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RESUMO 
 

Esta monografia busca analisar o instituto da cadeia de custódia da prova penal, expondo a 
importância da sua preservação. Diante do poder persecutório do Estado e do livre 
convencimento motivado do magistrado, é necessária a idoneidade do elemento probatório, 
evitando a sua ilicitude. A quebra da cadeia de custódia, no entendimento da relevante 
doutrina e de recentes julgados dos Tribunais Superiores, resulta em provas ilícitas no 
processo penal, devendo ser desentranhadas do processo e inutilizadas. Busca, ainda, entender 
os fundamentos adotados pelas decisões judiciais que julgaram o instituto. Neste trabalho foi 
utilizado o método dedutivo de pesquisa, através da pesquisa em livros, artigos, 
jurisprudência.  
 
Palavras-chave: Direito Processual Penal. Direito Constitucional. Cadeia de Custódia. 
Decisões Judiciais. Lei n. 13.964/2019 
 

  



 

ABSTRACT 
 

This monograph seeks to analyze the chain of custody of the criminal evidence, exposing the 
importance of its preservation. In view of the State's persecutory power and the magistrate's 
free motivated conviction, the suitability of the evidential element is necessary, avoiding its 
illegality. The break of the chain of custody, in the understanding of the relevant doctrine and 
of recent judgments of the Superior Courts, results in illicit evidence in the criminal process, 
which must be removed from the process and rendered useless. It also seeks to understand the 
fundamentals adopted by the judicial decisions that judged the institute. In this work the 
deductive research method was used, through research in books, articles, jurisprudence. 
 
Keywords: Criminal Procedural Law. Constitutional right. Chain of Custody. Judicial 
decisions. Law n. 13.964/2019. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O processo penal brasileiro, de acordo com a Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil de 1988, é definido como acusatório, sendo pautado no contraditório, na 

ampla defesa, na imparcialidade do juiz e nas demais regras do devido processo legal, sendo 

proibido interpretar e aplicar o processo penal em desconformidade com a Carta Magna.  A 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVI, determina a vedação das provas obtidas 

por meios ilícitos. Além disso, a jurisprudência brasileira – tanto do Supremo Tribunal 

Federal como a do Superior Tribunal de Justiça – e a doutrina majoritária afirmam que o 

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da inadmissibilidade absoluta das provas 

ilegais. 

Dessa forma, o instituto que garante e protege a prova penal em todas as suas fases é a 

cadeia de custódia. Esta assegura a autenticidade do lastro probatório e contribui para a 

consecução da verdade processual e da segurança jurídica.  

A cadeia de custódia está conceituada no Código de Processo Penal no artigo 158-A, 

incluído pela Lei n. 13.964/2019, chamada de Lei Anticrime, conforme segue: 

 
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos 
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em 
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu 
reconhecimento até o descarte.    

 

Assim sendo, tem-se que a cadeia de custódia no processo penal é um dos elementos 

que fundamentam uma decisão judicial justa e eficiente, pois garante – ou pelo menos almeja 

garantir – a confiabilidade do que será considerado prova. 

Porém, a mesma lei que a conceituou não regulou as consequências da quebra da 

cadeia de custódia. No entanto, é possível concluir, diante da doutrina e da jurisprudência, que 

o efeito produzido pela quebra da cadeia de custódia será a ilicitude de toda prova relacionada 

ao material violado. Consequentemente, tem-se a exclusão da prova contaminada e de todas 

que dela derivam, nos termos do art. 157 e §§ 1º e 3º do Código de Processo Penal.  

Diante do exposto, a presente pesquisa visa compreender como a questão desenvolve-

se no contexto dos tribunais após as modificações trazidas pela Lei Anticrime. 

O tema é dotado de atualidade e possui uma grande relevância especialmente por 

envolver questões acerca da manipulação dos elementos probatórios. O impedimento da 
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manipulação indevida e incorreta das provas é um caminho possível para reduzir os riscos de 

contaminação processual e garantir uma maior qualidade das decisões judiciais – que deverão 

ser tomadas de forma fundamentada. 

Isto posto, o presente trabalho partirá, no seu primeiro capítulo, do exame das provas 

no processo penal, da conceituação e classificação da prova ilícita, como também dos 

princípios constitucionais envolvidos na questão, como, por exemplo, a imparcialidade do 

juiz, o contraditório e a ampla defesa, a presunção de inocência e a vedação às provas ilícitas. 

Ainda, será apresentado o conceito de cadeia de custódia e considerações sobre os seus 

institutos, com a observância de sua previsão normativa no ordenamento jurídico brasileiro.  

No segundo capítulo apresenta-se questões sobre a quebra da cadeia de custódia e a 

possível formação de provas ilícitas no processo penal, com destaque à relevante doutrina 

sobre o instituto e os principais e os mais recentes julgamentos dos Tribunais Superiores. 

O método de abordagem será o dedutivo, dado que se partirá de raciocínios gerais para 

se chegar a uma especificidade. Os métodos procedimentais utilizados serão o descritivo e o 

argumentativo. Já a técnica de pesquisa será desenvolvida mediante análise bibliográfica e 

jurisprudencial. 
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2  A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NO PROCESSO PENAL 
 

Inicialmente, faz-se necessária a análise das provas no processo penal, sua 

conceituação, sua classificação, seus fundamentos constitucionais e sua ilicitude, para depois 

caracterizar a cadeia de custódia da prova e sua previsão normativa no ordenamento jurídico. 

 

2.1 A PROVA NO CONTEXTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O processo penal é um mecanismo que busca a reconstrução aproximativa de um fato 

passado. Nesse sentido, as provas possuem papel importantíssimo no processo de 

retrospecção, uma vez que são elas que permitem o conhecimento do magistrado em relação 

ao fato histórico narrado na peça acusatória ou queixa-crime.  

Diante deste contexto de retrospecção, Aury Lopes Jr. narra o paradoxo temporal 

ínsito ao ritual do judiciário: “Um juiz julgando no presente (hoje) um homem e seu fato 

ocorrido num passado distante (anteontem), com base na prova colhida num passado próximo 

(ontem) e projetando efeitos (penas) para o futuro (amanhã).”1 

Há muito tempo que o processo penal se preocupa com a reconstrução dos fatos 

entendidos como a prática criminosa. Cezar Roberto Bitencourt narra que na antiguidade, o 

meio utilizado era a prisão do suspeito infrator, uma espécie de “antessala” de suplício, pois 

utilizava-se a tortura para, frequentemente, descobrir a verdade.2 

Todavia, as aplicações desses métodos para obtenção de provas penais acabavam por 

causar um elevado índice de erros judiciários. A incessante busca da verdade, não submetida 

aos princípios limitadores, levou o processo penal a tolerar situações em que os elementos 

probatórios adversos aos fatos eram tidos como verdadeiros e utilizados na condenação de 

inocentes. Tanto é que Aury Lopes Jr. afirma que: 

 
O mito da verdade real está intimamente relacionado com a estrutura do sistema 
inquisitório; com o ‘interesse público’ (cláusula geral que serviu de argumento para 
as maiores atrocidades); com sistemas políticos autoritários; com a busca de uma 
‘verdade’ a qualquer custo (chegando a legitimar a tortura em determinados 
momentos históricos); e com figura do juiz-ator (inquisitor). 3 

 
1 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 556. 
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral I. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2020. p. 193. 
3 LOPES JÚNIOR, Aury. op. cit. p. 563-564. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 tem por definição um 

processo penal acusatório pautado no contraditório, na ampla defesa, na imparcialidade do 

juiz e nas demais regras do devido processo legal. Isto é, não é possível a interpretação e a 

aplicação do processo penal em desconformidade com a Carta Magna. Para Geraldo Prado:  

 
Se o juízo de partida de toda investigação penal é a incerteza afirmada pela 
presunção de inocência, e a punição apenas estará legitimada quando superado este 
estado de incerteza, o tipo de “processo” adequado constitucionalmente é aquele que 
se caracteriza por viabilizar o conhecimento da infração penal e sua autoria em um 
esquema lógico e jurídico que esteja apto a apoiar a decisão em um determinado 
contexto de ‘verdade’. 4 

 

Como afirmado pelos autores já mencionados, a busca pela “verdade” dos fatos é 

incessante e é a partir dela que a doutrina firma a “teoria da verdade real”. Esta determina que 

a realidade dos fatos ocorridos deve constar nos autos do processo para que a sentença de 

ordem penal retrate uma “justiça suprema”.  

A fim de obter tal “verdade”, os meios de provas degradantes, ilícitos e 

inconstitucionais acabam por ser legitimados. Ainda, essa teoria deixa margem para o 

decisionismo do julgador.5 É necessário, portanto, estabelecer um controle maior na relação 

“prova e decisão” de forma a reduzir o autoritarismo e o erro judiciário.  

A ferramenta de controle é a epistemologia jurídica, um ramo da filosofia que se ocupa 

de uma teoria do conhecimento e seus problemas. Janaina Matida e Rachel Herdy explicam a 

acepção desse instituto: 

 
“Epistemologia Jurídica” tem sido empregada para fazer referência ao desafio de se 
justificar proposições sobre questões de fato que são apresentadas em um processo 
judicial. 
A questão que interessa é a justificação das proposições sobre os fatos que integram 
o raciocínio do julgador no momento em que se lhe exige uma decisão sobre quem 
merece a tutela jurisdicional no caso individual. 6 

 

Na mesma linha, sobre verdade e epistemologia, Geraldo Prado leciona: 

 
Neste terreno a “verdade” cumpre a função de indicador epistêmico e serve ao 
propósito de distinguir - teoricamente e em relação às suas consequências práticas - 

 
4 PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019. p. 

32. 
5 LOPES JÚNIOR, op.cit., p. 561. 
6 MATIDA, Janaina; HERDY, Rachel. As inferências probatórias: compromissos epistêmicos, normativos e 

interpretativos. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nº, v. 73, p. 133, 2019. p. 1. 
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um tipo de processo baseado na pesquisa e demonstração dos fatos penalmente 
relevantes, sob a inspiração de limites éticos, daquele fundado na determinação da 
responsabilidade penal a partir do consenso ou em bases caprichosas, insondáveis 
por meio de critérios de aferição adequados.7 

 

Logo, as provas possuem papel fundamental para a seleção e eleição das hipóteses 

apresentadas pelas partes. O Código de Processo Penal não estabelece nenhum critério quanto 

a utilização do termo “prova”, utilizando-o com diversos significados. Alguns dos conceitos 

de prova adotados pela doutrina brasileira são esclarecidos por Gustavo Badaró:  

 
Num primeiro sentido, a prova se identifica com a atividade probatória, isto é, com a 
produção dos meios e atos praticados no processo visando a convencer o juiz sobre a 
veracidade ou a falsidade de uma alegação sobre um fato. [...] 
Noutra acepção, prova é o resultado da atividade probatória, identificando-se com o 
convencimento que os meios de prova levaram ao juiz sobre a existência ou não de 
um determinado fato. [...] 
Por fim, também é possível identificar a prova com o meio de prova em si mesmo. 
Fala-se, por exemplo, em prova testemunhal ou prova por indícios.8  

 

Nota-se, portanto, que a prova tem duas perspectivas de utilização: ao mesmo tempo 

que serve como instrumento recognitivo serve, também, como instrumento persuasivo. Caso 

de ser instrumento recognitivo, a prova está intimamente ligada à reconstituição dos fatos 

passados com o intuito de trazer ao juiz “ignorante” (pois desconhece os fatos) a realidade 

fática. As partes interessadas buscam valer-se dos meios de provas admitidos para trazer ao 

processo tudo que possa reconstituir os acontecimentos ligados a hipótese acusatória contida 

na denúncia ou queixa, dando azo ao magistrado a realização da sua atividade recognitiva.  

