítulo  III  do  Título  Vll,  deste  Livro,  devendo  o 
respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham 
ouvido a leitura;
 VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;
 VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de 
delito e a quaisquer outras perícias;

Para tanto, há que se atentar para o correto isolamento de local, assim 

como, para a completa preservação do local de crime, pois estas ações são 

fundamentais para elaboração de laudos periciais que retratem de forma fiel e 

completa toda a dinâmica dos fatos ocorridos.

2.2.5 A Perícia na PRF

Acerca  da  instituição  Polícia  Rodoviária  Federal,  atribuições, 

competências  constitucionais,  normativos  infraconstitucionais,  normativos 

internos entre outros documentos serão apresentados, visando a contextualizar 

este Departamento de Polícia e a atividade de perícia que é objeto do trabalho 

de conclusão de curso.

Destarte,  cabe  ressaltar  que  embora  seja  atividade nova  e  ainda de 
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recente implantação na instituição policial, as perícias de trânsito já são uma 

realidade e dentro da crescente especialização do órgão, algo sem volta, que 

se consolidará ao longo de todas as unidades da federação, por conseguinte, 

em toda a malha viária no Brasil.

Atualmente a atividade de perícia de trânsito já é uma realidade, sendo 

implementada no estado do Sergipe, tendo por lá sido iniciada no ano de 2013. 

O Manual  de Procedimentos Operacionais nº 057 editado e elaborado pela 

Polícia  Rodoviária  Federal  (PRF,  2015,  p.7)  nos  aponta  o  marco  inicial  da 

operacionalização das referidas atividades:

em  2013,  a  20ª  Superintendência  Regional  da  Polícia  Rodoviária 
Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe 
assinaram a Portaria nº 055/2013 SSP/SE em que resolvem ser de 
responsabilidade  da  PRF  a  confecção  do  laudo  pericial  naqueles 
casos em que haja óbito no local, quando provenientes de acidentes 
automobilísticos ocorridos em rodovias federais. Essa portaria foi um 
marco para a realização de perícia em acidente de trânsito pela PRF. 

O  segundo  Estado  da  Federação  escolhido  para  a  ampliação  da 

prestação  deste  tipo  de  serviço  foi  Santa  Catarina,  onde  180  policiais 

rodoviários  federais  foram  selecionados  a  participarem  de  um  curso  de 

Especialização em Perícia  de Acidentes de Trânsito,  curso este  organizado 

conjuntamente pela Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal – ANPRF 

e o Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC e que segue em andamento.

Importante saber  que são vários os diplomas legais que apontam no 

sentido da implantação da perícia pela PRF. Na condição de Polícia “ostensiva” 

da União e com sua competência constitucional e infraconstitucional definida, 

cabe  a  ela,  pautada  na  prestação  de  um  serviço  qualidade,  incorporar  e 

externar  sua “Missão”,  “Visão De Futuro”  e  “Valores”  projetados pelo  Mapa 

Estratégico (Anexo A), efetivando processos estabelecidos naquele documento, 

sendo um deles, a implantação da perícia de acidentes de trânsito.

Esse  processo,  especificamente  a  perícia  em  acidentes  de  trânsito 

encontra-se descrito no MPO-057 (PRF, 2015, p.5) da seguinte forma:

no início de 2014 a PRF aprovou e publicou o Mapa Estratégico 2013-
2020.  Um  dos  processos  estabelecidos  no  Mapa  Estratégico  é  a 
implantação da perícia de acidente de trânsito. 
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Neste sentido, tem-se um dispositivo legal que apontava já ha algum 

tempo para a necessidade da implantação da atividade de perícia pela PRF no 

âmbito das rodovias federais. 

O Decreto 1655/95 (BRASIL, 1995) se presta a definir a competência da 

PRF e define também algumas outras providências. Na verdade é um primeiro 

normativo, onde a atividade pericial é descrita como de atribuição da Polícia 

Rodoviária Federal. Desde lá longo caminho foi percorrido.

Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da 
estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias 
federais, compete: [...] 
V realizar perícias, levantamentos de locais boletins de ocorrências, 
investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos 
estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação 
dos acidentes de trânsito.

Neste sentido a Lei 9.503/97, (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e a 

Portaria 1.375 de 02 de Agosto de 2007 de lavra do Gabinete do Ministro da 

Justiça (Regimento Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal), 

publicado no D.O.U.  (Edição nº 150 de 06/08/2007), nos trazem manifestações 

importantes  sobre  a  necessidade  da  elaboração  de  “levantamentos” 

imprescindíveis à completa elucidação dos acidentes de trânsito ocorridos nas 

rodovias e estradas federais.

No  Código  de  Trânsito  Brasileiro  –  CTB  reforça-se  a  ideia  dos 

levantamentos periciais nos locais de acidente de trânsito sob circunscrição da 

Polícia Rodoviária Federal, conforme observamos transcrito:

Art.  20.  Compete  à  Polícia  Rodoviária  Federal,  no  âmbito  das 
rodovias e estradas federais:
IV - efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e 
dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;
        
        

Na portaria  1375/2007 (Ministério  da  Justiça,  2007,  p.1)  -  Regimento 

Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a regulamentação de 

atividades  referentes  aos  levantamentos  de  local  de  acidente  de  trânsito  e 
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atividades  complementares  relacionadas  à  sua  elucidação  são 

pormenorizados, o inciso V trata inclusive de investigações:

Art.  1º  O  Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal,  órgão 
específico, singular, integrante da Estrutura Regimental do Ministério 
da Justiça, a que se refere o art. 2º, inciso II, alínea "h", do Anexo I do 
Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, tem por finalidade exercer 
as competências estabelecidas no §2º do artigo 144 da Constituição 
da República Federativa do Brasil, no artigo 20 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, no Decreto nº 1.655, de 3 de outubro de 1995, 
e, especificamente: [...]
V  -  realizar  levantamentos  de  locais  de  acidentes,  boletins  de 
ocorrências,  análise  de  disco  diagrama,  investigações,  testes  de 
dosagem alcoólica e outros procedimentos estabelecidos em lei ou 
regulamentos, imprescindíveis à completa elucidação dos acidentes 
de trânsito ocorridos nas rodovias e estradas federais; 

Desta feita, com essa breve explanação pelo o universo normativo, a 

perícia  de  acidentes  de  trânsito  sedimenta-se  devidamente  respaldada  nas 

competências da Polícia Rodoviária Federal, que é por excelência, organismo 

vital à segurança pública do país e instituição marcadamente responsável por 

levar a cabo políticas públicas no enfrentamento das causas de acidentes nas 

rodovias federais do país.

2.2.6 Os Manuais M-015, M-041 e MPO-057.

São estes três instrumentos normativos,  os manuais M-015,  M-041 e 

MPO-057  que  regulamentam  o  atendimento  de  acidentes  no  âmbito  das 

rodovias federais que são policiadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Dentre estes documentos, o objeto a que se dedicam respectivamente 

são  o  atendimento  de  acidentes,  a  confecção  de  boletins  de  acidente  de 

trânsito e o levantamento técnico ou a perícia de acidentes.

