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RESUMO: Partindo de uma pesquisa bibliográfica e legislativa, através do método dedutivo, 

o presente estudo objetivou analisar a in(efetividade) da cadeia de custódia da prova frente ao 

atual sistema processual penal brasileiro. O tema cadeia de custódia ganhou destaque após ser 

inserido no Código de Processo Penal, através da Lei nº 13.964/19, a ponto de merecer exame 

mais aprofundado do seu papel, como forma de garantir a confiabilidade da prova produzida 

no processo penal. Assim delineou-se a história dos sistemas processuais penais e como se 

sucede a gestão da prova dentro da realidade normativa brasileira. Finalmente, promoveu-se 

apontamentos decorrentes de possíveis desdobramentos da violação à cadeia de custódia, 

incursionando nas implicações daí oriundas, especialmente quanto a incidência das nulidades 

processuais que poderá acarretar a recorrente quebra da cadeia de custódia. 

 

Palavras-chave: Processo Penal. Cadeia de Custódia da Prova. (In)efetividade. 

 

ABSTRACT: Based on a bibliographic and legislative research, through the deductive 

method, this study aimed to analyze the in (effectiveness) of the chain of custody of the 

evidence compared to the current Brazilian criminal procedural system. The chain of custody 

                                                           
1 * Acadêmica do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP). 

gy_siqueira@hotmail.com 
2 * Advogado. Graduado na UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí. Especialista em Direito do Trabalho na 

modalidade “Mercado de Trabalho” pela AMATRA 12. Pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil na 

Faculdade Mater Dei em convênio com a empresa ROJO Consultoria. Professor do Centro Universitário de Pato 

Branco (UNIDEP). Mestre em Desenvolvimento Regional pela UTFPR campus de Pato Branco/PR. 

mauriciojacobi@hotmail.com. 



 
 

2 
 

issue gained prominence after being inserted in the Code of Criminal Procedure by Law N.º. 

13,964/19, to the point of deserving further examination of its role as a way to ensure the 

reliability of the evidence in the criminal proceedings. In this way, the history of criminal 

procedural systems and how the evidence management takes place within the Brazilian 

normative reality were outlined. Finally, it was promoted notes related to possible 

consequences of the violation of the chain of custody, dabbling on the implications arising 

there, especially as the incidence of procedural nullity which could lead to the break 

applicant's chain of custody. 

 

Keywords: Criminal Procedure. Chain of Custody. (In) effectiveness. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A prova é importante mecanismo utilizado para instruir as decisões jurídicas, por ser 

capaz de comprovar a veracidade dos fatos e viabilizar um processo justo e democrático. 

Implantada no Código de Processo Penal, através da Lei nº 13.964/19, a chamada cadeia de 

custódia da prova, nada mais é que uma série de procedimentos que visa garantir a 

originalidade e a autenticidade da prova.  

Com a sua inserção no Código de Processo Penal passa-se a ter um procedimento 

regrado e formalizado com a finalidade de preservar a veracidade da prova e a transparência 

durante toda a persecução penal, seu estudo é de suma relevância para o processo penal, pois 

proporcionará maior segurança as decisões.  

Diante disso, é imprescindível a conservação das fontes de prova, de modo que lhe 

confira o máximo de capacidade em explanar o passado e trazer ao processo a verdade dos 

fatos. Para tanto, se fez notável o estudo da preservação da cadeia de custódia da prova, como 

protagonista nesse cenário probatório.   

A discussão travada no presente estudo terá por objetivo debater acerca da 

in(efetividade) da cadeia de custódia da prova frente ao atual sistema processual penal. A 

questão é: o sistema processual penal brasileiro dispõe de estrutura que permita a efetividade 

das determinações trazidas pela Lei nº 13.964/ 2019 quanto a cadeia de custódia.  

Com efeito, por meio da análise dos princípios constitucionais, normas processuais 

penais, pretendeu-se verificar a possibilidade de efetivação do instituto da cadeia de custódia 
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no ordenamento brasileiro, como garantia ao acusado de que os elementos que instruem a 

acusação foram obtidos em observância aos procedimentos legais.  