Já a prova como instrumento persuasivo está relacionada com a convicção do 

magistrado, com o esforço das partes de “convencerem” o psíquico do juiz com as provas 

apresentadas. O magistrado, na decisão judicial, não revela a verdade, mas um ato de 

convencimento que foi formado em contraditório e sob a ótica do devido processo legal.9  

Uma vez que a prova penal é essencialmente limitada, a preservação das fontes de 

prova é primordial, pois não é possível reproduzir em juízo exatamente os fatos que 

ocorreram no passado. Portanto, o que chega aos autos é o produto narrativo dos sujeitos do 

processo e não o próprio evento. Por esse motivo é que a atividade do juiz é recognitiva, visto 

 
7 PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019. p. 

33. 
8 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal. - São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2003. p. 158-159. 
9 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 570. 
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que o conhecimento do juiz aos fatos se dá de maneira indireta quando ele decide sobre os 

enunciados fáticos alegados pelas partes.  

Tem-se que a decisão judicial deve vir pautada em diversos critérios processuais, 

constitucionais e epistemológicos. O Código de Processo Penal, antes das alterações trazidas 

pela Lei Anticrime, dava autonomia ao julgador, porém pautada em condições mínimas para a 

afirmação de fatos aptos à responsabilização criminal.  

O standard probatório é a ferramenta que trará essas condições mínimas para as 

decisões judiciais dos sistemas jurídicos. Janaina Matida afirma que “trata-se de uma 

estratégia que busca compatibilizar a valoração livre das provas com a necessidade de 

controlar a racionalidade das decisões judiciais”10. Sobre o tema, discorre Alexandre Morais 

da Rosa: 

 
O estabelecimento de standards probatórios, indicando condições e requisitos para 
conferência lógica e democrática - em contraditório - da informação/prova juntada 
aos autos, constitui-se como garantia contra decisões desprovidas de racionalidade. 
Indicam-se, pelos standards de prova [...] graus de certeza e probabilidade médios 
capazes de se atribuir enunciado provado ou não provado, especialmente no 
processo penal diante da tutela de liberdades.11 

 

O standard probatório trata-se, por conseguinte, de uma regra orientadora do jogo 

processual com a função de verificação dos fatos, regra importante para que a decisão judicial 

tenha como fundamento a reconstituição histórica dos fatos mais precisa possível. 

À vista disso, apresentados os lindes conceituais sobre a prova penal no direito 

processual brasileiro, será analisado, de forma breve, os princípios processuais aplicados à 

prova, para que os limites constitucionais sejam respeitados, e para eventual prova ser 

considerada lícita.  

 

2.2 PRINCÍPIOS RELATIVOS À PROVA PENAL 

 

Diferentemente do previsto no Código de Processo Civil, que expressa no seu artigo 

369 os direitos das partes de empregarem todos os meios legais de prova12, o Código de 

 
10 MATIDA, Janaina; VIEIRA, Antonio. Para além do BARD: uma crítica à crescente adoção do standard 

de prova" para além de toda dúvida razoável" no processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais v. 156, p. 221-248, 2019.  p. 227. 

11 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do processo penal conforme a teoria dos jogos. 6. ed. revista, atualizada 
e ampliada. Florianópolis: EMais, 2020. p. 656-657. 

12 Art. 369 do Código de Processo Civil. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como 
os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se 
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 
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Processo Penal nada menciona sobre o tema. Cabe, então, à Constituição Federal demonstrar, 

através de seus preceitos com relevância processual, a prova como direito fundamental das 

partes e do próprio processo.13 

A Carta Magna, nos incisos do artigo 5º, prevê uma série de princípios que necessitam 

ser analisados, mesmo de maneira breve, para melhor compreensão da presente pesquisa. O 

inciso XXXVII do artigo 5º da Constituição Federal contém o princípio da imparcialidade do 

juiz: “não haverá juízo ou tribunal de exceção”14. Tal princípio veda o juízo ou tribunal de 

exceção, assegurando que o processo seja conduzido por autoridade competente, o qual não 

possui vínculos subjetivos com o processo. Ou seja, será julgado a partir de regras 

determinadas antes da ocorrência do fato julgado. Tal imparcialidade do magistrado é 

imperiosa para que o processo seja conduzido de acordo com as regras do devido processo 

legal.   

O princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da 

Constituição Federal determina que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 

o devido processo legal”15. Essa garantia possui a finalidade de proteger o direito do cidadão 

de ter acesso ao Poder Judiciário, de acordo com as normas pré-estabelecidas.  

Unido ao devido processo legal está o preceito da presunção de inocência. O artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal deixa expresso que “ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”16. Cabe ao Estado o ônus da prova 

da culpa do acusado, isto é, o Estado deve provar a autoria e a materialidade de determinado 

fato criminoso, já que, constitucionalmente, até que se prove o contrário, o indivíduo é 

inocente. Nesse sentido, afirma Alexandre Morais da Rosa: “a ingênua fé inabalável nos 

agentes estatais deve ser invertida porque se trata de comprovação de condutas 

criminalizadas, a partir da presunção de inocência.”17 

 
13 GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As 

nulidades no processo penal. 12. ed. 2011. p. 24. 
14 Art. 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. XXXVII - não haverá juízo ou 

tribunal de exceção. 
15 Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. LIV – ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal. 
16 Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. LVII - ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
17 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do processo penal conforme a teoria dos jogos. 6. ed. revista, atualizada 

e ampliada. Florianópolis: EMais, 2020. p. 379. 
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Em atenção à presunção de inocência do acusado, todos os meios de recursos legais 

previstos em lei devem ser assegurados para que, somente com o esgotamento recursal, o 

Estado possa impor uma pena ao investigado. 

Assim como no devido processo legal, o respeito às determinações legais é primordial. 

O princípio do contraditório e da ampla defesa está expresso no artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal, que estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”18. Desse modo, incumbe ao autor de uma demanda 

judicial alegar e provar os fatos narrados e, conforme a paridade de armas – outro preceito da 

Carta Magna –, cabe ao réu a faculdade de conhecer a existência e o conteúdo da demanda 

ajuizada contra si para que possa se defender. 

Ainda, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal acrescenta que “no processo penal, 

a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver 

prova de prejuízo para o réu.” Ainda, o contraditório e a ampla defesa estão contidos no 

Código de Processo Penal em seu artigo 155: 

 
Art. 155. 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. 

 

Assim, entende-se que o contraditório é a garantia de participação das partes no 

processo, de forma a inferir na formação do convencimento judicial. Já a ampla defesa é o 

direito que o indivíduo tem de se defender podendo utilizar-se de todos os meios legais de 

prova. Por força do contraditório e da ampla defesa, princípio basilar do direito processual 

penal, defesa e acusação têm o direito à prova garantido. 

Nos termos do artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal “são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos”19, o que constitui o princípio da 

inadmissibilidade das provas ilícitas. No mesmo sentido, prevê o artigo 157 do Código de 

Processo Penal, após alteração trazida pela Lei nº 11.690/2008:  

 

 
18 Art. 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. LV - aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 

19  Art. 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988.  LVI - são inadmissíveis, no 
processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 
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Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas 
ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
§ 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não 
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas 
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 
§ 2o  Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites 
típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de 
conduzir ao fato objeto da prova.  
§ 3o  Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta 
será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. 

 

O impedimento da admissibilidade de provas ilícitas no processo penal visa assegurar 

a qualidade do material probatório apresentado e valorado, assim como tutela direitos e 

garantias individuais. Quanto a qualidade da prova, o reconhecimento da ilicitude do meio de 

obtenção da prova impossibilita o aproveitamento de métodos questionáveis de obtenção de 

prova, como por exemplo a confissão mediante tortura.  

De acordo com o artigo supramencionado, quando a ilicitude da prova for constatada, 

esta deverá ser desentranhada do processo, impedindo que essa prova cause qualquer efeito no 

convencimento do magistrado.  

Assim, o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas está fortemente ligado ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a defesa precisa conhecer todas as 

provas produzidas no processo a fim de rastrear a legalidade da atividade persecutória.  

Conclui-se que a atividade probatória, principalmente no processo penal, não deve se 

constituir em instrumento violador, mas sim assegurador de direitos e garantias fundamentais.  

 

2.3 PROVAS ILÍCITAS 

 

Sobre as provas obtidas por meios ilícitos pode-se afirmar que, em um Estado 

Democrático de Direito, Maquiavel com sua frase emblemática de que “os fins justificam os 

meios”, não pode ser admitida. Tanto é que Renato Brasileiro de Lima leciona: 

 
Aos olhos do leigo, soa desarrazoado permitir-se a absolvição de um culpado pelo 
fato de a prova contra ele produzida ter sido obtida por meios ilícitos. Para ele, os 
fins justificam os meios. Ora, não podemos perder de vista, jamais, que vivemos em 
um Estado Democrático de Direito, e que neste a descoberta da verdade não pode ser 
feita a qualquer preço.20 

 

 

 
20 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 

684. 
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O legislador, ao elaborar o artigo 157 do Código de Processo Penal21, não estabelece 

diferenciação entre os tipos de provas, mencionando somente o termo “provas ilícitas”. 

Entretanto, a doutrina apresenta distinção entre provas ilegais, ilegítimas e ilícitas, sendo 

prova ilegal o gênero que contém as espécies de prova: ilegítima e ilícita. 