Sobre o Manual de atendimento de Acidentes M-015 (PRF, 2017, p.4) 

tem-se o que se segue abaixo. Destacando que toda a rotina de atendimento e 

confecção de boletins  de  acidente  de trânsito  é regido  por  este  importante 

documento.

1.  A Polícia  Rodoviária  Federal  –  PRF,  em  busca  de  melhorar  a 
qualidade  do  atendimento  a  acidentes  de  trânsito  nas  estradas  e 
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rodovias  federais,  bem  como  seus  devidos  registros,  elaborou  e 
atualizou  o  presente  manual  que  tem  por  finalidade  padronizar  e 
sistematizar os procedimentos quanto ao atendimento e registro de 
acidentes  de  trânsito  no  âmbito  da  instituição,  cumprindo  as 
disposições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – 
CTB, no Decreto nº  1.655, de 03 de outubro de 1995, Portaria nº 
1.375/2007,  do  Ministério  da  Justiça  e  demais  regulamentações 
específicas. [...]
4.  Nesse  contexto,  a  PRF  valoriza  o  levantamento  do  local  do 
acidente de trânsito executado com excelência, focando no correto 
entendimento da sua dinâmica e nos fatores que contribuíram para a 
sua ocorrência. Por isso, alguns conceitos, entendimentos e formas 
de atuação levam em conta a característica peculiar da instituição de 
“entender” o acidente a partir da necessidade de sua prevenção. [...]
7. Os atendimentos e registros a acidentes nas estradas e rodovias 
federais  sob  circunscrição  da  Polícia  Rodoviária  Federal  deverão 
obedecer às determinações previstas neste manual. 

Nele estão previstos tópicos que se desdobram em orientações sobre a 

dinâmica  do  acidente,  atendimento  e  sinalização,  levantamento  e  registro, 

procedimentos administrativos variados. 

Especificamente  sobre  a  confecção  de  boletins,  foi  implantado  em 

janeiro  de  2017  um  novo  sistema  de  confecção  eletrônica  de  boletins  de 

acidentes  de  trânsito  denominado  “NOVO  BAT”  (PRF,  2017,  p.09)  que  é 

regulado e normatizado pelo manual M-041.

Este  manual  explica  o  funcionamento  e  uso  do  sistema  BAT,  da 
Polícia Rodoviária Federal. Produzido de forma didática, o documento 
tem a finalidade de esclarecer  as dúvidas e facilitar  o uso para a 
confecção  dos  Boletins  de  Acidentes  de  Trânsito  em  ocorrências 
atendidas pela PRF.[...]
O  sistema  foi  idealizado  para  agilizar  o  trabalho  do  policial, 
possibilitando a realização de BATs em um tempo mais curto e de 
maneira mais eficaz. Além disso, a sua arquitetura foi planejada para 
otimizar a inserção e importação de dados relativas ao acidente de 
trânsito que está sendo atendido.

O sistema é um novo paradigma na confecção e registros de acidentes 

de trânsito para a PRF dada sua interface intuitiva. Possibilita com facilidade a 

inserção  de  fotos  e  tem se  mostrado  uma plataforma estável  e  segura  de 

operar. 

Aos usuários das vias federais oferta como produto final um Boletim de 

Acidente de Trânsito – BAT de qualidade.

Sobre a Perícia de Acidentes de Trânsito, objeto maior deste trabalho, o 
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Manual  de Procedimentos Operacionais MPO-057 (PRF, 2015,  p.5) trata do 

levantamento  técnico  e  as perícias de acidente de trânsito  e elenca outras 

providências.

6. A Polícia Rodoviária Federal, visando promover a elucidação dos 
acidentes de trânsito  nas rodovias e estradas federais,  elaborou o 
presente manual que tem por finalidade padronizar e sistematizar os 
procedimentos quanto ao atendimento e registro dos acidentes que 
requeiram elaboração de Laudo Técnico, Laudo Pericial ou Parecer 
Técnico.
7. Este manual contempla os procedimentos para o atendimento de 
acidentes de trânsito nas rodovias e estradas federais previstos no 
Manual  de  Procedimento  Operacionais  nº  015  (MPO  015)  e 
acrescenta procedimentos inerentes à perícia. 

Este  manual  pormenoriza  a  atividade  pericial  na  Polícia  Rodoviária 

Federal,  assim  como  estabelece  um  marco  normativo  seguro  para  a 

implantação  das  atividades  ao  longo  das  Superintendências  da  PRF  nos 

estados da federação.

2.2.7 Documentos de Registro e Elucidação de Acidentes de Trânsito na PRF.

Dentre os documentos passíveis de serem produzidos, relacionados a 

temática – atendimento e registro de acidentes de trânsito, no âmbito da Polícia 

Rodoviária Federal, podemos apontar uma série deles.

Sendo assim, do que colhemos do M-015 (PRF, 2017, p. 4) que versa 

sobre o atendimento de acidentes temos que: 

ATENDIMENTO  DE  ACIDENTE:  conjunto  de  atos  realizados  pelo 
PRF que compreende o auxílio e orientação aos usuários diretamente 
envolvidos na ocorrência  e  a garantia  da segurança destes e  dos 
demais  usuários  da  via.  Inclui-se  no  atendimento  a  coleta  das 
informações necessárias para subsidiar qual tipo de registro que a 
ocorrência demandará (BAT ou e-DAT).

Com esse intuito de aprimorar os mecanismos de investigação e busca 

da verdade real sobre os acidentes de trânsito, suas causas e registro, numa 

breve e inicial leitura do MPO-57 (PRF, 2015, p. 5) temos que:
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A Polícia  Rodoviária  Federal,  visando  promover  a  elucidação  dos 
acidentes de trânsito  nas rodovias e estradas federais,  elaborou o 
presente manual que tem por finalidade padronizar e sistematizar os 
procedimentos quanto ao atendimento e registro dos acidentes que 
requeiram  elaboração  de  Laudo  Técnico,  Laudo  Pericial  ou 
Parecer Técnico.

Da  leitura  destes  breves  parágrafos,  dos  dois  manuais  citados, 

responsáveis  por  abarcar  a  doutrina  da  Polícia  Rodoviária  Federal  para 

atendimento, registro e elucidação de acidentes, percebe-se que cinco tipos de 

documentos possíveis podem ser confeccionados.

São  eles:  o  BAT  –  Boletim  de  Acidente  de  Trânsito;  a  Declaração 

Eletrônica de Acidente de Trânsito – e-DAT; o Laudo Técnico; o Laudo Pericial 

e o Parecer Técnico, perfazendo assim uma relação de cinco documentos.

Não  raras  vezes,  para  o  aclaramento  das causas  determinantes  dos 

acidentes de trânsito tornam-se necessários alguns exames, laudos e testes 

complementares a estes documentos citados no parágrafo anterior.

Os  manuais  da  PRF  (M-015,  M-041,  MPO-57,  MPO-007)  elencam 

alguns à saber: exame de local do acidente; exame perinecroscópico; laudo 

pericial  em cronotacógrafo;  testes  de etilômetro  e  autos  de constatação de 

sinais de alteração da capacidade psicomotora

Poderá ainda o PRF solicitar nos termos do MPO-057 (PRF, 2015, p. 10) 

exames complementares de elementos materiais de interesse.