Primeiramente, foi apresentado a história dos sistemas processuais penais e como 

cada um funciona, enfatizando o sistema processual penal adotado pela nossa Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento da doutrina frente a isso.  

Após buscou-se a realização do estudo de como ocorre a gestão da prova no sistema 

processual penal brasileiro, e, por conseguinte o conceito de cadeia de custódia, segundo o 

Código de Processo Penal, bem como dos novos dispositivos legais inseridos no Código de 

Processo Penal que detalham todos os procedimentos de manuseio da prova durante a cadeia 

de custódia. 

Foi estudado, a importância do instituto da cadeia de custódia, se efetivado, e as 

consequências atribuídas a sua não efetivação, foi abordado as possíveis consequências da 

quebra da cadeia de custódia, tendo em vista a legislação não ter apreciado o tema, a fim de 

demonstrar para o direito a importante figura que vem a ser a cadeia de custódia para o 

processo penal, considerando a busca pela verdade dos fatos.  

Por fim, foi levantado as dificuldades que a cadeia de custódia enfrentará até ser 

totalmente implementada no dia a dia das Criminalísticas, levando em consideração a falta de 

estrutura dos Estados, para garantir a preservação da prova e evitar nulidades processuais que 

a falta de custódia pode acarretar.   

Buscou-se explorar o tema interpretando a nova legislação processual penal acerca 

da cadeia de custódia, a fim de compreender suas possíveis contribuições no processo de 

valoração da prova, tudo possível com o auxílio de materiais bibliográficos atualizados. Além 

disso, a metodologia utilizada para a sua elaboração, vem a ser o método hipotético dedutivo, 

com o uso de doutrinas e artigos científicos, bem como da legislação brasileira.  

 

1 SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS 

 

Considera-se “sistema de processo penal” o modelo político-jurídico adotado pelo 

legislador na persecução penal, trata-se de um conjunto de normas que funcionam como uma 

estrutura organizada dentro do ordenamento jurídico. Na evolução histórica do processo penal 

são três os sistemas existentes, sistema inquisitório ou inquisidor, sistema acusatório e sistema 

misto (LIMA, 2020, p. 42). 
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Estruturalmente o processo penal sofreu variações ao longo dos séculos, isso se deve 

as mudanças nos regimes democráticos e autoritários de cada Constituição, conforme o 

predomínio da ideologia punitiva ou libertaria que predominava na época (LOPES, 2020, p. 

44).  

 

1.1 SISTEMA INQUISITORIAL  

 

Apontado como modelo histórico, o sistema inquisitório predominou durante todo o 

século XIII até o fim do século XVIII, é caracterizado por possuir todas as funções 

centralizadas em uma única pessoa, chamada de “Juiz Inquisidor”, que assume o papel de 

juiz, de acusador e de defensor (LIMA, 2020, p. 42). 

Para o sistema inquisitório o processo não é visto como um instrumento para 

alcançar a verdade e fazer justiça, mas tão somente como um meio para fazer atuar o Direito 

Penal. Marcão (2020, p. 87) salienta que “próprio dos regimes totalitários ou absolutistas, no 

sistema inquisitivo, que tem sua origem atrelada ao Direito Romano, são desconsiderados os 

princípios e garantias fundamentais, tão claros a toda e qualquer democracia”.  

Neste sistema, geralmente, o acusado era mantido preso e incomunicável, não era 

considerado um sujeito do processo, mais sim um mero objeto. Para Lima (2020, p. 43) “Na 

busca da verdade real, admitia-se que o acusado fosse torturado para que uma confissão fosse 

obtida. O processo inquisitivo era, em regra, escrito e sigiloso, mas essas formas não lhe eram 

essências”.  

O modelo era normalmente alheio as garantias da ampla defesa, do contraditório, da 

igualdade entre as partes e do devido processo legal. Para Lopes Junior (2020, p. 403) “no 

sistema inquisitório, o instrutor trabalha solitário: elabora hipóteses e as cultiva, buscando as 

provas; quando as descobre, as colhe. É um sistema que exclui os diálogos e, quando muito, 

monologam juiz e Ministério Público [...]”. 