Acerca da diferenciação doutrinária, conceitua Aury Lopes Jr.: 
 

prova ilegítima: quando ocorre a violação de uma regra de direito processual penal 
no momento da sua produção em juízo, no processo. A proibição tem natureza 
exclusivamente processual, quando for imposta em função de interesses atinentes à 
lógica e à finalidade do processo. Exemplo: juntada fora do prazo, prova 
unilateralmente produzida (como o são as declarações escritas e sem contraditório) 
etc.; 
prova ilícita: é aquela que viola regra de direito material ou a Constituição no 
momento da sua coleta, anterior ou concomitante ao processo, mas sempre exterior a 
este (fora do processo). [...] Em geral, ocorre uma violação da intimidade, 
privacidade ou dignidade (exemplos: interceptação telefônica ilegal, quebra ilegal do 
sigilo bancário, fiscal etc.). 22 

 

Superada a diferenciação doutrinária entre prova ilícita e ilegítima, o Código de 

Processo Penal deixa de diferenciar as provas, mencionando “prova ilícita” como a prova que 

viola tanto as disposições materiais, quanto as processuais. 

Antes mesmo da previsão de inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos 

expressa no Código de Processo Penal, através da redação da Lei N. 11.690/2008, a 

Constituição Federal já previa, no artigo 5º, inciso LVI23, a exata determinação de 

inadmissibilidade. Tanto é que Alexandre Morais da Rosa afirma que “o regime da prova 

ilícita precisa ser lido a partir da Constituição e não do Código de Processo Penal.”24 Sobre o 

tema, leciona Eugênio Pacelli: 

 
Mais que uma afirmação de propósitos éticos no trato das questões do Direito, as 
aludidas normas, constitucional e legal, cumprem uma função ainda mais relevante, 
particularmente no que diz respeito ao processo penal, a saber: a vedação das provas 
ilícitas atua no controle da regularidade da atividade estatal persecutória, inibindo e 
desestimulando a adoção de práticas probatórias ilegais por parte de quem é o 
grande responsável pela sua produção. Nesse sentido, cumpre função eminentemente 
pedagógica, ao mesmo tempo que tutela determinados valores reconhecidos pela 
ordem jurídica. A norma assecuratória da inadmissibilidade das provas obtidas com 
violação de direito, com efeito, presta-se, a um só tempo, a tutelar direitos e 

 
21 Art. 157 do Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas 

ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
22 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 630 
23 Art. 5º da Constituição Federal. LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 
24 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do processo penal conforme a teoria dos jogos. 6. ed. revista, atualizada 

e ampliada. Florianópolis: EMais, 2020. p. 690. 



19 

 

garantias individuais, bem como a própria qualidade do material probatório a ser 
introduzido e valorado no processo.25 

 

No entanto, por mais que o texto legal e constitucional seja evidente quanto à 

inadmissibilidade da prova ilícita, encontra-se na doutrina e na jurisprudência ocorrências de 

flexibilização dessas normas. A corrente da admissibilidade da prova ilícita – minoritária – 

afirma que a prova ilícita decorrente de violação de direito material poderia ser admitida nos 

autos do processo e, por consequência da violação, o responsável pela prova ilícita deveria 

responder pela violação em outro processo. 26 

Agora, a corrente que defende a inadmissibilidade absoluta entende que o texto do 

inciso LVI, do artigo 5º, da Constituição Federal, deverá ser aplicado de maneira literal, sem 

espaços para exceções. Esta corrente possui diversos seguidores e, até mesmo, julgados que 

vão ao seu encontro.27 

Ainda, existe a corrente da admissibilidade da prova ilícita em nome do princípio da 

proporcionalidade, a qual afirma que, diante da relevância do interesse público a ser 

protegido, é possível a admissibilidade da prova ilícita. Servindo somente aos casos 

excepcionais, quando a única maneira possível proteger valores fundamentais é por meio da 

obtenção de provas ilícitas.28 

Por fim, há a corrente da admissibilidade da prova ilícita a partir da proporcionalidade 

pro reo, onde somente se admite a prova ilícita quando esta for favorável ao acusado. É 

ponderado o direito de liberdade de um inocente com a violação de um direito para a obtenção 

de prova (da inocência do acusado).29 

Quando a prova for considerada ilícita, os atos posteriores, contaminados pela prova, 

também não serão admitidos no processo, pois são considerados nulos, conforme artigo 573 

do Código de Processo Penal: 

 
Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos 
anteriores, serão renovados ou retificados.  
§ 1o A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele 
diretamente dependam ou sejam consequência.  
§ 2o  O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.30 

 
25 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 183. 
26 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 631. 
27 Ibid. p. 632. 
28 Ibid. p. 632-633. 
29 Ibid. p 634. 
30 Art. 573 do Código de Processo Penal.  Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos 

anteriores, serão renovados ou retificados.  
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A Suprema Corte norte-americana estabeleceu a teoria fruit of the poisonous tree – 

frutos da árvore envenenada – a qual afirma que o vício da planta se transmite aos seus frutos, 

ou seja, a prova penal ilícita contamina as provas que dela surgirem.  

O Supremo Tribunal Federal reconhece a teoria da contaminação, entendendo não ser 

possível a relativização da contaminação probatória. Neste sentido, o Ministro Celso de 

Mello, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 90.376/RJ, julgado em 3 de 

abril de 2007, decidiu pela inadmissibilidade dos dados probatórios visto que os órgãos da 

persecução penal só tiveram acesso aos dados diante da derivação de prova originariamente 

ilícita.  

No caso em tela, as provas utilizadas para julgar o acusado foram obtidas através da 

entrada dos agentes policiais, sem autorização judicial, no quarto de hotel em que o réu se 

encontrava hospedado, contra a sua vontade. Em seu voto, o Ministro Relator afirma que a 

polícia judiciária deve observar os limites impostos pela Constituição e pelas leis da 

república, sob pena de desrespeitar as garantias constitucionais asseguradas aos cidadãos. 

Diante do princípio da inviolabilidade domiciliar, previsto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal31, o Ministro decidiu pela ilicitude das provas obtidas no quarto do 

acusado. 

Após a constatação da ilicitude das provas obtidas, passou-se a analisar os princípios 

constitucionais acerca da temática, quais sejam, o princípio do devido processo legal e da 

inadmissibilidade das provas ilícitas. O defeito da prova penal do caso em análise surgiu após 

o desrespeito à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, dessa forma, todos os 

elementos probatórios encontrados através da incursão policial encontravam-se contaminados 

pelo vício da ilicitude de origem.  

Assim, afirma o Ministro Celso de Mello: “a ilicitude originária da prova, nesse 

particular contexto, transmitiu-se, por repercussão, a outros dados probatórios que nela se 

apoiam, ou que dela derivam, ou que nela encontraram o seu fundamento causal.”32. E por não 

 
§ 1o A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam 

consequência. 
31 Artigo 5º da Constituição Federal. XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 

sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial. 

32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 90.376/RJ. Relator (a): Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007, PROCESSO ELETRÔNICO. Brasília, 2007. p. 
354. 
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estarem apoiadas em uma fonte autônoma de conhecimento, as provas deverão ser 

consideradas ilícitas por derivação. 

Por fim, o Ministro relator firmou seu entendimento: 

 
Inteiramente aplicável, desse modo, ao caso ora em exame, a doutrina da ilicitude 
por derivação [teoria dos “frutos da árvore envenenada”], que repudia, por 
constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante 
produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, por 
efeito de repercussão casal, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles 
se transmite, contaminando-os de modo irremissível.33 

 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 445.088/SC, 

anulou as provas obtidas através da devassa ilegal dos aparelhos telefônicos dos acusados, 

bem como todas as provas que dela derivaram. No acórdão, o Ministro Antonio Saldanha 

Palheiro utilizou a teoria dos frutos da árvore envenenada como justificativa da sua decisão, 

visto que as investigações acerca dos delitos cometidos pelos corréus tiveram como origem a 

prova ilícita obtida pelos policiais ao analisarem e extraírem mensagens dos celulares dos 

acusados sem a prévia e devida autorização judicial.  

Assim, decidiu o Ministro relator: 
 

O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são 
derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, 
conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria 
dos frutos da árvore envenenada. 
Ordem concedida para anular as provas obtidas por devassa ilegal dos aparelhos 
telefônicos e as delas derivadas.34  

  

Sobre o tema, discorre Alexandre Morais da Rosa “o Estado não pode se valer de 

ilegalidades praticadas por seus agentes e acolher-se a validade seria modo de estimular a 

manutenção de práticas ilegais no futuro.”35 Diante do que foi apresentado, resta evidente a 

importância da proteção da integridade das provas no processo penal, conforme os princípios 

constitucionais e processuais.  

A seguir, a análise do instituto chamado “cadeia de custódia”, método adotado para 

garantir a idoneidade da prova penal. 

 
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 90.376/RJ. Relator (a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007, PROCESSO ELETRÔNICO. Brasília, 2007. p. 
362. 

34 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 445.088/SC. Relator (a): Min. ANTONIO 
SALDANHA PALHEIROS, julgado em 03/04/2007, PROCESSO ELETRÔNICO, Brasília, 2019. 

35 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do processo penal conforme a teoria dos jogos. 6. ed. revista, atualizada 
e ampliada. Florianópolis: EMais, 2020. p. 690. 
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2.4 CONCEITUAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA 

 

Basicamente, a cadeia de custódia é a documentação da história cronológica de um 

elemento probatório, daquilo que poderá servir de prova e, consequentemente, de ponto de 

partida do raciocínio probatório do julgador.  

Em outras palavras, cadeia de custódia é o mecanismo garantidor da autenticidade dos 

vestígios de prova coletados e examinados (indícios), assegurando que as provas 

correspondam ao caso investigado, sem que haja lugar para a confusão, adulteração e 

tampouco subtração alguma.36 Geraldo Prado conceitua cadeia de custódia da prova como 

“um dispositivo que pretende assegurar a integridade dos elementos probatórios.”37 

Já Carlos Edinger define o instituto como: 

 
[...] uma sucessão de elos, que dizem respeito a um vestígio que, por sua vez, 
eventualmente, será considerado uma prova. Um elo é qualquer pessoa que tenha 
manejado esse vestígio. É dever do Estado – e, também, direito do acusado, 
identificar, de maneira coerente e concreta, cada elo, a partir do momento no qual o 
vestígio foi encontrado. Assim, fala-se em cadeia de custódia íntegra quando se fala 
em uma sucessão de elos provados.38 

 

O tema da cadeia de custódia não é novidade no universo jurídico. Ganhou notório 

destaque na década de 90, nos Estados Unidos da América com o caso do ex-jogador de 

futebol americano O.J. Simpson, que foi absolvido do processo em que foi acusado de 

homicídio contra a sua ex-esposa e um amigo dela.39  

Na América Latina, a cadeia de custódia também está em voga desde os anos 90, 

quando alguns países como Chile, Colômbia, Equador e Peru elaboraram manuais 

estabelecendo os procedimentos para uma cadeia de custódia íntegra e, ainda, alguns países 

incluíram o instituto da cadeia de custódia em seu ordenamento jurídico.  