O policial  rodoviário federal,  responsável pela elaboração do laudo 
técnico,  laudo  pericial  ou  parecer  técnico  que  reconhecer  um 
elemento como de potencial interesse para elucidação das causas do 
acidente  de  trânsito,  e  estes  não  tenham  sido  apreendidos  pela 
autoridade de polícia judiciária, deverá coletar/transferir os elementos 
materiais  (veículos  e  outros  objetos)  para  análise,  caso  haja 
necessidade de exames complementares [...]

Desta feita, passa-se a contextualizar e individualizar cada um destes 

procedimentos  complementares,  tão  necessários  à  busca  da  verdade  real, 

assunto este já debatido no capítulo sobre Teoria Geral da Prova.

Por óbvio, vai nos interessar aqueles exames que irão complementar o 

laudo pericial de acidente de trânsito.
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2.2.8 Exames e Laudos Complementares da Perícia de Trânsito Previstos nos 

Manuais da PRF.

Durante o trabalho de perícia,  diversas são as situações que podem 

ensejar a necessidade de que outros laudos e exames complementem o laudo 

pericial,  essencialmente  para  que  se  estabeleça  o  quanto  um determinado 

evento contribuiu ou foi decisivo para a ocorrência de uma acidente de trânsito 

objeto da perícia.  Sendo assim, estão apresentados aqui.

2.2.8.1 Teste de Etilômetro e Termo de Constatação de Sinais de Alteração da 

Capacidade Motora.

A fiscalização  de  condutores  que  dirigem  sob  influência  de  álcool  e 

substâncias psicoativas é uma das inúmeras competências da PRF elencadas 

no código de trânsito brasileiro.

O MPO-007 (PRF, 2015, p.6) relaciona quais são os testes passíveis de 

se submeter o condutor de veículo automotor para que se constate se ele está 

ou não dirigindo seu veículo efeito das tais substâncias, são eles:

para a confirmação da influência de substância psicoativa deverá ser 
utilizado um dos seguintes meios, prioritariamente na ordem em que 
se apresentam: 5.1. TESTE COM ETILÔMETRO - teste em aparelho 
destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (aparelho de ar 
alveolar); 
5.2.  TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA 
CAPACIDADE PSICOMOTORA - TCSACP; 
5.3. TESTEMUNHA(S), IMAGEM(S), VÍDEO(S) ou quaisquer outros 
meios de prova em direito admitidos.

Interessante  citar  que  o  M-015  (PRF,  2017,  p.13),  documento  que 

formaliza a doutrina de atendimento de acidentes de trânsito no âmbito da PRF 

traz  informações  importantes  a  se  conhecer  sobre  condutores  que estejam 

envolvidos  em  acidentes,  que  apresentem  sinais  de  ingestão  de  álcool  e 

substâncias psicoativas.

Para a PRF a ingestão destas substâncias (ingestão de álcool – ingestão 

de  substâncias  psicoativas)  esta  relacionada  a  um  rol  taxativo  de  causas 
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presumíveis e significativas para a ocorrência do evento acidente.

107.  INGESTÃO DE ÁLCOOL:  sempre que o condutor  apresentar 
indícios  de  ingestão  de  álcool,  sendo  comprovada  por  meio  de 
odores,  halitose  etílica,  postura,  movimentos,  comportamento  e 
outros,  independentemente  de  testes  e  que  essa  condição  tenha 
contribuído  com  supremacia  em  relação  a  outras  causas  na 
ocorrência do acidente.
108. INGESTÃO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: sempre que o 
condutor  apresentar  indícios  de  ter  feito  uso  de  substâncias 
psicoativas  ou  similares  (exceto  álcool),  apresentando  estado  de 
sonolência, alucinação, excitação e/ou torpor etc., e se mostre nessa 
condição por meio de odores, postura, movimentos, comportamentos 
e outros, independentemente de testes, e que essa condição tenha 
contribuído  com  supremacia  em  relação  a  outras  causas  na 
ocorrência do acidente.

Conhecendo o que prescreve os manuais, o PRF por dever de ofício 

deverá  providenciar  os  exames  necessários  que  comprovem  a  ocorrência 

destas condições citadas acima, pois são fundamentais nos procedimentos de 

elucidação das ocorrências de acidentes de trânsito,  e via de regra, devem 

integrar o corpo das pericias de acidente de trânsito.

Tem-se então que para identificação de ingestão de álcool o condutor 

será submetido ao exame de etilômetro. Já para a identificação de ingestão de 

substâncias psicoativas o PRF irá lavrar o termo de constatação de sinais de 

alteração da capacidade psicomotora.

Ainda  sobre  a  previsão  de  uso  de  exames  clínico,  de  sangue  e 

laboratorial, conforme descreve o MPO-007 (PRF, 2015, p.06) ao citar o art. 3º 

da  Resolução  432/13  do  CONTRAN,  tem-se  que  a  competência  para 

solicitação é da Autoridade Policial nos seguintes termos:

6.  Embora  haja  a  previsão  no  art.  3º  da  Resolução  432/13,  do 
Contran,  acerca  da  constatação  de  alteração  da  capacidade 
psicomotora por meio de exame clínico, de sangue ou laboratorial, a 
competência para requisição de tais procedimentos, em regra, é da 
Autoridade Policial, conforme art. 6º, inciso VII, do Decreto-Lei 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Nota-se pelo que foi descrito, que o rol de possibilidades para subsidiar 

o laudo pericial com informações sobre o estado dos condutores de veículos 

automotores é bastante amplo.

Fundamentais para comprovar alterações na capacidade psicomotoras, 
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quando realizados tais testes, robustecem sobremaneira o laudo pericial. 

2.2.8.2 Exame do Local do Acidente

Previsto  no  manual  M-057  (PRF,  2015,  p.09),  o  exame  do  local  de 

acidente é fundamental para elucidação do evento e para confecção do laudo 

pericial, pois como se dá na forma direta, ou seja, o perito vai ao local, toma 

contato com o sítio do acidente e tem conhecimento imediato e pessoal  do 

conjunto de evidências e vestígios este é o momento para colacionar a maior 

parte das informações que se necessita.

68. Dando início ao levantamento do local, o policial rodoviário federal 
deverá registrar fotograficamente o local. O registro fotográfico deverá 
ser feito em sequência lógica (do geral para o específico) que permita 
ao  responsável  pelo  levantamento  registrar  as  evidências 
encontradas de forma que facilite a elucidação do evento. [...]
71.  O  responsável  pelo  levantamento  do  local  deverá  realizar 
descrição  necessária  do  local,  observando  e  identificando  as 
evidências, dando especial atenção às características relevantes para 
elucidação  do  evento.  Deverá  realizar  o  mapeamento  do  local, 
registrando a localização do acidente no plano físico, bem como o
georreferenciamento, sempre que possível.

