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RESUMO
OLIVEIRA, Rafael Serra. Cadeia de custódia: admissibilidade e valoração da prova
pericial de DNA. 2020. 300 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2020.

O presente trabalho tem a finalidade de estabelecer os elos da cadeia de custódia da perícia
de identificação por DNA e as consequências resultantes da sua inobservância. Para atingir
esse objetivo, ao longo da pesquisa foram trabalhados os conceitos relacionados à prova
pericial em geral, o seu tratamento legal e as especificidades do contraditório para esse meio
de prova. Na sequência, foram desenvolvidas as questões essenciais relacionadas à cadeia
de custódia, incluindo a sua conceituação, pressupostos, requisitos, elos, ônus de registro,
limites e tratamento legal. A partir disso, passou-se a analisar as consequências que a quebra
da cadeia de custódia tem na admissibilidade da prova, estabelecendo os critérios a serem
verificados, em cada caso, para definir se a falta dos registros que autenticam a identidade e
a integralidade do elemento ou fonte de prova impedem a sua entrada no processo ou se
essas lacunas devem ser consideradas no momento de valoração da prova pelo juiz. Por fim,
ao abordar as principais questões genéticas e técnicas relativas à perícia de identificação por
DNA, aplicou-se a essa atividade probatória os conceitos e conclusões anteriormente
estabelecidos sobre a cadeia de custódia e as consequências da sua quebra.
Palavras-chave: Processo penal. Cadeia de custódia. Perícia. Identificação por DNA.
Admissibilidade.

ABSTRACT
OLIVEIRA, Rafael Serra. Chain of custody: admissibility and assessesment of DNA
identification expertise. 2020. 300 p. Thesis (Doctorate) – Faculty of Law, University of São
Paulo, São Paulo, 2020.

The purpose of this document is to establish links in the chain of custody for DNA
identification expertise and the consequences arising from it being disregarded. To reach this
objective, the research touched on concepts related to overall expert evidence, its legal
approach and the specifics on the adversarial procedure for this method of proof. Next,
fundamental issues related to the chain of custody were explored, including its
conceptualization, assumptions, requirements, links, burden of records, limits and legal
framework. From this point forward, an analysis was performed on the consequences that
the breach of the chain of custody has on the admissibility of the evidence, determining the
criteria to be verified in each case in order to define whether the lack of the records that
authenticate the identity and the completeness of the element or source of evidence precludes
it from being admitted into the case or whether these deficiencies should be considered at
the time the judge assesses the evidence. Lastly, by addressing the key genetic and technical
issues related to DNA identification expertise, the concepts and conclusions previously
established concerning the chain of custody and the consequences of its breakdown were
applied to this evidentiary activity.
Keywords: Criminal proceedings. Chain of custody. Expertise. DNA identification.
Admissibility.

RIASSUNTO
OLIVEIRA, Rafael Serra. Catena di custodia: ammissibilità e valutazione della perizia per
l'identificazione tramite DNA. 2020. 300 f. Tesi (Dottorato) – Facoltà di Diritto, Università
di São Paulo, São Paulo, 2020.

Il presente lavoro ha lo scopo di stabilire gli anelli della catena di custodia della perizia per
l'identificazione tramite DNA e le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza. Al fine di
raggiungere questo obiettivo, nel corso della ricerca sono stati elaborati concetti relativi alla
prova peritale in generale, al suo trattamento legale e alle specificità del contraddittorio
mediante tale mezzo di prova. Successivamente, sono state sviluppate le questioni essenziali
relative alla catena di custodia, tra cui la sua concettualizzazione, i presupposti, i requisiti,
gli anelli, l’onere di registrazione, i limiti e il trattamento legale. Fatto ciò, si è passati ad
analizzare le conseguenze che la rottura della catena di custodia ha sulla ammissibilità della
prova, stabilendo i criteri da verificare in ogni caso, per stabilire se la mancanza dei registri
che autentichino l'identità e l'integrità dell'elemento o fonte di prova ne precludono l'entrata
nel processo o se tali lacune debbano essere prese in considerazione al momento della
valutazione della prova da parte del giudice. Infine, nell'affrontare le principali questioni
genetiche e tecniche relative alla perizia per l'identificazione tramite DNA, sono stati
applicati a questa attività probatoria i concetti e le conclusioni precedentemente stabiliti sulla
catena di custodia e le conseguenze della loro rottura.