Sobre o assunto, Michele Moreira Machado cita o médico legista do Departamento de 

Tanatologia de Santiago, Pamela Borquez, que destaca a operacionalização da cadeia de 

custódia no Chile: 
 

36 MIRANDA, Leví Iníma de. Balística forense, do criminalista ao legista. Rio de Janeiro: Rubio, 2014. p. 
211. 

37 PRADO, Geraldo. Prova Penal e sistema de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia das 
provas obtidas por métodos ocultos. 1. ed. São Paulo; Marcial Pons, 2014. p. 80. 

38 EDINGER, Carlos. Cadeia de custódia, rastreabilidade probatória. Revista brasileira de ciências criminais, 
v. 120, p. 237-257, maio/jun. 2016. p. 242. 

39 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 
718. 
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No Chile, as instituições que participam do processo da cadeia de custódia utilizam 
um formulário que possui um número único de evidência definido como “NUE”. 
Nesse formulário são documentados dados como: dia, hora, lugar em que foi 
identificada a evidência, assim como uma breve descrição dessa; observações, caso 
existam; nome, cargo e instituição de quem selecionou determinado elemento que 
será convertido em evidência. Essa pessoa, que faz a seleção da evidência, será a que 
deu origem à cadeia de custódia. As demais pessoas envolvidas, que recebem a 
evidência para transporte, análise ou custódia dessa, devem ter seus dados 
registrados também, assim como o dia, hora e lugar, todas as vezes em que se tenha 
procedido a alguma nova etapa. 40  

 

Já no processo penal colombiano, o Decreto n. 786, de 16 de abril de 1990 estipulou 

os métodos de “autenticação” da prova, mas, ainda assim, só a partir do Código de Processo 

Penal de 2000 a cadeia de custódia foi implementada no sistema jurídico da Colômbia.41 

No Brasil, a cadeia de custódia só recebeu o status de norma penal após a promulgação 

da Lei n. 13.964/2019, a qual inseriu no Código de Processo Penal sete artigos sobre o tema. 

A partir de então, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o seguinte conceito de cadeia de 

custódia: “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados 

para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas 

de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.” 
42  

Antes disso, o instituto estava previsto somente na Portaria n. 82 da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), publicada em 16 de julho de 201443, que traz a 

mesma definição apresentada no artigo 158-A do Código de Processo Penal. 

O objetivo da cadeia de custódia já estava determinado no Código de Processo Penal 

antes mesmo da adoção do instituto no ordenamento jurídico brasileiro, através do inciso I do 

artigo 6º e do artigo 169, os quais afirmam o dever da autoridade policial de manter o estado 

de conservação do local do crime, até a chegada dos peritos criminais.44  

 
40 BORQUEZ, P. Importancia de la cadena de custodia de evidencias. Revista Médica de Chile, v. 139,p. 820-

821, 2011 IN Importância da cadeia de custódia para prova pericial. Revista Criminalística e Medicina Legal. 
V. 1, n. 2, 2017. p. 8-12. 

41 PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, 
p. 94. 

42 Art. 158-A do Código de Processo Penal. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os 
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em 
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 

43  BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Portaria no 82, de 16 de julho de 2014. Estabelece as 
Diretrizes sobre os procedimentos a serem observados no tocante à cadeia de custódia de vestígios. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 18/07/2014. 

44 Art. 6º do Código de Processo Penal. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 
policial deverá:  
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O compromisso da cadeia de custódia é preservar o valor epistêmico e jurídico do 

conteúdo probatório, evitando que a prova obtida após a infração penal seja adulterada e, 

consequentemente, perca o seu valor cognitivo de desvendar os fatos passados.  

O doutrinador Renato Brasileiro de Lima tece comentários sobre a funcionalidade da 

cadeia de custódia, onde afirma que é uma documentação oficial do procedimento que possui 

a finalidade de evidenciar a história, no caso do processo penal, do crime: 

 
Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento destinado a 
manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, 
eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado 
da atividade probatória, assegurando, assim, o rastreamento da evidência desde o 
local do crime até o Tribunal.45  

 

A cadeia de custódia, portanto, propõe e requer cuidados com elementos do passado 

que possam servir como prova no futuro, uma vez que a racionalidade das decisões judiciais 

tem seu início no momento das investigações. Tal instituto demonstra-se substancial para o 

alcance de uma ordem jurídico-penal justa, visto que é primordial que a prova apresentada nos 

autos e analisada pelo juiz para a elaboração da sua decisão seja exatamente a prova coletada 

no local dos fatos. Alexandre Morais da Rosa afirma que “o percurso é importante para a 

demonstração do nexo, integridade e credibilidade entre o meio de prova obtido e os 

resultados buscados.”46 

Conforme a previsão legal e análise doutrinária do instituto, é indispensável a 

demonstração documentada da cadeia de custódia e toda a trajetória feita pela prova, da coleta 

até a valoração judicial. No entanto, cumpre mencionar que a ausência de registro dos 

profissionais que entraram em contato com a prova não significa assentir que houve a 

violação da cadeia de custódia. Gustavo Badaró leciona que “não se viola a sucessão de 

pessoas que teve contato com a coisa, mas a documentação que atesta essa realidade.” 47  

 
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada 

dos peritos criminais 
Art. 169 do Código de Processo Penal.  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.   

45 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 
718. 

46 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do processo penal conforme a teoria dos jogos. 6. ed. revista, atualizada 
e ampliada. Florianópolis: EMais, 2020. p. 376. 

47 BADARÓ, Gustavo Henrique. A cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In: SIDI, Ricardo; 
LOPES, Anderson B. Temas atuais da investigação preliminar no processo penal. Belo Horizonte: 
DPlácido, 2018, 517-538. p. 524. 
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No mesmo sentido, Alexandre Morais da Rosa afirma que ”o mero passar de mãos não 

precisa contar expressamente no relatório da cadeia de custódia, mas o trajeto do material 

utilizado pela acusação precisa estar delineado a partir de sujeitos humanos que fizeram a 

apreensão [...], manuseio e análise”.48 Notoriamente, a preservação do instituto atua, além da 

manipulação humana. A conservação das condições ambientais (umidade, temperatura, 

pressão atmosférica etc.) da evidência, tem suma importância na sua preservação. 

A garantia de uma cadeia de custódia íntegra atende aos pressupostos de um sistema 

penal democrático pautado pela verdade processual alcançável, de modo a comprovar a 

autenticidade e confiabilidade da atividade jurisdicional penal. Dessa forma, entende-se que a 

preservação da cadeia de custódia tem por objetivo atingir decisões justas, possuidoras de 

maior credibilidade probatória.  

Cabe recordar que o imperativo da presunção de inocência rege as relações 

processuais penais. Assim sendo, cabe à acusação a demonstração processual dos fatos que 

alega para que se possa responsabilizar penalmente o acusado. Ainda, ao Ministério Público 

cabe, além da função acusatória, a função de zelo das garantias e direitos assegurados pela 

Constituição Federal, devendo agir atentamente quanto à produção de provas. No entanto, é 

de interesse de todas as partes a manutenção da cadeia de custódia, já que esta não serve 

apenas para a defesa ou para o órgão acusador, serve para garantir um processo íntegro, sem 

manipulações antijurídicas com a intenção de incriminar inocentes ou absolver culpados.  

Geraldo Prado traz em suas obras a imposição dos princípios da “Mesmidade” e da 

“Desconfiança”49 como garantia da confiabilidade dos elementos probatórios. O primeiro, 

princípio da “Mesmidade” (nomenclatura aproximada à empregada na língua espanhola), é a 

garantia de que o elemento probatório colhido na fase de investigação é exatamente e 

integralmente o “mesmo” apresentado ao juiz. Ensina Juan Carlos Urazán Bautista, citado por 

Geraldo Prado: 

 
A autenticidade do elemento [probatório] constitui segurança para a administração 
da justiça, pois esta se desenvolve com fundamento na realidade, não em meios de 
conhecimento que não a reproduzem.  
A cadeia de custódia fundamenta-se no princípio universal de “autenticidade da 
prova”, definido como “lei da mesmidade”, isto é, o princípio pelo qual se determina 

 
48 ROSA, Alexandre Morais da. op. cit. p. 379. 
49 PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, 

p. 94-95. 
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que “o mesmo” que se encontrou na cena [do crime] é o “mesmo” que se está 
utilizando para tomar a decisão judicial. 50 

 

Por muitas vezes, a prova que chega ao processo é parte do material colhido, o que é 

uma desobediência ao princípio da “mesmidade”. Esse dilema é usual nos casos que possuem 

interceptações telefônicas como prova, isso porque, a prova é filtrada pela autoridade policial 

ou acusação, que traz ao processo somente o que lhe é interessante.  

Já o princípio da “Desconfiança” consiste na exigência de “acreditar” na prova, ou 

seja, que o elemento probatório seja submetido a um procedimento que demonstra que tais 

objetos correspondam ao que a parte alega ser. É o exemplo das provas documentais como o 

DNA.  

O que se observa é que é necessário um cuidado quando se trata de manipulação de 

provas de modo geral. Geraldo Prado explica que:  

 
O cuidado que envolve o tema da formação da prova leva em consideração questões 
de ordem prática como, por exemplo, a manipulação indevida do elemento 
probatório com o propósito de incriminar ou isentar alguém de responsabilidade e 
também interroga, no plano teórico, as condições concretas do melhor conhecimento 
judicial. Em outras palavras, trata-se de perseguir a melhor qualidade da decisão 
judicial e reduzir ao máximo os riscos de incriminação imprópria.51  

 

Para que a cadeia de custódia seja preservada é necessário o mínimo de manipulação 

possível e o máximo de cautela por parte dos agentes estatais, desde a coleta até a análise do 

material colhido. As provas como DNA e interceptações telefônicas são significativas para o 

processo penal, porém trazem consigo um perigo alucinógeno: a evidência.52 As partes 

poderão ser guiadas, equivocadamente, pela presunção de veracidade desse tipo de prova 

diante do seu caráter “confirmatório”. Cabe, então, ao processo penal corrigir o efeito 

alucinógeno do evidente com a instauração do contraditório, da possibilidade de contraprova 

da evidência. É o caso, por exemplo, da validade dos testes das naturezas biológicas. Caso as 

amostras de DNA não forem colhidas de maneira correta podem levar a equívocos ao 

resultado, diminuindo sua confiabilidade. Sobre, Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa: 

 
É a discussão sobre a validação científica dos métodos de análise, ou seja, o 
questionamento acerca da validade dos testes a partir da natureza das amostras 

 
50 URAZÁN BAUTISTA, Juan Carlos. La Cadena de Custodia en el Nuevo Código de Procedimiento Penal 

apud PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 
2019. p. 95. 