Conforme já se estudou no início deste trabalho, acerca das provas não 

repetíveis, e dado que o sítio do acidente se desfaz e se perde ao longo do 

tempo, o policial  rodoviário federal  habilitado a executar  a atividade pericial 

deve estar ciente da primazia deste tipo de exame e observar a recomendação 

do MP0-57 (PRF, 2015, p.96) onde cita:

 

[...] Responder a todos os quesitos quando do exame do local pode 
evitar uma série de questionamentos posteriores.
Vale  a  pena lembrar  que  o levantamento  do local  de  acidente  de 
trânsito é considerado uma prova não repetível.  Ou seja, uma vez 
desfeito o local, a cena do acidente some, ficando apenas algumas 
marcas impregnadas no local. Desta forma, o que não foi registrado 
(anotações,  fotografias,  vídeos  etc.)  perde-se  no  tempo  e  na 
memória.

É importante lembrar que providências no sentido de que não se altere o 

estado  das  coisas  até  que  os  peritos  cheguem  é  primordial  para  um 

levantamento eficiente e também para garantir uma cadeia de custódia idônea.



42

2.2.8.3 Exame Perinecroscópico

Na execução do exame perinecroscópico, o perito irá proceder de forma 

à verificação de compatibilidade de lesões e a dinâmica do acidente  (PRF, 

2015, p.9) firmada no manual M-15:

69. O responsável pelo levantamento deverá iniciar o seu trabalho 
pela realização do exame perinecroscópico, verificando se as lesões 
são  compatíveis  com  a  dinâmica  do  acidente.  O  exame 
perinecroscópico deverá seguir as orientações descritas no Anexo D 
deste manual.
70. No caso de ser constatado que o evento morte não ocorreu em 
função  do  acidente,  a  autoridade  judiciária  deverá  ser  informada 
dasituação para adoção das medidas cabíveis.

Desta  feita,  realizará  o  perito  o  exame  perinecroscópico  em  estrita 
observância ao MPO-057 (PRF, 2015, p.12) a saber:

113.  Da(s)  vítima(s)  –  Exame  Perinecroscópico:  descrição  e 
localização  das  lesões,  devendo-se  seguir  a  doutrina  de 
perinecroscopia da Polícia Rodoviária Federal.

Atentando sempre para possível constatação de evento morte não ter 

ocorrido pelo evento acidente de trânsito, fato este que de imediato deve ser 

informado à autoridade de polícia judiciária.

2.2.8.4 Laudo Pericial em Cronotracógrafo.

O manual de procedimentos operacionais MPO-057 faz previsão (PRF, 

2015,  p.  15)  da  realização  de  laudos  de  cronotracógrafo  quando  do 

levantamento pericial.  “141.  II  – na forma do Apêndice B,  modelo de laudo 

técnico ou laudo pericial em cronotacógrafo;”.

Fazem  parte  do  corpo  do  manual  documento  modelos  de  laudos 

periciais  de  cronotacógrafos  (Anexo  D),  pré-formatados,  atendendo  a 

variedades  de  equipamentos  existentes  no  mercado  (ex;  tipo  mecânico, 

eletrônico, eletrônico modular, digital).



43

 

3 A CADEIA DE CUSTÓDIA

Percebida a popularização da perícia e a valoração que é dada à mesma 

pelo poder judiciário e por todos aqueles que demandam e operam junto à 

justiça,  quer  penal  ou  civil,  primordial  se  faz  estabelecer  mecanismos  que 

visem proteger a integridade, idoneidade e rastreabilidade de todos aqueles 

vestígios, indícios e provas coletadas, porquanto durar o processo.

Sendo  assim,  cadeia  de  custódia  é  em  síntese,  a  necessidade  de 

proteção do trabalho pericial através de mecanismos que permitam garantir a 

integridade,  idoneidade e rastreabilidade destes  vestígios,  indícios e provas 

desde  o  momento  de  sua  coleta  até  o  momento  em  que  se  extingue  a 

demanda, lide ou o processo a que se destina.

Fundamentalmente  a  cadeia  de  custódia  visa  o  aprimoramento  da 

atividade das entregas feitas pelos peritos através de sua atividade pericial,  

com o escopo na busca da verdade real e da segurança jurídica da sociedade.

Posto isto, neste capítulo iremos tratar de vários aspectos relevantes da 

cadeia de custódia e a sua importância para atividade pericial como um todo, 

assim como, para a atividade pericial que se pretende desenvolver na Polícia 

Rodoviária Federal.

3.1 Conceito de Cadeia de Custódia

Tem-se que a cadeia de custódia em síntese é uma série concatenada 

de  atos  praticados  que  visam  garantir  a  idoneidade  do  trabalho  pericial,  

especialmente  focados  na  preservação  dos  indícios,  vestígios  e  provas 

colhidas.

Sobre cadeia de custódia Machado (2009, p.18) leciona o seguinte:

[...]cadeia  de  custódia  é  procedimento  preponderante  e  de  suma 
importância  para  a  garantia  e  transparência  na  apuração  criminal 
quanto à prova material, sendo relato fiel de todas as ocorrências da 
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evidência, vinculando os fatos e criando um lastro de autenticidade 
jurídica entre o tipo criminal, autor e vítima. 

Sobre  o  tema,  Espíndula  (2009,  p.  163)  de  forma  bastante 

pormenorizada traz um conceito de cadeia de custódia, nos seguintes termos:

[...]  sequência  de  proteção  ou  guarda  dos  elementos  materiais 
encontrados  durante  uma  investigação  e  que  devem  manter 
resguardadas  as  suas  características  originais  e  informações  sem 
qualquer  dúvida  sobre  a  origem  e  manuseios.  Pressupõe  o 
formalismo  de  todos  os  seus  procedimentos  por  intermédio  do 
registro  do  rastreamento  cronológico  de  toda  a  movimentação  de 
alguma evidência. Portanto, a cadeia de custódia é a garantia de total 
proteção  aos  elementos  encontrados  e  que  terão  um  caminho  a 
percorrer,  passando  por  manuseio  de  pessoas,  análises,  estudos, 
experimentações  e  demonstração  apresentação  até  o  ato  final  do 
processo criminal.

Percebendo a importância que a cadeia de custódia tem para atividade 

pericial em acidentes de trânsito que é o escopo principal de interesse da 

instituição na área de perícias, a PRF tratou de regular o assunto no já citado 

diversas vezes, MPO-057 (PRF, 2005, p.10) nos seguintes termos:

79.  A  cadeia  de  custódia  constitui-se  no  conjunto  de  todos  os 
procedimentos utilizados para preservar a integridade, a idoneidade e 
a  rastreabilidade  dos  elementos  materiais  recolhidos  e  analisados 
para  a  produção  do  Laudo  Técnico,  Laudo  Pericial  ou  Parecer 
Técnico, documentando e mantendo o seu histórico.

Pelo que foi percebido até aqui, tem-se que a cadeia de custódia, dado 

seu grau de relevância para atividade pericial é algo que deve ser preocupação 

constante do perito, mas não só dele.