Parole chiave: Processo penale. Catena di custodia. Perizia. Identificazione tramite DNA.
Ammissibilità.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de um processo penal orientado pela busca da verdade1 passa
pelo aprimoramento da atividade probatória, pois “o grau de verdade, isto é, a maior ou
menor aproximação da verdade, é determinado diretamente pela disciplina legal do
procedimento probatório que se adote para a verificação dos objetos do processo”2.
A atividade probatória deve estar atrelada a métodos que auxiliem na maior
aproximação possível entre o fato reconstruído no processo e o evento histórico acontecido
no mundo real.3 Não se pode esperar, pois, uma prestação jurisdicional correta advinda de
uma decisão fundada em fatos falsos.4
Nesse contexto, a cadeia de custódia ganha relevo por representar método
epistêmico para verificação da fidelidade entre a prova introduzida em juízo e o fato histórico
reconstruído,5 o que deve ser feito pela manutenção de registros que permitam às partes e ao
juiz verificarem se o elemento ou a fonte de prova introduzido em juízo é exatamente o que
o proponente diz ser. Isto é, a manutenção da cadeia de custódia permite aferir se a atividade
probatória resulta da análise da mesma coisa colhida ou apreendida, bem como se as suas
características e conteúdo foram mantidos inalterados.6

1

A relação entre processo penal e verdade está desenvolvida ao longo do trabalho, especialmente no item 2.1,
infra. Contudo, desde já, cabe a advertência de Jorge de Figueiredo Dias: “naturalmente que essa verdade
não é a narrativa construída pela acusação e a defesa, dita «verdade formal». Mas também não é
integralmente a factualidade (a «facticidade») histórica do real acontecido, mesmo que na sua relevância
para as exigências normativas do caso: é sim esta facticidade combinada com as – e por consequência
condicionada e limitada pelas – exigências impreteríveis de garantia dos direitos das pessoas face ao Estado.
(…). A verdade que se procura, mesmo através da actuação do princípio da investigação oficial é (…) a
verdade processualmente válida, hoc sensu, a verdade judicial” (DIAS, Jorge de Figueiredo. Acordos sobre a
sentença em processo penal: o fim do Estado de Direito ou um novo “princípio”? Porto: Conselho Distrital do
Porto da Ordem dos Advogados, 2011. p. 49).
2
BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2003. p. 37.
3
TARUFFO, Michele. Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor de Paula
RAMOS. Madrid: Marcial Pons, 2012. p. 159; MARGRAF, Alencar Frederico; PESCH, Natália Mendes.
Garantias constitucionais na produção probatória e o descaso com a cadeia de custódia. Revista de Direito
Constitucional e Internacional: Cadernos de direito constitucional e ciência política, São Paulo, v. 26, n. 106,
p. 243.
4
TARUFFO, Michele. Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor de Paula
RAMOS. Madrid: Marcial Pons, 2012. p. 140.
5
Nesse sentido: PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. São Paulo: Marcial Pons,
2019. p. 39; EDINGER, Carlos. Cadeia de custódia, rastreabilidade probatória. Revista Brasileira de Ciências
Criminais. São Paulo, v. 24, n. 120, p. 237-257, mai./jun. 2016. p. 241); MACHADO, Vitor Paczek. JEZLER
JÚNIOR, Ivan. A prova eletrônico-digital e a cadeia de custódia das provas: uma (re) leitura da Súmula
Vinculante 14. Boletim IBCCrim. v. 24, nº 288. São Paulo: nov., 2016. p. 08.
6
PRADO, Geraldo. Ainda sobre a “quebra da cadeia de custódia das provas”. Boletim IBCCrim, n. 262, São
Paulo: set. 2014. p. 16-17.