51 PRADO, Geraldo. op. cit. p. 95. 
52 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 658. 
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biológicas utilizadas, por exemplo. É sabido, por exemplo, que as amostras 
encontradas em superfícies não estéreis (como sói ocorrer) podem sofrer danos após 
o contato com a luz solar, micro-organismos e solventes naturais, podendo levar a 
equívocos na interpretação ou diminuição da confiabilidade dos resultados.53 

 

Ressalta-se que tanto o Código de Processo Penal, quanto a Constituição Federal 

vedam a admissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Assim, tem-se que a 

preservação da cadeia de custódia da prova penal é a preservação de um processo pautado nos 

princípios processuais penais e constitucionais, do devido processo legal e ampla defesa - 

normas asseguradoras da garantia do direito à prova. 

 

2.5 PREVISÃO NORMATIVA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Inicialmente, vale destacar que o conceito de cadeia de custódia, antes de adentrar o 

sistema processual brasileiro, já era conhecido no Brasil, especialmente por conta do debate 

criado pelas decisões paradigmáticas proferidas pela Sexta Turma do Supremo Tribunal de 

Justiça no Habeas Corpus nº 160.662-RJ54, em 2014, onde a tese da quebra de cadeia de 

custódia apresentada por Geraldo Prado foi acolhida em parecer anexo aos autos.  

No entanto, é inegável que a discussão acerca do tema cadeia de custódia ganhou 

fôlego a partir da incorporação legislativa ao sistema jurídico brasileiro através da Lei 

Anticrime que inseriu os artigos 158-A, B, C, D, E e F no Código de Processo Penal. 

Renato Brasileiro de Lima, em seu entendimento sobre o assunto, afirma: 

 
Com significativo avanço, e na esteira de outros países da América do Sul, como 
Chile, Equador e Peru, a temática atinente à cadeia de custódia deixa de ser algo 
meramente doutrinário (e jurisprudencial), regulamentado apenas por uma Portaria 
da SENASP, e passa a constar da nossa legislação processual penal. Aquilo que à 
primeira vista pode parecer uma formalidade, uma medida meramente protocolar, 
consistente em relacionar e apor lacres aos objetos apreendidos, traduz-se, na 
realidade, em verdadeira garantia documental da cronologia dos fatos investigados 
pelo Estado, resguardando sua fiabilidade, visando garantir, em última análise, o 
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Afinal, a autenticidade dos 
elementos probatórios constantes do processo depende da demonstração concreta de 

 
53 LOPES JÚNIOR. Aury. MORAIS DA ROSA, Alexandre. A importância da cadeia de custódia para preservar 

a prova penal. Revista Consultor Jurídico. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-jan-16/limite-
penalimportancia-cadeia-custodia-prova-penal. Acesso em: 03/12/2020. 

54 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 160.662/RJ. Relator (a): Min. ASSUSETE 
MAGALHÃES, julgado em 17/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO, Brasília, 2014. 
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que os bens de onde provêm as informações que se pretende valorar como prova são, 
de fato, os mesmos que foram apreendidos anteriormente.55   

 

Ainda, é importante destacar a posição de Gustavo Badaró acerca da necessidade ou 

não do legislador regulamentar uma disciplina específica dos elementos a serem 

documentados pela cadeia de custódia. O autor afirma que, especialmente no caso das provas 

periciais, onde o avanço da prova científica é constante, não cabe somente ao Direito regular o 

tema da prova científica, devendo aliar-se à própria ciência para estabelecer métodos e 

padrões à produção válida da prova científica. Diz o autor: “Contudo, é absolutamente 

fundamental que a lei processual estabeleça regras gerais e padrões mínimos do conteúdo de 

documentação de toda cadeia de custódia e as consequências processuais de seu 

desrespeito”.56 

Agora, é preciso atentar-se aos dispositivos inseridos no rol de artigos 158 do Código 

de Processo Penal. A cadeia de custódia está conceituada no Código de Processo Penal no 

artigo 158-A, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime): 

 
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos 
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em 
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu 
reconhecimento até o descarte. 
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou 
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de 
vestígio. 
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para 
a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. 
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou 
recolhido, que se relaciona à infração penal. 

 

O artigo 158-A, além de definir a cadeia de custódia, prevê nos seus parágrafos o 

início do instituto, o qual ocorre com a preservação do local do crime ou procedimentos nos 

quais seja detectada a existência de vestígios (§1º), a responsabilidade do agente público que 

reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de prova (§2º) e, por 

fim, o conceito de vestígio como “todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado 

ou recolhido, que se relaciona à infração penal.”57 

 
55 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 

721 
56 BADARÓ, Gustavo Henrique. A cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In: SIDI, Ricardo; 

LOPES, Anderson B. Temas atuais da investigação preliminar no processo penal. Belo Horizonte: 
DPlácido, 2018. p. 527. 

57 Art. 158-A do Código de Processo Penal. § 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, 
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. 
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Denota-se da construção do artigo 158-A que a cadeia de custódia não se restringe 

apenas à perícia criminal, podendo iniciar-se com a apreensão de determinado objeto pelo 

Delegado de Polícia, por exemplo. Os dispositivos elucidam a necessidade da legalidade da 

atividade de obtenção de prova e da manutenção das fontes em condição de serem 

consultadas, posteriormente, pelas partes.  

 
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas 
seguintes etapas: 
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a 
produção da prova pericial; 
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e 
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; 
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime 
ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por 
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo 
pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento; 
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, 
respeitando suas características e natureza; 
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é 
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, 
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de 
quem realizou a coleta e o acondicionamento; 
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as 
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a 
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua 
posse; 
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser 
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e 
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem 
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, 
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu; 
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com 
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim 
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por 
perito; 
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do 
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou 
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente; 
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação 
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. 

 

É através da manutenção da cadeia de custódia que as fontes de prova serão 

preservadas. Dessa forma, o artigo 158-B prevê em seus incisos uma série de atos necessários 

para a manutenção da cadeia de custódia: (I) reconhecimento; (II) isolamento; (III) fixação; 

(IV) coleta; (V) acondicionamento; (VI) transporte; (VII) recebimento; (VIII) processamento; 

(IX) armazenamento; (X) descarte.  
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Ressalta-se que, conforme o artigo 6º, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo 

Penal58, cabe ao Delegado de Polícia a responsabilidade das etapas I a VI mencionadas 

anteriormente. Os demais atos, de VI a X, serão de responsabilidade dos Peritos.  

Tiago Bunning Mendes e Guilherme Brenner Lucchesi, citando Geraldo Prado, 

explicam que é um dever da acusação garantir a preservação da cadeia de custódia, 

fiscalizando o agente público responsável diretamente pela cadeia de custódia.59 Ainda, acerca 

da responsabilidade dos agentes, os autores afirmam: “Teríamos, desta forma, um responsável 

direto e específico (o agente público responsável nos termos do art. 158-A, § 2º) e um 

responsável indireto e geral (o Ministério Público) pela preservação da cadeia de custódia 

observando as etapas previstas nos incisos I a X do art. 158-B.”60 

Já no artigo 158-C é possível verificar acerca da coleta desses vestígios de prova:  

 
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito 
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo 
quando for necessária a realização de exames complementares. 
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser 
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza 
criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. 
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer 
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo 
tipificada como fraude processual a sua realização. 

 

Conforme o  artigo 158-C, caput, do Código de Processo Penal, a coleta dos vestígios 

deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial (por exemplo, perito criminal, 

papiloscopista, médico legista, etc), que será responsável por dar o encaminhamento 

necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames 

complementares. Na ausência de perito oficial deverá ser observado o caput e os parágrafos 

do artigo 159 do Código de Processo Penal 61.  

 
58 Art. 6º do Código de Processo Penal. 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;  
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;  
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;  
IV - ouvir o ofendido. 
59  MENDES, Tiago Bunning; LUCCHESI, Guilherme Brenner. Lei anticrime: a (re)forma penal e a 

aproximação de um sistema acusatório? São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. p. 97. 
60 Ibid. p. 97. 
61 Art. 159 do Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito 

oficial, portador de diploma de curso superior.  
§ 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.  

§ 2o  Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. 
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O parágrafo 2º do artigo 158-C do Código de Processo Penal afirma que é proibida a 

entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime 

antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a 

sua realização.  

No entanto, a tipificação de fraude prevista no artigo mencionado estará condicionada 

à presença das elementares do delito, previstos nos artigos 347 do Código Penal62, artigo 312 

do Código de Trânsito Brasileiro63 e nos artigos 23 e 24 da Lei de Abuso de Autoridade.64 

Já o artigo 158-D do Código de Processo Penal trata do recipiente destinado aos 

acondicionamento do vestígio, que será determinado pela natureza do material: 

 
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela 
natureza do material. 
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração 
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio 
durante o transporte. 
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, 
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para 
registro de informações sobre seu conteúdo. 
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, 
motivadamente, por pessoa autorizada. 
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de 
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a 
finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. 

 
§ 3o  Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado 

a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.  
§ 4o O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do 

laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.   
§ 5o  Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:  
I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado 

de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com  antecedência  mínima de 
10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;  

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser 
inquiridos em audiência.  

§ 6o  Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado  
no  ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos 
assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. 

§ 7o  Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á 
designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico. 

62 Art. 347 do Código Penal. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado 
de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. 

63 Art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com 
vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o 
estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz. 

64 Art. 23 da Lei de Abuso de Autoridade.  Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de 
processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de 
responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. 

Art. 24 da Lei de Abuso de Autoridade. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado 
de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o 
fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. 
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§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. 

 

Os parágrafos do artigo 158-D versam sobre a necessidade de selar os recipientes com 

lacres numerados individualizadamente (§ 1º), a individualização do vestígio em recipiente 

próprio de acordo com as suas características (§ 2º), condiciona que o recipiente só poderá ser 

aberto por perito que irá proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada (§ 3º), 

determina que após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de 

acompanhamento de vestígio a identificação do responsável, local, data e finalidade (§ 4º), 

por fim, o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente (§ 5º). 