Como mencionado, nesse sistema não se falava em contraditório e ampla defesa, em 

decorrência das funções serem exercidas por um único juiz, que possuía valores rigorosos. Por 

essas características, é considerado incompatível com o atual sistema brasileiro, visto que 

viola os princípios que regem a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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1.2 SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

Já o sistema acusatório, por sua vez, caracteriza-se pela evidente distinção entre o 

papel dos atores do processo, um acusador e um defensor em igualdade de condições, e ambos 

se sobrepondo a um juiz imparcial. A característica de seus atos são a oralidade e a 

publicidade, tendo como princípio maior a presunção de inocência, sendo permitido ao 

acusado permanecer em liberdade durante todo o processo.  

Conforme Marcão (2020, p. 87) “no sistema acusatório, que tem origem na Grécia 

Antiga [...], o imputado é sujeito de direito, e não simples objeto de persecução [...] tem como 

regra, o direito de aguardar o término dos rituais judiciários em liberdade”, ou seja, é 

presumido inocente até que ocorra prova em contrário. 

Segundo Lima (2020, p. 44): 

 

Como se percebe, o que efetivamente diferencia o sistema inquisitorial do acusatório 

é a posição dos sujeitos processuais e a gestão da prova. O modelo acusatório reflete 

a posição de igualdade dos sujeitos, cabendo exclusivamente as partes a produção 

material probatório e sempre observando os princípios do contraditório, da ampla 

defesa, da publicidade, e do dever de motivação das decisões judiciais. Portando, 

além da separação das funções de acusar, defender e julgar, o traço peculiar mais 

importante do sistema acusatório é que o juiz não é, por excelência, o gestor da 

prova.  

 

Ao tratar desta distinção entre o processo acusatório e o inquisitivo, comentou 

Geraldo Prado (2005, p. 104) que este último se satisfaz com o resultado obtido de qualquer 

modo, “pois nele prevalece o objetivo de realizar o direito penal material, enquanto no 

processo acusatório é a defesa dos direitos fundamentais do acusado contra a possibilidade de 

arbítrio do poder de punir que define o horizonte do mencionado processo”. 

Acolhido de forma explícita pela Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, o sistema acusatório é adotado no ordenamento jurídico brasileiro. Para esse sistema a 

ação penal pública deve ser privativa do Ministério Público. Nesse sistema, o juiz não pode 

tomar decisões em desacordo com a vontade das partes e deve deixar os atos da fase 

investigativa a cargo da autoridade policial e do Ministério Público (LIMA, 2020, p. 44). 

Porém, como bem pontua Lopes Junior (2020, p. 48), o estudo desse sistema nos dias 

atuais deve ser visto com “olhar da complexidade”, ou seja, deixar para traz o conceito que 

vigorou na Idade Média e atentar-se as novas garantias constitucionais da imparcialidade do 

julgador e da eficácia do contraditório, bem como as demais regras do devido processo legal 

para que possa se efetivar um sistema puro.  
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1.3 SISTEMA MISTO 

 

Como a própria denominação traz, o sistema misto, também conhecido como sistema 

francês, e resultante da mistura do sistema inquisitório com o acusatório. Neste sistema vigora 

os princípios da publicidade, da oralidade e do direito de defesa. 

Trata-se de um modelo novo, que abrange duas fases processais distintas: a primeira 

inquisitorial, destituída de publicidade e ampla defesa, sem acusação, por isso, sem 

contraditório. Realizada pelo juiz, a instrução probatória e a investigação preliminar, objetiva 

apurar a materialidade e autoria do fato delituoso. Na segunda, de caráter acusatório, tem-se 

um sujeito distinto para cada ato do processo (LIMA, 2020, p. 45).  

Quando o Código de Processo Penal entrou em vigor, prevalecia o entendimento de 

que o sistema nele previsto era o misto. Isso, porque a fase inicial, caracterizava-se pela 

inquisição (inquérito policial), e a fase processual, pelo acusatório. Esse entendimento durou 

até a vinda da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que passou disciplinar 

o sistema acusatório e a separação das funções de acusar, defender e julgar. 