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Ainda que a cadeia de custódia tenha importância, de forma geral, para a
acreditação de todas as fontes de prova reais e imateriais e também para os elementos de
prova não renováveis, ganha destaque o seu estudo aplicado especificamente à prova
pericial.7
O primeiro motivo desta ênfase está no fato de as perícias serem
costumeiramente realizadas na fase de inquérito policial, sem a presença do juiz e sem a
participação direta das partes em contraditório, tendo como objeto de análise fontes de prova,
muitas vezes perecíveis ou contamináveis, que também foram colhidas longe dos sujeitos
processuais.8
O segundo motivo decorre do risco de os conhecimentos altamente
especializados que envolvem as perícias transformarem as partes e o juiz em destinatários
passivos do elemento de prova produzido. Esse problema se agrava caso ausentes as
informações necessárias para que se verifique adequadamente, em contraditório judicial, a
sua idoneidade para a reconstrução dos fatos discutidos.9
Dentro das perícias em geral, o exame de identificação por DNA tem atraído
especial atenção por conta do seu elevado poder de persuasão judicial. Não raras vezes, tal
exame é tratado como autorreferenciado10 por magistrados, que lhe outorgam valor superior
às demais provas,11 sem considerar a falibilidade do teste.12
A partir desse pano de fundo, o presente estudo busca apresentar, ao seu final,
os elos da cadeia de custódia do procedimento probatório da perícia de identificação por
DNA que devem ser registrados, desde a localização da fonte de prova até a apresentação do

7

LADRÓN TABUENCA, Pilar. La cadena de custodia en el proceso penal español: revisión normativa. In.
FIGUEROA NAVARRO, Carmen (Dir.). La cadena de custodia en el proceso penal. Madri: Edisofer, 2015,
p. 22.
8
GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Provas: Lei 11.690, de 09.06.2008. In: MOURA, Maria Thereza Rocha
de. (coord.). As reformas no processo penal: as novas Leis de 2008 e os projetos de reforma. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008. p. 275; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; BADARÓ, Gustavo Henrique
Righi Ivahy. Prova e sucedâneos de prova no processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, São Paulo, v. 15, n. 65, p. 175-208., mar./abr. 2007. p. 195.
9
GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Provas: Lei 11.690, de 09.06.2008. In: MOURA, Maria Thereza Rocha
de. (coord.). As reformas no processo penal: as novas Leis de 2008 e os projetos de reforma. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008. p. 274.
10
LOPES JR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. A importância da cadeia de custódia para preservar a prova
penal. Revista Consultor Jurídico, 16 jan. 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jan16/limite-penal-importancia-cadeia-custodia-prova-penal>. Acesso em: 27 nov. 2019
11
FIGUEROA NAVARRO, Carmen. La cadena de custodia de las muestras biológicas. In: FIGUEROA
NAVARRO, Carmen (Dir.). La cadena de custodia en el proceso penal. Madri: Edisofer, 2015, p. 108.
12
ROSELLÓ, Francesc Torralba. Preguntas éticas que suscitan las pruebas genéticas. In: MASIÁ CLAVEL,
Juan. Pruebas genéticas: genética, derecho y ética. Bilbao: Universidad Pontificia Comillas / Desclée De
Brouwe, 2004. p. 130.

21

elemento de prova em juízo. Dessa forma, as partes e o juiz poderão ter informações
suficientes para verificar a relevância, pertinência e legalidade da prova.
Para tanto, o trabalho terá início com a abordagem dos principais aspectos da
prova pericial em geral. Após, será estabelecida uma matriz conceitual sobre o tema da
cadeia de custódia com a qual se trabalhará no decorrer da pesquisa. Serão abordadas, ainda,
as consequências da inobservância da cadeia de custódia na admissibilidade e valoração da
prova. Ao fim, esses conhecimentos previamente construídos serão aplicados
especificamente ao exame de identificação por DNA.
Assim, o primeiro capítulo trabalhará os conceitos relacionados à prova pericial
em geral e a sua disciplina no Código de Processo Penal. Haverá destaque para a análise das
especificidades desse meio de prova para o exercício do contraditório nos casos de exames
renováveis e não renováveis.