Os vestígios coletados deverão ser encaminhados para a Central de Custódia dos 

Institutos de Criminalística destinados à guarda e controle dos vestígios, conforme depreende-

se do caput do artigo 158-E do Código de Processo Penal. 

 
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia 
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada 
diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. 
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para 
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a 
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro 
e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. 
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, 
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se 
relacionam. 
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser 
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. 
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser 
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a 
destinação, a data e horário da ação. 

 

Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para 

conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a 

classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar 

condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio (§ 1º). As centrais de 

custódia são importantes para a guarda das provas, pois muitas evidências restam sob custódia 

do Estado por muitos anos. Nas centrais de custódia, deverão ser protocoladas todas as 

informações de acesso, entrada e saída do vestígio, assim como, os dados de identificação das 

pessoas que tiverem acesso ao vestígio (§§ 2º, 3º e 4º).  

Por fim, o artigo 158-F do Código de Processo Penal prevê que após realizado o 

exame pericial no vestígio, o material deverá ser devolvido à central de custódia onde deverá 

permanecer. 
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Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de 
custódia, devendo nela permanecer. 
Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de 
armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária 
determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante 
requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. 

 

Caso a central de custódia não possua espaço ou condições para armazenar 

determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de 

depósito do vestígio em local diverso, é o que define o parágrafo único do artigo 158-F. 

Assim sendo, verifica-se a importância do instituto da cadeia de custódia, visto o papel 

que essa possui de assegurar a fiabilidade do elemento probatório por protegê-lo de 

inferências capazes de falsificar o resultado da atividade probatória.65  

Após análise dos dispositivos legais acerca da cadeia de custódia, vale destacar alguns 

aspectos positivos e negativos da introdução do instituto no Código de Processo Penal. 

Inicialmente, ressalta-se que o regramento previsto nos artigos é de um procedimento geral, 

sem atingir as especificidades dos inúmeros procedimentos periciais, dado que muitos desses 

procedimentos necessitam de estudos científicos constantes e por isso mudam rapidamente. 

Como aspecto negativo é possível citar a ausência de regulamentação das consequências 

oriundas da quebra da cadeia de custódia da prova penal. 

 

3  A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA 

 

Neste capítulo será abordada a quebra da cadeia de custódia e a análise do que é 

necessário para rompê-la, suas consequências e a visão dos tribunais sobre o instituto, 

conforme relevante doutrina e jurisprudências brasileiras.  

 

3.1 AS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS ORIUNDAS DA QUEBRA DA CADEIA DE 

CUSTÓDIA DA PROVA 

 

A cadeia de custódia da prova pertence a um sistema de controle epistêmico, 

imprescindível à reconstrução dos fatos e ao devido processo legal. O presente instituto 

 
65 PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019. 

p. 124. 
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engloba todos os procedimentos adotados desde a localização do elemento probatório até o 

trânsito em julgado da decisão judicial. 

A quebra da cadeia de custódia decorre do rompimento fático dos procedimentos 

necessários para não só garantir a cadeia de custódia, como também preservá-la. Para a 

ocorrência do rompimento não é necessário, especificamente, o descumprimento dos 

procedimentos existentes. 

O caráter epistêmico do processo penal é uma das razões da antijuridicidade da quebra 

da cadeia de custódia da prova. Busca-se uma verdade atingível sobre os fatos penalmente 

relevantes, sem desrespeitar os direitos fundamentais do acusado, através das provas. 

Assim, é através das provas que se é possível exercer o poder legítimo da jurisdição e 

fundamentar as decisões a respeito do status libertatis de um indivíduo. Porém, um elemento 

probatório que carece de credibilidade mínima em relação à sua origem ou caminho 

percorrido até o processo não deve ser considerado válido para alcançar a verdade processual 

necessária. 

Geraldo Prado, sobre o questionamento do que é provar, afirma: 

 
Trata-se de um tipo de raciocínio com vários elementos nos quais se destaca a 
relação entre o fato que se quer provar e os elementos de que nos valemos para isso: 
no campo epistêmico a esse raciocínio denomina-se "inferência probatória.”66 

 

Ainda, sobre inferência probatória, Janaina Matida e Rachel Herdy afirmam que: 

 
A inferência probatória é o raciocínio utilizado pelo tomador de decisão judicial para 
justificar a determinação de uma questão de fato no tribunal. Uma inferência 
(probatória ou não) é formada por um conjunto de proposições, chamadas premissas, 
que são oferecidas como razões para dar suporte a uma conclusão. No caso das 
inferências probatórias, as proposições que dão suporte á conclusão referem-se às 
informações probatórias disponíveis no processo; por outro lado, a conclusão 
constitui a hipótese fática a ser assumida como premissa na inferência judicial maior 
que justificará a decisão final.67  

 

Ademais, é necessário frisar a importância e as consequências do próprio processo 

penal. Isso porque é no processo penal que são impostas ao indivíduo as consequências 

jurídicas mais graves do ordenamento jurídico. Dessa forma, o lastro probatório que ampara 

as decisões judiciais – especialmente sentenças condenatórias ou absolutórias – deve ser 

 
66 PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019. 

p. 121 
67 MATIDA, Janaina; HERDY, Rachel. As inferências probatórias: compromissos epistêmicos, normativos e 

interpretativos. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nº, v. 73, 2019. p. 136. 
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extremamente rigoroso e cauteloso, porquanto o que será decidido diz respeito ao direito 

fundamental da liberdade do acusado. 

Assim sendo, não cabe no processo penal a discricionariedade do magistrado em 

exercer o seu poder-dever de jurisdição sobre uma prova que não teve a sua cadeia de 

custódia preservada. A prova não deverá ser considerada nem a favor nem contra o réu, uma 

vez que não teve a sua cadeia de custódia preservada e por isso não alcançou o standard 

probatório mínimo aptos à atribuição de responsabilidade penal.  

A Lei n. 13.964/2019 inseriu no Código de Processo Penal o conceito e algumas regras 

para o bom funcionamento da cadeia de custódia. No entanto, deixou de prever uma 

delimitação para as consequências geradas pela quebra da cadeia de custódia da prova 

pericial. 

A comprovação da quebra da cadeia de custódia – ou a falta de validação da sua 

ocorrência – gera dúvida razoável sobre a mesmidade da prova, uma vez que se trata de 

critério de creditação da prova. Com a ocorrência da ruptura da cadeia de custódia, não é 

possível conhecer os caminhos percorridos pela prova, isto é, se a prova foi ou não 

manipulada com o intuito de induzir peritos ou juízes a erro, por exemplo. Ainda, não sendo 

plausível afirmar que houve, ou não, a adulteração da prova, deve-se presumir a inocência do 

acusado diante da dúvida razoável acerca da confiabilidade da prova. 

A falha na preservação dos elementos probatórios pode influenciar todo o conjunto 

probatório, trazendo reflexos diretos no entendimento do magistrado sobre os fatos, podendo 

– inclusive – gerar um julgamento injusto, no qual há a violação dos princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, Geraldo Prado afirma: 

 
Verificada a quebra da cadeia de custódia, o que há é a impossibilidade do exercício 
efetivo do contraditório pela parte que não tem acesso à prova íntegra. Os elementos 
remanescentes sofrem com a lacuna criada pela supressão de outros elementos que 
poderiam configurar argumentos persuasivos em sentido contrário à tese deduzida 
no processo e por essa razão estão contaminados e igualmente não são válidos. 68 

 

Ainda, Carlos Edinger afirma que “a quebra da cadeia de custódia leva à quebra da 

rastreabilidade da prova. Isso, por sua vez, leva à perda de credibilidade daquele elemento 

probatório.”69 O autor justifica o seu pensamento: 

 
68 PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019. 

p. 128. 
69 EDINGER, Carlos. Cadeia de custódia, rastreabilidade probatória. Revista brasileira de ciências criminais, 

v. 120, p. 237-257, maio/jun. 2016. p. 7. 
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Afinal, se eu desconheço a proveniência daquela prova, se eu desconheço por quem 
aquela prova passou e o que foi feito com ela, nada impede que seja ela objeto da 
manipulação e seleção unilateral das provas, realizadas por agentes do Estado ou, 
até, por eventuais corréus que apresentem acusações recíprocas e versões 
divergentes. Ainda, sem a intervenção da autoridade jurisdicional e controle das 
partes conter prova de defesa capaz de conduzir a absolvição dos acusados. 

 

O questionamento, deixado em aberto pela Lei Anticrime, acerca da consequência da 

quebra da cadeia de custódia é respondido por Aury Lopes Jr., ao afirmar que “sem dúvida 

deve ser a proibição de valoração probatória com a consequente exclusão física dela e de toda 

a derivada”.70 
Consoante afirma Renato Brasileiro de Lima: 

 
Por consequência, na eventualidade de haver algum tipo de quebra da cadeia de 
custódia das provas - “break on the chain custody” -, quer se trate de meio ou de 
fonte de prova, há de se reconhecer a inadmissibilidade dessa evidência como prova, 
assim como das demais provas, pouco importando se causada de boa ou má-fé, surge 
inevitável dúvida quanto ao grau de fiabilidade das evidências colhidas pelos órgãos 
persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do acusado à luz da 
regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser excluída dos 
autos.71  

 

Por fim, Geraldo Prado leciona que “a constatação da quebra da cadeia de custódia das 

provas impõe a exclusão destas evidências dos procedimentos penais.”72 O mesmo ocorre 

com as provas derivadas das provas ilícitas, que conforme o art. 157, § 1º do Código de 

Processo Penal73, deverão ser desentranhadas dos autos do processo as provas derivadas de 

prova ilícita - teoria dos frutos envenenados74. Seguindo o raciocínio, afirma Aury Lopes Jr.: 

 
É por isso que uma vez reconhecida a ilicitude de uma prova, não se pode, por 
exemplo, fazer posteriormente perguntas para testemunhas sobre o mesmo objeto, 
buscando validar por via transversa. Ainda que a prova testemunhal seja válida e não 
derive da ilícita (não há causalidade naturalística), existe um impedimento 
decorrente da causalidade normativa, que veda o emprego do conhecimento 

 
70 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 660. 
71  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 

718. 
72 PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019. 

p. 124. 
73 Art. 157 do Código de Processo Penal.  
§ 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de 

causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das 
primeiras. 

74 Esse tema é melhor tratado no subcapítulo 2.3., quando se fala sobre as provas ilícitas no processo penal. 
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ilicitamente obtido. É um mecanismo com ambição de evitamento da “lavagem da 
prova ilícita”.75 

 

Assim, diante da impossibilidade de repetição da prova, tendo em vista que não é 

possível refazer o caminho percorrido durante a investigação que sucedeu a obtenção da 

prova, há de se falar na perspectiva de ilicitude.  