 

1.4 O SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO  

 

O ordenamento jurídico brasileiro, com o advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, adotou o sistema processual penal acusatório, pautado nos 

direitos e garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.  

Porém, há divergência doutrinária no que tange o atual sistema processual penal 

brasileiro.  Há quem sustente que o sistema usado hoje vem a ser misto, pelas características 

que apresenta, uma fase pré-processual com resquícios inquisitoriais, ou seja, o inquérito 

policial, e uma segunda fase processual acusatória, com a separação dos sujeitos processuais.  

De maneira diversa, há quem sustente ser o sistema processual penal brasileiro 

inquisitório ou “neoinquisitório”, onde a fase processual também passa a ser inquisitória, pelo 

fato de permitir a gestão da prova pelo juiz.  

Lima (2020, p. 45) fala “é bem verdade que não se trata de um sistema acusatório 

puro. De fato, há de se ter em mente que o Código de Processo Penal tem nítida inspiração no 

modelo fascista italiano. Torna-se imperioso, portanto, que a legislação infraconstitucional 

seja relida diante da nova ordem constitucional”. 

Lopes Junior (2020, p. 53) contextualiza o sistema brasileiro: 
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Compreenderam que a Constituição de 1988 define um processo penal acusatório, 

fundado no contraditório, na ampla defesa, na imparcialidade do juiz e nas demais 

regras do devido processo penal. Diante de inúmeros traços inquisitórios do 

processo penal brasileiro, era necessário fazer uma “filtragem constitucional” dos 

dispositivos incompatíveis com o princípio acusatório (como os art. 156, 385 etc.), 

pois são “absolutamente inconstitucionais” (e, agora estão tacitamente revogados 

pelo art. 3º-A do Código de Processo Penal, com a redação da Lei n.13.964). 

 

De modo a dirimir qualquer dúvida, o artigo 3º-A, Código de Processo Penal, com a 

nova redação da Lei nº 13.964/2019, mencionado acima consta expressa adoção ao modelo 

acusatório, nos seguintes termos:  

 

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na 

fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação 

(BRASIL, 1941). 

 

Com o advento do artigo 3°-A, apesar da ausência de declaração expressa, deveria 

haver a revogação tácita do inciso I do artigo 156 do Código de Processo Penal, em virtude 

deste autorizar a produção de provas de ofício pelo Magistrado, mesmo antes da ação penal 

(LOPES JUNIOR, 2020, p. 53). 

Vejamos o artigo 156, I, do Código de Processo Penal: 

 

Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao 

juiz de ofício: 

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas 

consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 

proporcionalidade da medida (BRASIL, 1941). 

 

Pela leitura, o dispositivo colide frontalmente com o artigo 3°-A. Logo, como 

incompatíveis, entende-se que este, por ser mais novo, teria revogado aquele no que tange a 

produção de provas antes da ação penal. 

Porém, vale salientar que o referido artigo 3º-A do Código de Processo Penal está 

suspenso por conta de decisão liminar do Ministro Luiz Fux, na ação direta de 

inconstitucionalidade n.º 6.298, à qual suspendeu a vigência de algumas normas da Lei 

13.964/2019. 

Lopes Junior (2020, p. 402) com muita propriedade lembra, ao comentar esta 

situação, que no sistema acusatório brasileiro que se pretende “o juiz mantem uma posição, 

não meramente simbólica, mas efetiva, de alheamento em relação à arena das verdades onde 



 
 

8 
 

as partes travam sua luta. Isso porque ele assume uma posição de espectador, sem iniciativa 

probatória. Forma sua convicção através dos elementos probatórios trazidos ao processo pelas 

partes”. 

Um processo verdadeiramente acusatório assegura a radical separação das funções de 

acusar e julgar, e que deve ser mantida nas mãos das partes a gestão e iniciativa probatória, 

para tanto deve-se ter a vigência reestabelecida do artigo 3º-A. Enquanto isso não ocorrer 

nossa estrutura acusatória estará corrompida por resquícios inquisitoriais (LOPES JUNIOR, 

2020, p. 53). 