Na sequência, será adotado um modelo de processo penal epistêmico orientado
à busca da verdade como premissa para o estudo da cadeia de custódia. A partir dessa
perspectiva, o segundo capítulo trará o conceito de cadeia de custódia, bem como os seus
pressupostos, requisitos, etapas, ônus de demonstração, limites e, finalmente, a sua disciplina
no Código de Processo Penal.
A partir da concepção de cadeia de custódia desenvolvida no capítulo dois, o
terceiro capítulo será dedicado à análise dos reflexos da falta de registro da cadeia de
custódia nos requisitos lógicos e políticos de admissibilidade da prova. Serão estabelecidas
as diretrizes para que se avalie, nos casos concretos, se a falta de informação para a
autenticação do elemento ou fonte de prova impedirá a sua utilização no processo ou se
deverá ser considerada pelo magistrado no momento de valoração da prova.
Por fim, o quarto capítulo tratará das questões genéticas e técnicoprocedimentais necessárias para a compreensão da perícia de identificação por DNA.
Abordará, em seguida, as etapas a serem observadas para a adequada manutenção da sua
cadeia de custódia, finalizando com a identificação e apontamento dos elos que, se faltantes,
culminarão na inadmissibilidade da prova.
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CONCLUSÃO
Ao longo do trabalho, as matérias objetos de estudo foram individualmente
concluídas em seus respectivos tópicos e, sempre quando necessário, essas conclusões
parciais foram relacionadas e adotadas como premissas no desenvolvimento dos assuntos
correlacionados, de modo que, nesse momento, serão retomadas as principais conclusões já
apontadas anteriormente.
No desenvolvimento de um processo penal epistêmico, orientado à busca da
verdade, que simultaneamente respeite os limites políticos protetores de direitos
fundamentais, a atividade probatória deve ser realizada objetivando a produção de elemento
de prova que, na medida do possível, se aproxime ao máximo do fato histórico ocorrido no
mundo real, sem que sejam extrapoladas as proibições legalmente impostas à sua produção
e as barreiras estabelecidas pela autorização judicial que restringiu direito fundamental em
prol da investigação criminal.
Nesse contexto, a cadeia de custódia constitui meio de autenticação do elemento
de prova não renovável, produzido sem a participação das partes, e das fontes de prova reais
e imateriais, incluindo os elementos e as fontes de prova obtidos na execução dos meios de
pesquisa de prova, que devem ser realizados, prioritariamente, pela manutenção de
documentos com os registros históricos de todos os eventos e informações necessárias para
que as partes e o juiz possam verificar que aquilo que se apresenta em juízo tem a mesma
identidade e mantém a integralidade de estado, características e conteúdo que possuía no
momento em que foi localizado.
Com relação às fontes de prova, a manutenção da cadeia de custódia deve partir
da preservação do local em que está a fonte de prova, perpassando pelas etapas seguintes de
coleta, empacotamento, etiquetagem, transporte, armazenagem e manuseio, até a sua
disposição por não mais interessar ao processo.
No caso dos elementos de prova não renováveis, produzidos sem a participação
das partes em contraditório, para além da manutenção da cadeia de custódia da fonte de
prova, será preciso também manter os registros da técnica e do método utilizados para
obtenção do elemento de prova, para permitir que as partes e o juiz possam, respectivamente,
discutir e valorar a idoneidade científica do exame, bem como o seu potencial de (i) obter a
informação pretendida e (ii) extrair o conteúdo existente na fonte de prova sem o alterar.
Outrossim, somando-se aos registros necessários a todas as fontes de provas
reais e imateriais e aos elementos de prova não produzidos em contraditório, quando o
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elemento ou a fonte de provas for obtido na execução de meio de pesquisa de prova, a
autenticação da sua identidade exigirá também a manutenção de informações suficientes
para verificação de que a sua obtenção se deu dentro dos limites da restrição de direito
fundamental judicialmente autorizada.
Em qualquer um dos casos, a manutenção da cadeia de custódia deverá ser feita
por quem obtém a fonte de prova, produz o elemento de prova e executa o meio de pesquisa
de prova, por ser impossível delegar esse ônus a terceiro que não participou de cada uma
dessas etapas da atividade probatória.