Desse modo, não se fala em nulidade e/ou valoração, mas sim em determinante de 

exclusão do material probatório de modo a evitar o conhecimento pelo magistrado. Assim, 

advindo a quebra da cadeia de custódia da prova, pela ausência ou a dúvida da reconstrução 

das informações, ou do elemento probatório em si, conclui-se pela ilicitude da prova, nos 

termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal76 e o artigo 157 do Código de 

Processo Penal.77 Ainda, diante da vinculação imediata e direta das provas posteriores à prova 

ilícita, existirá o vício originário, sendo necessário desentranhamento da prova nos termos do 

§ 2º, do artigo 157 do Código de Processo Penal.78  

É o caso da paradigmática decisão proferida no Habeas Corpus n. 160.662 pela 6ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que foi concedida a ordem em habeas corpus para 

anular as provas produzidas nas interceptações telefônica e telemática, que tiveram parte de 

seu conteúdo extraviado e divulgado parcialmente. Não restou comprovado o respeito à 

cadeia de custódia das provas e, diante da lesividade do direito à prova, o Superior Tribunal 

de Justiça determinou o desentranhamento integral das provas ilícitas: 

 
Inexistindo, nos autos, a integralidade das interceptações telemática e telefônica, o 
paciente está impossibilitado de confrontar as teses acusatórias com o resultado 
completo das interceptações, que pode conter material que interesse à sua defesa. 
Assim, diante desses elementos, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, nos 
termos do art. 654, § 2º, do CPP, ante a nulidade das provas produzidas nas 
interceptações telefônica e telemática, em decorrência da ausência de preservação de 
parte do material probatório colhido, caracterizando cerceamento do direito de 
defesa. 
Portanto, estando os autos da Ação Penal [...] conclusos para sentença, deve o Juízo 
de 1º Grau proceder ao exame da existência de provas ilícitas por derivação, nos 

 
75 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 660. 
76 Art. 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. LVI - são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 
77 Art. 157 do Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas 

ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
78 Art. 157 do Código de Processo Penal.  
§ 2o  Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da 

investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.  
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termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, as quais, caso existentes, deverão ser 
desentranhadas da Ação Penal. 79 

 

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido pela ilicitude da prova 

que teve a quebra da sua cadeia de custódia comprovada, o assunto não resta pacífico na 

doutrina brasileira, onde, conforme os autores citados anteriormente, prevalece o mesmo 

entendimento adotado pelo Tribunal Superior. Não obstante, em sentido contrário, Gustavo 

Badaró: 

 
Questão distinta é definir se, uma vez constatada a existência de vícios na cadeia de 
custódia, isso levaria, necessariamente, à ilicitude ou ilegitimidade da prova, que 
seria inadmissível no processo. 
A resposta deve se negativa, principalmente, no caso em que haja apenas omissões 
ou irregularidades leves, sem que haja indicativos concretos de que a fonte de prova 
possa ter sido modificada, adulterada ou substituída. Em tais casos, a questão deve 
ser resolvida no momento da valoração.80 

 

Ainda, leciona o autor que, nos casos de vícios mais graves onde, diante da dúvida 

sobre a autenticidade ou integridade da fonte de prova existir a probabilidade de adulteração, 

substituição ou modificação, caberá ao julgador a análise motivada conforme o 

enfraquecimento do valor probatório.81 

No entanto, tal fundamentação não prevalece no ordenamento jurídico brasileiro, 

especialmente por ir de encontro aos princípios constitucionais já explanados nos capítulos 

anteriores. Portanto, conforme já demonstrado, a quebra da cadeia de custódia é capaz de 

gerar provas ilícitas, devendo ocorrer o seu desentranhamento e completa inutilização.  

Dando importância ao instituto da cadeia de custódia e os reflexos da sua ruptura no 

processo penal brasileiro, mostra-se imperiosa a análise das decisões firmadas pelos Tribunais 

Superiores ao tratar a questão.  

 

3.2 A VISÃO DOS TRIBUNAIS SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA 

PROVA 

 

 
79  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 160.662/RJ. Relator (a): Min. ASSUSETE 

MAGALHÃES, julgado em 17/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO, Brasília, 2014. 
80 BADARÓ, Gustavo Henrique. A cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In: SIDI, Ricardo; 

LOPES, Anderson B. Temas atuais da investigação preliminar no processo penal. Belo Horizonte: 
DPlácido, 2018, 517-538. p. 535. 

81 BADARÓ, Gustavo Henrique. A cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In: SIDI, Ricardo; 
LOPES, Anderson B. Temas atuais da investigação preliminar no processo penal. Belo Horizonte: 
DPlácido, 2018, 517-538, p. 535. 
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Apresentados o conceito da cadeia de custódia, sua previsão normativa e as 

consequências da sua quebra no processo penal brasileiro, faz-se necessária a observação da 

discussão e da aplicação deste instituto pelos Tribunais Superiores. Assim, sucedem-se 

relevantes e recentes julgados sobre o tema, evidenciando sua contribuição para o 

entendimento da cadeia de custódia.  

 

3.2.1 O cenário jurisprudencial da cadeia de custódia da prova pós Lei Anticrime 
 

A partir das obras de Geraldo Prado, do Habeas Corpus n. 160.662/RJ do Superior 

Tribunal de Justiça, ambos em 2014, e, posteriormente, em 2019, da previsão do instituto da 

cadeia de custódia na Lei n. 13.964/2019, o tema começou a ganhar relevância no 

ordenamento jurídico. No entanto, pela recente entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 

encontram-se poucas decisões sobre o tema “quebra da cadeia de custódia” na jurisprudência 

dos Tribunais Superiores. 

Ressalta-se que poucas decisões abrangem a discussão probatória propriamente dita, e 

isso se dá por causa da contemporaneidade da Lei Anticrime. Outro aspecto importante a ser 

considerado é que tais decisões são proferidas em sede de Habeas Corpus, o que por vezes 

não permite que se decida sobre matéria fático-probatória em razão da supressão de 

instâncias.   

Apesar disso, foram encontrados julgados no Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de 

Justiça de São Paulo e Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A escolha desses tribunais se 

deu pela sua importância no sistema jurídico pátrio. O Superior Tribunal de Justiça por ser o 

órgão jurisdicional que assegura a aplicação da legislação federal, o Tribunal de Justiça de 

São Paulo por ser o maior tribunal de justiça do país em relação aos números de processos 

julgados e, por fim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina pela proximidade. 

A pesquisa foi realizada no sistema de busca nos websites dos tribunais 

supramencionados, utilizando como termo de busca a expressão “quebra da cadeia de 

custódia”, no período de 23 de janeiro de 2020 a 23 de setembro. Os acórdãos selecionados 

foram analisados em seu inteiro teor. 

Inicia-se, dessa forma, com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo da Apelação 

Criminal nº 1503220-46.2018.8.26.0536, julgado em 27 de abril de 2020, pela 16ª Câmara de 

Direito Criminal, com relatoria do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cuja parte 

extraída da ementa é a seguinte: 
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Apelação. Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 11.343/06. Alegada imprestabilidade 
do laudo pericial. Ocorrência. Circunstâncias presentes nos autos que indicam ter 
sido periciada arma diversa daquela apreendida. A numeração do lacre inserido 
pela autoridade policial não corresponde ao lacre recebido e periciado pelo 
Instituto de Criminalística. Quebra da cadeia de custódia da prova pericial. [...] 
Recurso parcialmente provido. (Grifou-se)82 

 

No referido julgado, a defesa do acusado manejou recurso de apelação alegando a 

ilicitude do laudo pericial da arma encontrada no local dos fatos, afirmando ter ocorrido a 

quebra da cadeia de custódia. De acordo com o voto do Desembargador, a tese foi acolhida, 

pois não era possível determinar se a arma apreendida no local do crime era a mesma arma 

periciada, ainda, não sendo possível verificar a eficácia da arma do crime. Isto porque, 

conforme a requisição do exame pericial, o revólver apreendido foi acondicionado com a 

numeração de lacre distinta da numeração apresentada pelo laudo pericial, realizado pelo 

Instituto de Criminalística. Nas palavras do relator “trata-se, a evidência de numerações 

bastante distintas, não se podendo cogitar de simples erro de digitação”.83 

Embora a arma apreendida e a arma periciada sejam similares, pois foram fabricadas 

pela mesma empresa, possuindo o mesmo calibre e, ainda, ambas estavam com a numeração 

de registro suprimida, a semelhança entre elas não é suficiente para prolação de decisão 

condenatória.  

Assim, conclui o referido magistrado que “no caso em tela, é impossível concluir que 

eficácia do armamento apreendido, uma vez que o mesmo não foi devidamente periciado, 

sendo, em verdade, substituído por outro.” Por fim, o apelante restou absolvido do delito de 

porte ilegal de arma de fogo, por ausência de provas.  

O Desembargador relator decidiu acertadamente pela absolvição do acusado. A cadeia 

de custódia da prova penal não foi respeitada e muito menos assegurada pelo Estado. A 

demonstração documentada da cadeia de custódia e de toda a trajetória realizada pela prova, 

indispensável para o instituto, não foi feita. No caso analisado, a numeração contida na arma 

coletada no local dos fatos e na arma periciada eram diferentes, assim, não restou comprovada 

a autenticidade e confiabilidade da prova. 

 
82 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Criminal n. 1503220-46.2018.8.26.0536, Relator (a): 

Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 27/04/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO. São Paulo, 2020. 