Deve ser,  preocupação da instituição Polícia Rodoviária Federal  e de 

todos seus atores, pois, todos os servidores e policiais que em algum momento 

diligenciaram, manusearam, guardaram, transportaram, detiveram sob guarda, 

mesmo que temporária,  elementos (indícios,  vestígios  e provas),  devem de 

forma sinérgica zelar pela regularidade da manutenção da cadeia de custódia.

Cabe  ainda  registrar  que  a  cadeia  de  custódia  inicia  com  o  policial 

preservando  o  local  do  evento,  com  o  perito  recolhendo  os  elementos  de 
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interesse,  mas  não  finda  quando  da  emissão  do  laudo.  Perdura  por  muito 

tempo até que se finde o interesse processual com o trânsito em julgado da 

ação.

3.2 Princípios da Cadeia de Custódia

Para que uma prova pericial  atenda a sua função maior,  servir  como 

instrumento de busca da verdade real, ela precisa ser fiável. Para que atinja 

seu fim ela precisa atender a alguns requisitos básicos. 

Conforme nos diz Marinho (2011):

a prova pericial tem que chegar aos tribunais de forma cristalina e 
clara e sem qualquer dúvida quanto a sua autenticidade e idoneidade, 
bem  como  com  a  possibilidade  de  responder  a  qualquer 
questionamento por meio do rastreamento de toda cadeia de custódia 
que a prova foi submetida.

Da leitura dos escritos de Dias Filho (2009) na obra Cadeia de Custódia: 

do local de crime ao trânsito em julgado: do vestígio à evidência,  podemos 

inferir como elementos constitutivos fundamentais da cadeia de custódia três 

princípios à saber: documentação, rastreabilidade e integridade da prova.

a) Documentação

b) Rastreabilidade

c) Integridade da Prova

Nos ditos de Azevedo (2009), o registro documental (documentação) é o 

princípio de maior importância.

De todos os princípios da cadeia de custódia, talvez, a documentação 
seja a que possui a maior importância, pois é a partir dele que se 
alcançam outros dois importantes princípios tratados nesta seção.

Seguindo  no  estudo  do  tema,  Azevedo  (2009),  sobre  o  princípio  da 

rastreabilidade assevera o seguinte:
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A partir do momento em que se procede a um registro documental 
idôneo  e  detalhado,  cria-se  a  possibilidade  de  se  recompor,  em 
qualquer  momento,  inclusive  nos  tribunais,  todos  os  estágios 
transpostos  durante  a  cadeia  de  custódia,  incluindo  pessoas  nela 
envolvidas, surgindo assim o conceito de rastreabilidade. 

Por  último,  ainda  nos  ditos  de  Azevedo  (2009)  sobre  o  princípio  da 

integridade da prova:

A integridade relaciona-se ao objeto íntegro, que denota aquilo que 
está inteiro, completo, perfeito, exato, reto, inatacável. Ou seja, todos 
os procedimentos inerentes à cadeia de custódia, seja sua proteção, 
identificação,  coleta,  empacotamento,  identificação, 
acondicionamento, transporte, exames ou guarda, devem ocorrer de 
maneira  a  preservar  ao  máximo  todas  as  características  originais 
intrínsecas e extrínsecas do vestígio.

Da conjunção  destes  três  princípios,  temos  uma  cadeia  de  custódia 

robusta e apta a atender ao fim que se destina.

3.3 Cadeia de Custódia na PRF

A legislação brasileira, se não é silente, fala muito pouco sobre a cadeia 

de custódia da prova pericial. Tem-se poucos artigos nos códigos processuais 

que  abordam  o  tema  e  não  existe  regulamentação  dos  procedimentos 

necessários  à  construção  da  cadeia  de  custódia  de  forma  específica  e 

concentrada.

Como já dito aqui, a atividade de perícia de acidentes de trânsito é algo 

novo na PRF, entretanto o regramento da cadeia de custódia inerente à perícia 

foi algo que não passou despercebido. 

O Anexo C deste trabalho, que é um extrato do MPO-057, traz uma série 

de itens que discorrem sobre os procedimentos inerentes à cadeia de custódia 

que  devem  ser  observados  durante  o  trabalho  de  perícia  de  acidentes  de 

trânsito na PRF, sendo eles:
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a) Preservação e isolamento do local de acidente de trânsito. Este é início 

da cadeia de custódia; 

b) Fixação fotográfica dos elementos materiais a serem coletados;

c)  Coleta dos elementos materiais de interesse, podendo se dar no local 

ou mediante solicitação àquele que detém a posse do elemento material 

de  interesse com  o  devido  preenchimento  do  Termo  de  Custódia  e 

Controle de Material; 

d) Acondicionamento dos elementos materiais de interesse coletados em 

embalagens  individualizadas,  de  acordo  com  suas  características 

físicas, químicas e biológicas; 

e) Transporte  dos  elementos  materiais  (veículos  e  outros  objetos)  para 

outro  local,  realizado  em  condições  adequadas  para  garantir  a 

manutenção de suas características originais; 

f) Guarda  dos  elementos  materiais  coletados,  realizada  em  local 

apropriado, dotado de proteção física, de modo a prevenir o acesso não 

autorizado,  salvaguardando-os  contra  extravios,  danos  ou  qualquer 

outro evento que comprometa o desenvolvimento da atividade pericial; 

g) Análise  dos  elementos  materiais  coletados/transferidos;  Transferência 

de custódia, quando houver o encaminhamento dos elementos materiais 

coletado para realização de exames complementares; 

h) Devolução à guarda do elemento material retirado para análise;

i)  Restituição  imediata  do  material  coletado  ao  proprietário  ou  seu 

representante legal, ou àquele que detinha a posse do elemento material 

antes do início da cadeia de custódia, após as devidas análises.

Conforme  foi  estudado  sobre  os  princípios  da  cadeia  de  custódia, 

percebe-se uma delimitação bem precisa da cadeia de custódia nas atividades 

de perícia da PRF, não se trata de limitar o trabalho do perito, mas sim de 

normatizar todo o caminho das ações desencadeadas na atividade da perícia, 

com foco na documentação e na rastreabilidade da prova pericial. No MPO-057 

(PRF, 2015, p.10)

97.  Todas  as  movimentações  dos  vestígios  coletados/transferidos 
para análise deverão  ser  registradas  individualmente  no Termo de 
Custódia e Controle de Material no qual deverão constar, no mínimo, 
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as seguintes informações:
98. Identificação por um código individual formado por: o número de 
identificação [...]
99. Especificação e descrição do elemento material;
100. Nome, matrícula e rubrica, em ordem cronológica, de todos os 
policiais rodoviários federais responsáveis pela coleta/transferência e 
cada procedimento subsequente, com indicação de local, data e hora 
de cada um;
101. Recibo de entrega, contendo nome, número de documento de 
identificação e assinatura do recebedor, indicando data, hora e local 
da entrega;

O respectivo Termo de Custódia e Controle de Material que consta do 

Anexo B do presente trabalho reforça a necessidade de documentar a cadeia 

de custódia como pressuposto para a rastreabilidade necessária de tudo o que 

se produz durante o trabalho de perícia.