Não obstante todos esses cuidados necessários para a autenticação da prova, a
manutenção da cadeia de custódia tem como limite a inadequação para identificar
modificações ou substituições da fonte de prova decorrentes da má-fé ou erros
procedimentais do agente custodiante. Mesmo com a exatidão dos registros sobre a abertura
e posterior fechamento das embalagens lacradas em que esteja armazenada a fonte de prova,
por exemplo, não é possível impedir que o responsável pelo manuseio troque um item
fungível por outro visualmente semelhante – ainda que, com o avanço tecnológico, seja
tecnicamente possível exigir que, ao menos os exames laboratoriais, sejam filmados. Da
mesma forma, o registro sobre a utilização de uma metodologia adequada para a coleta da
fonte de prova ou exame nela executado impeça que o agente executor erre na aplicação
prática do método, alterando o estado original da fonte de prova ou o conteúdo dela extraído
na produção do elemento de prova.
Apesar desses limites, a adequada manutenção da cadeia de custódia permite que
se faça a autenticação positiva do elemento ou fonte de prova, quando os registros não
apontarem para qualquer fato que coloque em risco a sua acreditação, ou negativa, nos casos
em que as informações apontarem para algum evento que coloque em dúvida a sua
identidade ou integralidade.
Em nenhum desses casos, contudo, há quebra da cadeia de custódia. Na hipótese
de autenticação negativa, a manutenção da cadeia de custódia cumpriu com a sua finalidade
instrumental de permitir às partes e ao juiz a verificação do seu histórico, devendo os vícios
revelados serem resolvidos pelas regras legais que disciplinam a admissibilidade e exclusão
de qualquer prova.
Por outro lado, constitui quebra na manutenção da cadeia de custódia a
inexistência de registro dos elos necessários para que as partes e o juiz verifiquem a
identidade e a integralidade do elemento ou fonte de prova apresentado em juízo.
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A verificação das consequências da quebra da cadeia de custódia deve ser feita
em três etapas. Primeiro, é preciso averiguar se a falha impede a admissão da prova pelos
critérios lógicos de relevância e pertinência da prova. Superada esta fase, segue-se para a
análise da incidência das regras de exclusão da prova. Por fim, admitida a prova entre as que
serão valoradas, o magistrado deve avaliar se a quebra na cadeia de custódia diminui o peso
atribuído a esta prova quando da sua valoração.
A primeira fase de verificação dos critérios lógicos de admissão da prova deverá
ser feita sob um regime de inclusão. Assim, somente devem ser barradas as provas por esse
filtro quando a lacuna informativa, decorrente da quebra da cadeia de custódia, não só afetar
a necessária conexão entre a fonte de prova e o objeto do processo, mas também numa
intensidade que torne mais provável que o seu conteúdo não tenha potencial de influenciar
no julgamento dos fatos discutidos em juízo.
Nessas mesmas circunstâncias, tratando-se de elemento de prova cautelar,
irrepetível ou antecipado, cuja produção tenha sido realizada na fase de inquérito policial, já
no juízo preliminar de aptidão da denúncia, o juiz deverá excluí-lo das informações que serão
valoradas, por não atender aos critérios lógicos de admissão da prova.
Na segunda etapa da análise, a quebra da cadeia de custódia deve causar a
exclusão do elemento de prova nas hipóteses em que: (i) faltarem informações essenciais ao
exercício do contraditório diferido; ou (ii) faltarem informações necessárias para relacionar
a prova à preservação de direitos fundamentais, nos casos em que o exercício da atividade
probatória for limitado ou proibido.
A primeira situação tem aplicabilidade específica aos procedimentos probatórios
em que há divergência científica sobre a aptidão e credibilidade de determinadas
metodologias para obterem a informação pretendida ou, ainda, sobre o potencial de a técnica
em si alterar a fonte de prova ou extrair dela informação diversa da existente de fato,
resultando em elemento de prova diferente do que seria obtido com o uso de outro método.
Nessas hipóteses, a falta de informação decorrente da quebra da cadeia de
custódia impede que as partes debatam sobre a idoneidade do método e a acuidade do
resultado, além de impedir o juiz de atribuir à prova o seu devido valor.