83  BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Criminal n. 1503220-46.2018.8.26.0536, Relator (a): 
Des. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 27/04/2020, 
PROCESSO ELETRÔNICO. São Paulo, 2020. p. 4. 
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Em seguida, uma das inaugurais decisões sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça 

foi o julgamento do Habeas Corpus n. 574.103, de Minas Gerais, em 04 de agosto de 2020, o 

qual teve como relator o Ministro Nefi Cordeiros, cuja ementa é a seguinte: 

 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, CP). 
NULIDADES. ALEGAÇÃO DE AUTORIA RECONHECIDA COM BASE EM 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL. NULIDADE AFASTADA. 
INDICAÇÃO DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA E PRECLUSÃO DA 
MATÉRIA. ILEGALIDADE DO LAUDO PERICIAL. EXAME REALIZADO EM 
CORPO QUE NÃO SERIA DA VÍTIMA. QUEBRA DA CADEIA DE 
CUSTÓDIA. DIVERGÊNCIAS NA COR DA PELE E TEMPO DE MORTE. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM 
DENEGADA. [...] 2. Com relação à ilegalidade referente à cadeia de custódia do 
material genético enviado para exame de DNA, tem-se que, apesar de o ofício 
ter sido elaborado de maneira concisa, sem indicação de número do pacote, não 
restou comprovada a quebra da cadeia de custódia, uma vez que a simples 
concisão do ofício e a ausência de indicação do número do pacote não são 
suficientes para reconhecer a ilegalidade. 3. No tocante à divergência entre o 
tempo de desaparecimento da vítima e o lapso temporal da morte indicado no laudo, 
justificou na valoração a Corte local que o próprio laudo pericial atestou a 
dificuldade em precisar o momento da morte, e a indicação de erro não pode ser tida 
como certa. 4. No concernente à divergência na cor da pele da vítima, novamente, 
tem-se que o exame pericial destaca a possibilidade do resultado ser divergente do 
real, em razão da miscigenação, na valoração justificada que fez da prova. 5. 
Ademais, inviável alteração das conclusões das instâncias de origem relacionadas ao 
laudo pericial, por demandarem a análise fático-probatória, o que é vedado na via do 
habeas corpus. 6. Habeas corpus denegado. 84 (grifou-se) 

 

No caso em análise, as alegações feitas pelo impetrante foram afastadas já no Tribunal 

de origem, não sendo possível a revisão probatória por meio do Habeas Corpus. Porém o 

julgador apresentou sua análise sobre o instituto da cadeia de custódia e constatou que “ainda 

que o ofício tenha sido conciso, sem indicação do número do pacote ou qualquer outra 

informação, não se pode ter como provada a violação à custódia das provas, negada 

concretamente pelas instâncias de origem.” 

Neste caso, cabe a reflexão de que o instituto da cadeia de custódia já está 

devidamente presente no ordenamento jurídico e por isso é obrigatório o seu estrito 

cumprimento. Consta no artigo 158-D e parágrafos, do Código de Processo Penal o 

procedimento que deverá ser adotado para o acondicionamento do material probatório. No 

parágrafo primeiro do mencionado artigo encontra-se a informação de que todos os 

recipientes deverão ser selados com lacres, numeração individualizada, de forma que garanta 

a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio.  
 

84 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 574.103-MG, Relator (a): Min. NEFI CORDEIRO, 
Sexta Turma, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO. Brasília, 2020. 
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Cabe à autoridade policial, aos peritos, aos promotores, aos advogados, aos defensores 

públicos, aos magistrados e a todas as partes do processo penal fazerem valer o devido 

cumprimento do instituto. Como já mencionado, o DNA é um dos tipos de prova que trazem 

consigo o perigo da evidência. Existe, nesse tipo de prova, uma altíssima carga de presunção 

de veracidade, cabendo ao processo penal, através do contraditório e ampla defesa, o 

balizamento desse tipo de prova. Não se pode deixar que a ausência de uma informação por 

falta de atenção inviabilize uma prova penal, assim como, não se pode acreditar na “bondade” 

do Estado.  

Ainda, destaca-se a Apelação Criminal nº 0002743-69.2019.8.24.0067, do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, com relatoria do Desembargador Sérgio Rizelo, julgado em 16 de 

junho de 2020, no qual cita-se trecho da ementa do acórdão: 

 
Apelação Criminal. 2. Inexiste quebra da cadeia de custódia se o caminho percorrido 
pela prova está amplamente documentado nos autos e à disposição da parte, 
tampouco havendo indício de indevida interferência nos vestígios do delito, que 
correspondem em qualidade e quantidade àqueles mencionados na confissão do 
coautor.85  

 

No referido julgado o apelante pugnou pela decretação da nulidade das provas obtidas 

alegando que ocorreu a quebra da cadeia de custódia da droga e dos aparelhos telefônicos 

apreendidos. O Desembargador relator afirmou que as provas percorreram caminho 

absolutamente idôneo e acessível ao recorrente visto que toda a trajetória percorrida pelas 

provas foi cuidadosamente documentada nos autos.86 

O relator narrou todos os procedimentos adotados e comprovados nos autos do 

processo. Primeiro, mencionou o momento da apreensão do material ilícito, narrou que o 

termo de exibição e apreensão constava com as mesmas informações do boletim de ocorrência 

lavrado após a apreensão, tais como, a data, hora, identificação dos Policiais Militares que 

realizaram a abordagem, as condições de armazenamento e o peso da substância ilícita 

apreendida. Continuou com a informação do momento em que foi expedido ofício ao Perito 

Criminal para que esse procede-se a análise do material apreendido e, posteriormente, a 

realização dos laudos periciais preliminar e definitivo. 

 
85 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 0002743-69.2019.8.24.0067. Relator 

(a): Desembargador SÉRGIO RIZELO, julgado em 16 de junho de 2020, PROCESSO ELETRÔNICO. Santa 
Catarina, 2020. 

86 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 0002743-69.2019.8.24.0067. Relator 
(a): Desembargador SÉRGIO RIZELO, julgado em 16 de junho de 2020, PROCESSO ELETRÔNICO. Santa 
Catarina, 2020. p. 3. 
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Cumpre ressaltar que, a todo instante, o Desembargador fez menção às matrículas dos 

servidores responsáveis pela custódia ou análise das provas, mencionou as datas e onde 

encontravam-se nos autos a documentação capaz de comprovar a história cronológica do 

vestígio. Manifestou-se o magistrado: 

 
É patente, pois, que não só foi respeitado o procedimento adequado na lida da prova, 
mas também foi o Apelante inteiramente cientificado a respeito dos eventos, e não 
houve insurgência imediata dele contra nenhum dos atos de análise dos vestígios do 
delito. 
Em verdade, nem sequer haveria motivo para tanto, dado que é possível perceber, 
quanto à droga, que manteve sua integridade física desde o momento em que foi 
apreendida, porquanto apresentou massa e características inalteradas em todos 
momentos em que foi analisada, bem como foi reconhecida expressamente sua 
natureza e quantidade [...] na fase judicial87 

 

Por fim, acertadamente, o relator não reconheceu a nulidade alegada pelo recorrente. 

Denota-se que o voto do Desembargador relator foi extremamente minucioso e 

cuidadoso ao demonstrar a cadeia de custódia percorrida pelas provas apreendidas, cumprindo 

com as etapas previstas no artigo 158-C, do Código de Processo Penal. Atendendo aos 

pressupostos do processo penal democrático, consoante com os princípios da “mesmidade” e 

da desconfiança e assegurando a fiabilidade do resultado da atividade probatória. Dessa 

forma, garantindo, a rastreabilidade, a segurança e a licitude do elemento probatório 

Assim sendo, a partir das decisões dos Tribunais Superiores e dos seus fundamentos 

observa-se que há uma certa resistência no reconhecimento da quebra da cadeia de custódia. 

Porém, a presença do instituto vem timidamente sendo suscitada como tese defensiva, e que, 

com o advento da Lei Anticrime, isso tende a acontecer mais vezes. Com isso, a análise a ser 

feita pelos tribunais deverá ser mais séria e profunda a respeito do mérito da questão. 

 

  

 
87 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 0002743-69.2019.8.24.0067. Relator 

(a): Desembargador SÉRGIO RIZELO, julgado em 16 de junho de 2020, PROCESSO ELETRÔNICO. Santa 
Catarina, 2020. p. 4. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal a análise das consequências da 

quebra da cadeia de custódia – a ilicitude da prova penal – e de que formas a cadeia de 

custódia poderá ser quebrada, conforme os procedimentos descritos no art. 158-B da Lei n. 

13.964/2019, procurando entender os fundamentos das decisões judiciais e a aplicação do 

instituto da cadeia de custódia no ordenamento jurídico brasileiro, pós Lei Anticrime. 

Assim, a partir de uma análise histórica, constitucional, processual, doutrinária e 

jurisprudencial do instituto da cadeia de custódia e das fundamentações das decisões judiciais, 

o presente trabalho monográfico possibilitou as seguintes conclusões: 

 Conceitua-se cadeia de custódia como o conjunto de procedimentos adotados que 

visam proteger a prova penal desde a sua coleta, no cenário fático-criminal, até o posterior 

reconhecimento como indícios, a formação de provas e o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória. O instituto garante a autenticidade da prova penal, mediante o 

armazenamento adequado do material coletado, correta identificação e registro do caminho 

percorrido, assim, garantindo a rastreabilidade, a segurança e a licitude do elemento 

probatório. O conceito da cadeia de custódia está presente no Código de Processo Penal, no 

artigo 158, e corroborado pela doutrina latino-americana.  

De modo geral, decorre dos princípios constitucionais da imparcialidade do juiz, do 

devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da presunção de inocência e da 

vedação às provas ilícitas no processo penal brasileiro, a importância da cadeia de custódia. 

Com a aplicação correta do instituto os princípios constitucionais estarão devidamente 

garantidos. 

Ressalta-se o importante ganho do ordenamento jurídico brasileiro após previsão do 

instituto da cadeia de custódia no Código de Processo Penal, através da Lei nº 13. 964/2019 

(Lei Anticrime), que inseriu os artigos 158-A, B, C, D, E e F, os quais postulam as regras da 

cadeia de custódia da prova penal. 

Ainda, verifica-se a fragilidade da cadeia de custódia, que quando não for devidamente 

aplicada e respeitada importará na ruptura de seus passos, ocasionando, assim, a 

impossibilidade de rastreamento das fontes de prova. Dessa forma, ocasiona o 

descumprimento aos mandamentos legais e constitucionais garantidores do devido processo 

legal.  
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Quanto às consequências da quebra da cadeia de custódia, a Lei n. 13.964/2019 (Lei 

Anticrime) não trouxe à tona essa discussão. No entanto, é possível concluir, diante da 

doutrina e da jurisprudência, que o efeito produzido pela quebra da cadeia de custódia será a 

ilicitude de toda prova relacionada ao material violado. Consequentemente, tem-se a exclusão 

da prova contaminada e de todas as que dela derivam, nos termos do art. 157 e §§ 1º e 3º do 

Código de Processo Penal. 

Por fim, após análise das decisões judiciais dos tribunais superiores, foi possível 

constatar que, diante da contemporaneidade da Lei Anticrime, ainda há poucos julgados sobre 

o tema. No entanto, denota-se que das decisões existentes há uma resistência no 

reconhecimento da tese alegada. Porém, com a recente inserção do instituto no ordenamento 

jurídico brasileiro é possível que esse seja suscitado cada vez mais pelas partes e, diante disso, 

cabe aos julgadores maior seriedade e aprofundamento acerca do mérito nas suas decisões.  
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