Visando atender  a necessidade de verificação e confrontação judicial 

futura, no que tange a idoneidade da prova o MPO-057 (PRF, 2015, p.14) ao 

prever  a  necessidade  de  guarda  de  todo  o  trabalho  desenvolvido  nas 

atividades de perícia,  garante de forma consciente não só a integridade da 

perícia,  mas garante  também a integridade de todos  os  indícios,  vestígios, 

exames, laudos complementares, fotos e tudo mais que se produziu ao longo 

das atividades desenvolvida no mister trabalho do perito.

135.  Todos  os  laudos  e  pareceres  e  seus  acessórios,  tais  como 
vídeos, fotografias, imagens, documentos, dentre outros, deverão ser 
encaminhados e disponibilizados ao Núcleo de Registro de Acidentes 
e Medicina Rodoviária, nas Superintendências Regionais, e o Núcleo 
de Policiamento e Fiscalização, nos Distritos Regionais para arquivo e 
custódia. O arquivamento e custódia deverão ocorrer em mídia digital 
devidamente identificada, classificada e rastreável,  em redundância 
ao arquivamento em sistema informatizado próprio.

 

Feitas estas ponderações acerca da cadeia de custódia da PRF em suas 

atividades periciais,  percebe-se que no regramento  estão presentes os três 

princípios  fundamentais  do  registro  documental,  da  rastreabilidade  e  da 

integridade da prova pericial.

3.4 Necessidade de uma prática organizacional
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Sabemos que na sociedade contemporânea a supervalorização da prova 

pericial  é algo que a muito vem dominando. Quem nunca ouviu falar que a 

prova pericial é a “rainha das provas”?

Entretanto essa assertiva não tem caráter absoluto, e o que outrora tinha 

valor quase que de regra, vem a cada dia sendo desconstruído.  De certa parte 

por  culpa  das  instituições  que  não  conseguem  de  forma  profissional 

estabelecer  uma  cadeia  de  custódia  eficiente  capaz  documentar  de  forma 

precisa  a  cronologia  da  prova  pericial  com  escopo  à  manutenção  da  sua 

integridade e idoneidade e fazer frente aos questionamentos dos operadores 

do direito quanto à pertinência e qualidade de determinadas provas.

Nos ditos de Marinho (2011, p. 13) cabe às instituições a adequação aos 

novos tempos.

no  mundo  contemporâneo  as  organizações  responsáveis  pela 
preservação  da  integridade  e  idoneidade  da  prova  pericial  têm  a 
missão  de  buscar  a  adequação  às  mudanças  provocadas  com  a 
finalidade  de  produzir  uma  prova  pericial  com qualidade,  ou  seja, 
integra, idônea, cristalina e transparente.

Ponto que é de convergência para muitos autores que abordam o tema 

perícia e sua cadeia de custódia versa sobre a necessidade de capacitação 

dos quadros, não só dos peritos, mas dos operadores de segurança pública 

como um todos. Nos ditos de Azevedo (2011, p. 53) tem-se que:

No que concerne à cadeia de custódia, é imprescindível registrar que 
não  só  o  profissional  de  perícia  necessita  ter  boa  formação e  de 
forma  continuada,  mas,  também,  os  policiais  militares,  o  corpo 
operacional  das  polícias  civis  e  da  polícia  federal  (agentes  de 
investigação, delegados e escrivães), os policiais rodoviários federais 
e  estaduais  e  os  bombeiros,  que,  geralmente  são  os  primeiros  a 
chegar  ao  local  de  crime,  necessitam  receber  um  treinamento 
reforçado  nessa  seara,  através  da  participação  de  cursos  de 
capacitação periódicos.

Segundo leciona Marinho (2011, p. 60) em sua dissertação de mestrado 

intitulada “Cadeia de Custódia da Prova Pericial” um programa de cadeia de 

custódia deve ser estabelecido pelas agências encarregadas da prova pericial 
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nos seguintes termos:

o  programa  de  cadeia  de  custódia  da  prova  pericial  pode  dá 
significado a transformação do cenário de produção para estabelecer 
um  novo  processo  de  elaboração  da  prova  pericial.  Com  o  novo 
processo  de  produção  do  produto  elaborado  pela  organização  de 
perícia oficial, os vestígios podem receber rigoroso tratamento técnico 
e científico em todos os procedimentos de cadeia de custódia, bem 
como  registros  de  toda  a  história  da  prova  para  permitir  a 
rastreabilidade quando necessário.

Em que pese a instituição PRF tenha regrado todo o procedimento da 

cadeia  de  custódia  através  do  MPO-057  e  que  disponha  de  recursos 

tecnológicos  necessários  para  a  produção  de  uma  perícia  de  qualidade, 

embora tenha investido em capacitação a todo seu corpo de peritos conforme 

já foi dito aqui, na modalidade de parceria com o IFSC, o PRF integrante da 

instituição, o perito PRF são os grande fomentadores da busca pela qualidade 

na prestação do serviço a que se destinam.  Sendo assim, ainda nos ditos de 

Marinho (2011, p. 61):

a necessidade da busca pela a qualidade da prova pericial tem que 
ser o motivo de todos os indivíduos que constituem as organizações 
responsáveis  pela  preservação  da  prova  pericial.  Desta  forma,  os 
indivíduos  estarão  impulsionados  ao  objetivo  e  mantendo  seus 
comportamentos  no  sentido  da  satisfação  da  necessidade,  da 
preservação da integridade  e da  garantia  da idoneidade da prova 
pericial conscientemente na direção do agir ético para promoção do 
bem comum.

Outro viés a ser observado pelas instituições envolvidas com a atividade 

pericial  vai  no  sentido  da  necessidade  de  acreditação  e  normalização  da 

metodologia utilizada pelos entes envolvidos com a perícia. Segundo Azevedo 

(2011, p. 52):

nesse sentido, foi instituída uma parceria entre o Ministério da Justiça 
do Brasil, ABNT e Inmetro, cuja pretensão é dar uma maior exatidão e 
confiabilidade aos laudos de perícias criminais,  em decorrência da 
utilização  de  metodologia  padronizada  para  todo  o  país  e  a 
certificação das unidades de perícia pelo Inmetro. A certificação da 
qualidade  dos  exames  periciais  (de  local  de  crime,  análises 
laboratoriais,  de  exames  médico-legais,  de  identificação 
papiloscópica,  etc)  é  primordial  para  a  produção  de  evidências 
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materiais fidedignas. Atualmente, o Ministério da Justiça e o Inmetro 
vem promovendo cursos  para  a  divulgação  da normalização  e  da 
acreditação em todos os Estados brasileiros, a fim de divulgar este 
jovem e promissor projeto, incluindo profissionais envolvidos com a 
atividade pericial  a importância da uniformização das técnicas para 
alavancar a qualidade da perícia brasileira.