Para a exclusão da prova nessa situação, a parte deverá demonstrar a existência
de mais de um método para a realização do exame e que a adoção de um ou outro tem
potencial para alterar o resultado da análise, cumprindo, assim, com a demonstração do
prejuízo necessária para a declaração da nulidade da prova obtida com violação de garantia
processual.
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A segunda situação incide nos casos em que a quebra da cadeia de custódia
suprime informação com potencial de esconder a obtenção de elementos ou fontes de prova
com violação a proibições legais à atividade probatórias (e.g. tortura, art. 5º, III, da CF) ou
que impeça a sua vinculação aos limites intransponíveis da autorização legal e judicial, nas
hipóteses em que a atividade probatória restringe direitos fundamentais (e.g. interceptação
telefônica e o sigilo das comunicações telefônica, art. 5º, XII, da CF).
Por fim, superadas as etapas precedentes, na última fase de verificação das
consequências da quebra da cadeia de custódia, antes de analisar o conjunto probatório como
um todo, o magistrado deve atribuir a cada prova, isoladamente, o seu próprio valor,
momento em que as dúvidas existentes sobre a identidade e integralidade do elemento de
prova deverão ser consideradas na definição do seu peso.
A definição de um standard probatório mais elevado para a condenação, quando
comparado com o estabelecido para a admissão da prova pelos critérios lógicos, oferece ao
julgador espaço para trabalhar na definição do peso atribuído à prova admitida com quebra
na cadeia de custódia.
Não obstante a manutenção da cadeia de custódia deva ser observada em todas
as fontes de prova reais e imateriais, nos elementos de prova produzidos sem a participação
das partes em contraditório e nos meios de pesquisa de prova, a sua importância é destacada
no meio de prova pericial, em razão dos constantes avanços técnico-científicos e
metodológicos relacionados às análises laboratoriais e da relação direta entre a manutenção
da identidade e integralidade da fonte de prova e o resultado do exame realizado.
Por conta da sua elevada influência na formação da convicção do julgador, a
identificação por DNA se destaca entre as perícias, tornando ainda maior a necessidade de
manter os registros necessários para garantir a autenticação dos seus resultados.
Para tanto, será essencial a manutenção da cadeia de custódia das etapas de
empacotamento e etiquetagem, com o registro detalhado da sua localização, data, hora,
processo de referência e características iniciais, bem como de todas aberturas e relacres
subsequentes, permitindo a rastreabilidade de todo o caminho percorrido pela fonte de prova,
do momento da sua localização até o seu descarte, para não haver dúvida sobre a identidade
das amostras questionadas e referências que serão comparadas para a identificação por DNA.
Nos casos em que a falha na manutenção da cadeia de custódia impedir a
verificação da necessária vinculação entre a fonte de prova e o fato objeto do processo, a
perícia de identificação por DNA perderá o seu potencial de influenciar o julgamento, não
podendo ser admitida por ter se tornado irrelevante e impertinente.
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No que se refere à integralidade do material genético, a manutenção da cadeia
de custódia deve conter os registros suficientes para demonstrar que foram tomados todos
os cuidados necessários para impedir a contaminação, inibição e degradação das amostras
de DNA que serão analisadas.
Embora em algumas situações as falhas na manutenção dos elos que afetem a
verificação da integralidade da fonte de prova possam resultar na inadmissibilidade da
realização do meio de prova, no caso específico da perícia de identificação por DNA, as
dúvidas acerca da integralidade do material genético afetam exclusivamente o peso que o
julgador atribuirá ao elemento de prova resultante do exame no momento da valoração.
Nos casos de inibição ou degradação do material genético, o estado da fonte de
prova impedirá que o exame seja realizado, de modo que não existirá um resultado
conclusivo sobre a possível identificação do autor do delito.
Por sua vez, quando a quebra na cadeia de custódia deixar de registrar evento
que possa ter dado causa à contaminação da fonte de prova, tal fato não permite concluir
previamente pela falta de potencial de o resultado do exame contribuir para o julgamento, já
que a mistura de materiais genéticos não impede que esses sejam separados e identificados,
individualizando os perfis existentes na sua composição.