Essa inegável realidade, de acordo com Marcão (2020, p. 89) “não autoriza afirmar a 

vigência de sistema diverso, visto que a definição pela adoção de um ou outro sistema 

processual deve levar em conta as regras balizadoras da persecução penal em juízo”. 

Considerando que a legislação processual penal vigente é decorrente do ano de 1941, 

natural que ajustes e adequações sejam propostos, a fim de que a legislação se mantenha 

compatível com os princípios constitucionais. 

 

2 GESTÃO DA PROVA NO SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO 

  

A luta pelo controle do poder punitivo é uma questão importante para o processo 

penal, pois se manifesta nas decisões judiciais refletindo na valoração da prova produzida, que 

culmina na necessidade de um controle epistêmico que permeia a admissão, produção, 

valoração e decisão.  

A esse respeito Lopes Junior (2020, p. 403) declara: 

 

O sistema legal das provas varia conforme tenhamos um sistema inquisitório ou 

acusatório, pois é a gestão da prova que funda o sistema. Quando se atribuem 

poderes instrutórios ou investigatórios a um juiz, cria-se a figura do juiz-ator. Por 

outro lado, quando a gestão das provas está nas mãos das partes, o juiz assume seu 

verdadeiro papel de espectador, essencial para assegurar a imparcialidade e a 

estrutura do modelo processual acusatório. 

 

No sistema brasileiro tem se visto que o foco principal em termos de tema probatório 

é a valoração da prova, onde se adota o sistema do “livre convencimento motivado” do juiz, 

que tem ampla liberdade para valoração das provas juntadas no processo.  

Para Knijnik (2017, p. 170-171) de forma simples “um objeto de prova poderá e 

deverá circular entre várias instâncias examinatórias, trafegando por diferentes órgãos, 
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inclusive de polícia judiciária ou inspeção sanitária, até aportar no processo através de 

relatórios descritivos e interpretativos” 

Nas palavras de Gomes Filho (2008, p. 249), “a liberdade de apreciação das provas 

não se confunde com uma autorização para que o juiz adote decisões arbitrárias, mas apenas 

lhe confere a possibilidade de estabelecer a verdade judicial com base nos dados e critérios 

objetivos e de uma forma que seja controlável”. 

Para não violar o contraditório e ampla defesa, pontua Marcão (2020, p. 511) que: 

 

Só a prova produzida em juízo pode servir para formar a convicção do juiz e 

fundamentar sua decisão, mas isso não afasta por completo a possibilidade de 

valoração de algumas provas produzidas na fase de investigação [...]. Muito embora 

tais provas não tenham sido expostas ao contraditório no momento de sua produção 

– porque não há contraditório pleno na fase de inquérito –, em relação a elas há o 

contraditório diferido, visto que após o ajuizamento da ação penal poderão ser 

atacadas pela defesa, que então terá plena possibilidade de demonstrar algum vício 

na sua confecção e, com isso, afastá-la do acervo probatório por invalidade.  

 

Alguns artigos do nosso Código de Processo Penal (artigos 156, 209, 127, etc.), 

segundo Lopes Junior (2020, p. 402), ainda permitem um ativismo probatório do juiz a tomar 

decisões “de ofício”. Ao atribuir-se essa gestão probatória ao juiz estaria fundando-se a um 

sistema inquisitorial, e como consequência, afetando o próprio regime legal das provas. 

Essa moldura de gestão probatória só é permitida devido ao sistema processual 

adotado. Daí a importância de repensar o sistema acusatório na construção do saber 

jurisdicional desde a perspectiva do contraditório, delimitando, portanto, o campo do 

exercício do poder (LIMA, 2020, p. 48). 

É necessário em todo sistema processual existir um critério jurídico de resolução de 

incertezas, é para o processo penal brasileiro, esse critério é o in dubio pro reo que, em regra, 

consiste na absolvição do réu em caso de dúvida. Não é, portanto, uma simples regra de 

apreciação das provas, e deve ser utilizado no momento de valoração das provas, pois em caso 

de dúvida a decisão deve favorecer o acusado (LIMA, 2020, p. 48). 