Para finalizar,  ainda nas palavras de Marinho (2011,  p.  57)  uma boa 

prática com foco na transformação para melhor das organizações que tratam 

com perícia é o investimento em programas que visem capacitar e educar os 

peritos ao cumprimento da cadeia de custódia.

um programa de cadeia de custódia da prova pericial é uma idéia 
criativa  e  que  pode  ser  inovadora.  Visa  a  transformação  da 
organização de pericia oficial com o aprimoramento da qualidade da 
prova  pericial  por  meio  da  implementação  de  uma  cultura  para 
desenvolver a percepção da importância do cumprimento da cadeia 
de  custódia  para  a  preservação  da  autenticidade,  garantia  da 
idoneidade dos vestígios e da prova pericial.

Isto posto, nota-se que a cadeia de custódia, que de uns tempos para cá 

se tornou palavra fácil na boca de operadores de direito, acadêmico, peritos, 

policiais e para que atinja a mister função a que se destina depende de forte 

normatização (leis), dado que os códigos processuais pouco tratam a respeito.

Mas só normatização, quer na forma de leis ou normativos internos não 

são  suficientes  para  o  atingimento  daqueles  três  princípios  fundamentais 

(documentação, rastreabilidade e integridade). Há que se capacitar os efetivos 

dos órgãos de perícia e os operadores de segurança pública também.

Porém conforme citado  há  ainda  um outro  caminho  importante  a  se 

percorrer que é o da busca pela acreditação e normalização.

Desta  feita,  conformado  essa  tríade  é  que  se  caminhará  para  as 

melhores práticas da cadeia de custódia na acepção da palavra.

3.5 Sugestões para a implantação de uma rotina de cadeia de custódia

A fim de dar efetividade à cadeia de custódia com vistas à garantir a 
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qualidade do trabalho pericial, o MPO-057 relaciona uma série de providências 

que devem ser adotadas neste sentido.

Da leitura dos itens descritos no rol de procedimentos do manual citado 

alguns  deveriam  ser  providenciados  pela  administração  antes  mesmo  da 

implantação  das  atividades  de  perícias,  sendo  eles:  local  apropriado  para 

guarda do material; sala com controle de acesso; embalagens específicas para 

guarda  do  material  (vestígios,  indícios  e  provas)  e  a  utilização  de  sistema 

informatizado para controle da cadeia de custódia com identificação através da 

geração de numeração única.

Desta feita, sugere-se à administração adoção de providências mínimas 

antes mesmo da implantação da perícia no Estado de Santa Catarina, assim 

como, nas demais unidades da federação.

No manual de MPO-057 (PRF, 2015, p.10) existe previsão explícita de 

local adequado para custodiar materiais recolhidos pelas equipes de perícia: “A 

regional  deverá  prover  local  apropriado  para  a  custódia  dos  elementos 

materiais coletados e transferidos para análise”.

Sendo  assim,  não  há  que  se  falar  em  início  das  atividades  sem  a 

providência, não só de local apropriado, mas também é indispensável que o 

espaço destinado a estes serviços disponha de armários apropriados ou cofres 

arquivo (fotografias 01 e 02) para que os indícios, vestígios e provas recolhidos 

estejam protegidos do livre acesso, intempéries e fogo quando acondicionados.

                              Fotografia 1 – Cofre                      Fotografia 2 – cofre aberto

                        Fonte: https://www.fortsafe.com.br/produto/armario-cofre-cotra-fogo-30/

                     

https://www.fortsafe.com.br/produto/armario-cofre-cotra-fogo-30/
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Outro ponto que é considerado de extrema relevância é o controle de 

acesso aos locais de guarda destes indícios, vestígios e provas. No MPO-057 

já  existe  previsão sobre a tutela  dos materiais  que estamos tratando neste 

tópico (PRF, 2015, p.14) e de que unidade PRF tem a responsabilidade por tal  

guarda. Então vejamos:

Todos os laudos e pareceres e seus acessórios, tais como vídeos, fo-
tografias, imagens, documentos, dentre outros, deverão ser encami-
nhados e disponibilizados ao Núcleo de Registro de Acidentes e Me-
dicina Rodoviária, nas Superintendências Regionais, e o Núcleo de 
Policiamento e Fiscalização, nos Distritos Regionais para arquivo e 
custódia.

Sendo assim, a implantação de sala específica (fotografias 03 e 04) para 

este fim mostra-se fundamental, não só para a garantia da cadeia de custódia, 

como para, evitar responsabilizações dos servidores que terão a titularidade 

deste  encargo  no  NURAM/NPF  e  demais  servidores  envolvidos  com  as 

perícias.

                                            Fotografia 03 – prateleira de evidências

Fonte: http://windowsitpro.com/security/microsoft-set-tackle-global-cybercrime-new-campus-

war-room                                

Fotografia 04 – cofre de evidencias
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Fonte: http://www.spacesaver.com/portfolio-posts/chain-of-custody-for-evidence-locked-up-at-

toronto-law-firm/

Outro quesito muito importante com vistas ao cumprimento da cadeia de 

custódia, em especial para a manutenção da integridade dos exames e laudos 

cmplementares da perícia de trânsito previstos nos manuais da PRF citados 

nesta monografia no ítem 2.2.8 é o fornecimento por parte da instituição policial  

de embalagens adequadas (fotografias 05 e 06) para a guarda dos indícios, 

vestígios e provas.

Fotografia 05 – embalagens variadas       

http://www.spacesaver.com/portfolio-posts/chain-of-custody-for-evidence-locked-up-at-toronto-law-firm/
http://www.spacesaver.com/portfolio-posts/chain-of-custody-for-evidence-locked-up-at-toronto-law-firm/
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Fonte: http://simplydrugtesting.co.uk/product/workplace-gcms-chain-of-custody-urine-test/     

Fotografia 06 – sacos de evidencias
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Fonte: http://blog.salesleadmgmtassn.com/2012/10/what-is-the-chain-of-custody-in-lead-

generation-and-management.html

Tal  necessida  encontra  previsão  constante  no  MPO-057  (PRF,  2015, 

p.10) nos seguintes termos: 

As embalagens utilizadas no acondicionamentodevem preservar as 
características  e  impedir  qualquer  tipo  de  contaminação.  Nelas 
deverá  constar  o  número  do  Termo  de  Custódia  e  Controle  de 
Material.  Podem ser utilizados envelopes,  frascos,  caixas térmicas, 
dentre  outros,  conforme suas características físicas,  químicas e/ou 
biológicas.

Lembrando que testes de etilômetro e termos de constatação de sinais 

de alteração da capacidade motora; formulários de exame de local do acidente;  

exames  pericroscópicos  e  laudos  periciais  de  cronotacógrafos  são  alguns 

exemplos que integram esta rotina.

Por fim, considerando as  sugestões para a implantação de uma rotina 

de  cadeia  de  custódia  o  controle  da  movimentação  de  laudos,  pareceres, 

indícios, vestígios e provas, premente se torna a necessida do controle destes 

elementos desde seu nascimento até seu descarte  final.  O MPO-057 (PRF, 

http://blog.salesleadmgmtassn.com/2012/10/what-is-the-chain-of-custody-in-lead-generation-and-management.html
http://blog.salesleadmgmtassn.com/2012/10/what-is-the-chain-of-custody-in-lead-generation-and-management.html
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2015, p.12) já prescreve esta nessedidade nos seguintes termos: 

O  laudo  técnico,  laudo  pericial  ou  parecer  técnicoterá  a  mesma 
numeração  da  comunicação  gerada  pelo  sistema  BR-Brasil, 
substituindo a letra “C” pela letra “L”, até que seja implementado o 
sistema informatizado.