Tratando-se de perícia de identificação por DNA não renovável, para além da
manutenção da cadeia de custódia da fonte de prova examinada, a admissibilidade do
elemento de prova apresentado em juízo dependerá também da existência de informações
sobre quais foram as regiões polimórficas analisadas, quais são os índices de polimorfismos
destes trechos, qual o estudo populacional utilizado e quais foram os cálculos estatísticos
empregados. A necessidade dessas informações decorre do fato de 99,9% das sequências
genéticas de quaisquer duas pessoas serem iguais, de modo que, analisados trechos
aleatórios, sem saber se são polimórficos e com qual frequência se repete na população, o
resultado quase certo é a combinação dos perfis genéticos. Assim, para que tenha relevância
ou pertinência como elemento de prova apto a distiguir indivíduos e, com isso, influenciar
no julgamento, tais informações são indispensáveis para a admissibilidade do elemento de
prova.
Ademais, o elemento de prova deve ser anulado quando o resultado da perícia
for apresentado em juízo sem as informações necessárias ao exercício do contraditório
diferido. Tratando-se de exame de identificação por DNA, por seu resultado estar suscetível
a alterações sofridas em decorrência do equipamento e da técnica empregados na análise,
essas informações são indispensáveis para que as partes possam debater os resultados
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obtidos, buscando influenciar o julgador a diminuir ou aumentar o peso que se atribuirá à
prova no momento de sua valoração. Dessa forma, a quebra na cadeia de custódia pela não
manutenção desses registros impede que as partes exerçam de maneira efetiva o
contraditório sobre a prova e que o julgador tenha elementos suficientes para a valorar em
conjunto com as outras existentes.
No que tange à possibilidade de exclusão da prova em decorrência de a quebra
da cadeia de custódia esconder violação a norma que protege direito fundamental (proibindo
ou restringindo a atividade probatória), no caso específico da perícia por identificação por
DNA, essa hipótese terá aplicação limitada. Como tais restrições à atividade probatória estão
relacionadas às formas de obtenção da prova e, no caso do material genético, o
desconhecimento sobre a sua obtenção levará à irrelevância e impertinência da prova, já que
não será possível relacioná-la ao crime (amostra questionada) ou ao investigado (amostra
referência), essas violações serão resolvidas previamente ao não se admitir a realização da
perícia. Contudo, caso se faça a extração de material genético do instrumento do crime que,
apesar de identificável por suas características próprias, tem o local da sua obtenção
desconhecido porque foi levado pelo autor do local do delito, a quebra na cadeia de custódia
sobre o momento da obtenção pode causar a exclusão da prova pela possibilidade de
esconder, por exemplo, a sua obtenção com violação de domicílio feita sem autorização
judicial.
Por fim, superadas as etapas de admissão e de exclusão da prova, o resultado do
exame de identificação por DNA integrará o conjunto de provas que deverá ser valorado
pelo juiz, momento no qual as quebras na cadeia de custódia, que não deram causa à sua
inadmissibilidade ou exclusão, deverão ser consideradas no peso a ser atribuído ao elemento
de prova.
Destaca-se que, por se tratar de elemento de prova que apoia ou contraria as
hipóteses acusatórias e defensivas sobre a autoria delitiva, o exame de identificação por
DNA, admitido por ter sido considerado relevante ou pertinente, com resultado inconclusivo,
trará forte suporte à alegação defensiva. Isso porque, apesar da quebra na cadeia de custódia,
o julgador já reconheceu o potencial de a prova ser o que diz ser, de modo que, ao não
resultar positivo o exame, a tese acusatória fica enfraquecida e mais distante do standard
exigido para a condenação.
Por outro lado, nos casos de resultado positivo em que o elemento de prova apoie
a hipótese acusatória, a superação do standard probatório para a condenação exigirá do juiz
um reforço de justificação para demostrar o porquê foi possível confiar na identidade e
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integralidade da prova a ponto de permitir concluir pela elevadíssima probabilidade dos fatos
afirmados pela acusação.
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