Desta feita, formulários de controle aprimorados, autocolantes (fotografia 

07) para serem serem  anexado aos envelopes, frascos e outros contenedores 

devem ser  providenciados para  aprimoramento  do controle  e  indexação de 

indícios vestígios e provas recolhidos e produzidos pelo trabalho pericia.

Fotografia 07 – formulários colantes

Fonte: https://www.rapiddetect.com/Chain-of-Custody-Forms-p/1401.htm
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Foto 08 – sistemas de controle

Fonte: http://horizoncs.in/Crime-Scene-Investigation

Etiquetas  de  papel  (fotografia  09)  para  relacionar  cada  ítem,  assim 

como, individuazilação específica do objeto e controle da cadeia de custódia 

também devem ser fornecidos.

Fotografia 09 – etiquetas para cadeia de custódia.

       Fonte: http://nclabtest.com/product/evidence-labels-100pkg-w-chain-of-custody-table/

Não obstante a isto, temos a necessidade de informatizar o processo, e 

http://horizoncs.in/Crime-Scene-Investigation
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assim  como,  outros  sistemas  informacionais  recém  implantados  na  PRF, 

uniformizar e padronizar procedimentos e consultas a nível de Brasil.

Implantar um sistema de controle (fotografia 08) para este fim seria um 

marco  incial  importantíssimo  para  o  estabelecimento  de  uma  cadeia  de 

custódia transparente, cristalina, pois a qualquer tempo, em qualquer unidade 

da  federação,  localização,  movimentação,  tramitação  de  indícios,  vestígios, 

provas, laudos e pareceres poderiam ser verificados e relatodos ao Ministério 

Público e ao Judiciário em caso fosse demandado.

Sem contar a facilidade de gerenciamento por parte da PRF de todo 

material envolvido com uma perícia ou parecer desenvolvido.

Desta feita, estas sugestões iniciais, caso implantadas, além de trazer 

método  para  a  atividade  pericial  e  cumprir  algo  já  normatizado,  trariam 

segurança  jurídica  para  operadores  da  perícia,  chefias  responsáveis  pela 

custódia, operadores do direito e os destinatários finais dos serviços periciais.
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4 CONCLUSÕES 

Sabe-se do significado da prova como instrumento capaz de influir no 

livre convencimento do magistrado.

Entretanto  este  mesmo  magistrado  é  livre  para  apreciar  o  conjunto 

probatório  e formar sua convicção acerca de determinada lide ou demanda 

judicial.

Tem-se ainda que compreender que na legislação pátria vige o princípio 

da equivalência das provas, entretanto não há como deixar considerar o valor 

probatório que uma perícia desempenha num processo.

Neste raciocínio, a Polícia Rodoviária vale-se do levantamento de local 

de acidentes e da perícia como forma de promover a elucidação dos acidentes 

de trânsito nas rodovias e estradas federais.

Na  presente  pesquisa  buscou-se  estudar  o  problema  proposto  em 

conformidade com os objetivos gerais e específicos estabelecidos, mediante a 

coleta de diversos subsídios que sustentassem ou demostrassem as hipóteses 

formuladas.

Por  não  haver  precisão  da  legislação  quanto  à  regulamentação  da 

cadeia  de  custódia  nas  atividades  de  perícia,  a  Polícia  Rodoviária  Federal 

estabeleceu essa rotina no Manual de Procedimentos Operacionais (MP0-57). 

Entretanto,  no país,  a cultura de cumprimento desta cadeia de custódia de 

vestígios e provas é pouco exercitada, desta feita, a mera previsão legal não é 

garantia de prática efetiva.  

Por mais que fatores tecnológicos ampliem a possibilidade de meios de 

prova, o tratamento dos vestígios por meio de uma cadeia de custódia eficiente 

é o que garantirá a autenticidade, idoneidade e cronologia do trabalho pericial  

desenvolvido.  

Constatou-se que as perícias são fundamentais para busca da verdade 

real  que se fala no processo penal,  a produção de uma perícia que possa 

colaborar no atingimento deste mister se mostra fundamental. 

Dada a importância, ficaram evidentes aspectos relevantes da cadeia de 

custódia  e  sua  importância  para  a  atividade  pericial  como  um todo,  assim 

como,  para  a atividade que se  pretende desenvolver  na  Polícia  Rodoviária 

Federal.  
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Sobre  a  necessidade  de  uma  prática  organizacional,  nota-se  que  a 

cadeia de custódia, que de uns tempos para cá se tornou palavra fácil na boca 

de operadores de direito,  policiais,  peritos,  acadêmicos e para que atinja  a 

mister função a que se destina, depende de forte normatização (leis), dado que 

os códigos processuais pouco tratam a respeito.

Seguem como sugestões ao presente trabalho implantação dos quatro 

tópicos desenvolvidos no ítem 3.5 -  sugestões para a  implantação de uma 

rotina de cadeia de custódia, a saber: local apropriado para guarda do material;  

sala com controle de acesso; embalagens específicas para guarda do material  

(vestígios,  indícios  e  provas)  e  a  utilização  de  sistema  informatizado  para 

controle  da  cadeia  de  custódia  com  identificação  através  da  geração  de 

numeração  única,  nos  termos  já  preconizados  pelo  MP0-057  de  maneira 

anterior a implementação do trabalho de perícia nas regionais, observadas as 

sugestões e incrementos aos quais discorreu-se. 

Sendo  assim,  o  presente  trabalho  objetivou  demonstrar  que  há 

necessidade do desenvolvimento de uma prática organizacional que caminhe 

no sentido de dar efetividade à cadeia de custódia para garantir a qualidade do 

trabalho  pericial,  focada  nos  princípios  da  documentação,  rastreabilidade  e 

integridade da prova e do trabalho pericial.  
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ANEXO A – MAPA ESTRATÉGICO (2013 – 2020)

Mapa estratégico da Polícia Rodoviária Federal (2013 - 2020)

Fonte: PRF

Elaboração: Gestão Institucional.
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ANEXO B – TERMO DE CUSTÓDIA E CONTROLE DE MATERIAL

Fonte: PRF – MPO-057 (2015)

Elaboração: Organização – Divisão de Planejamento Operacional - DPO
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ANEXO C - MPO-057 – DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Fonte: PRF – MPO-057 (2015)

Elaboração: Organização – Divisão de Planejamento Operacional - DPO
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Fonte: PRF – MPO-057 (2015)

Elaboração: Organização – Divisão de Planejamento Operacional - DPO
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Fonte: PRF – MPO-057 (2015)

Elaboração: Organização – Divisão de Planejamento Operacional – DPO
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ANEXO D - MPO-057 – LAUDO PERICIAL EM CRONOTRACÓGRAFO –TIPO 

MECÂNICO
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