Nesse mesmo sentido, Balotari, (2019, p. 32) nos traz que “justamente por ser uma 

entidade epistêmica, aquilo que é assim incompreensível também deve ser inaceitável 

juridicamente, não sendo possível valorar uma prova que teve sua cadeia de custódia 

quebrada”. 

A noção de presunção de inocência instaura um estado de incerteza obrigatório que 

tem que ser superado por provas e argumentos que no seu conjunto vão convencer alguém de 
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um fato do qual não se tem acesso, se ele realmente ocorreu, isso justificaria a punição, mas 

se o fato gerou dúvida, a decisão deveria absolver o réu.  

Importante contextualizar que: 

 

Enquanto os meios de provas são aptos a servir, diretamente, ao convencimento do 

juiz sobre a veracidade ou não de uma afirmação fática, os meios de obtenção de 

prova são instrumento para colheita de elementos ou fontes de provas, estes sim, 

aptos a convencer o julgador. Ou seja, enquanto o meio de prova se presta ao 

convencimento direto do julgador, os meios de obtenção de provas somente 

indiretamente, e dependendo do resultado de sua realização, poderão servir à 

construção da história dos fatos (BADARÓ, 2012, p. 270, apud, LOPES JUNIOR, 

2020, p. 404). 

 

Por fim, são indispensáveis em um processo penal no estado de direito o equilíbrio 

proporcionado pela regular gestão da prova na medida em que primam pela transparência de 

resultados e procedimentos. 

 

3 CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA  

 

Decorre do sistema processual penal adotado que a atividade probatória não pode ser 

desregrada, afinal é da prova que se formará a convicção do juiz. Nesse contexto, passamos a 

análise do conceito de cadeia de custódia da prova e seus novos desdobramentos no sistema 

processual penal brasileiro.  

 

3.1 CONCEITO 

 

A Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime trouxe 

importantes mudanças legislativas a respeito da cadeia de custódia da prova para o Código de 

Processo Penal, foram inseridos os artigos 158-A a 158-F, que passam a disciplinar todo o 

procedimento de manuseio da prova, colhida durante a persecução penal, a fim de resguardar 

a sua integralidade e autenticidade.  

O novo artigo 158-A do Código de Processo Penal traz o conceito de cadeia de 

custódia como sendo: 

 

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 (BRASIL, 1941). 
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Ao analisar os novos dispositivos assevera Lopes Junior (2020, p. 454) que foi “uma 

grande evolução para a qualidade epistêmica e a própria credibilidade da prova”, pois agora 

não é mais necessário presumir a boa-fé ou má-fé do agente público responsável pela prova, 

já que não se limita apenas a critérios subjetivos e passa a seguir os novos critérios objetivos 

inseridos pelo Pacote Anticrime.  

A Cadeia de Custódia pode ser conceituada, segundo Bráz (2019, p. 262) como: 

 

[...] parte de um sistema de controles epistêmicos assecuratórios da memória 

cronológica e sequencial de atos atinentes à prova pericial, permitindo a 

reconstituição fática, bem como a demonstração da cadeia constitutiva, “sendo um 

pressuposto fundamental para garantir a integridade do vestígio e seu 

correspondente valor probatório”. 

 

O objetivo dos novos dispositivos legais é assegurar que os elementos colhidos no 

local ou em vítima de crime sejam os mesmos apresentados ao juiz, e que não venham a 

sofrer adulterações durante seu manejo, quem trata sobre o tema a tempos é Geraldo Prado 

(2014, p. 16-17) com o Princípio da “Mesmidade”, de acordo com esse princípio a prova 

valorada deve corresponder integralmente aquela colhida pelo agente público no local ou em 

vítima de crime. 

Consoante ensina Avena (2020, p. 569) que o estabelecimento dos novos dispositivos 

“tem por objetivo, enfim, a preservação de todas as etapas da cadeia probatória de modo a 

possibilitar, em cada uma delas, o rastreamento das que lhe antecederam e a verificação da 

legalidade e da licitude dos procedimentos adotados”.  

Significa dizer que, violada essas regras de preservação da idoneidade da prova, ela 

passa a não ser mais útil para o processo, pois perde a sua originalidade, estando contaminada. 

Por isso, todo esse cuidado passa a ser necessário, na busca de uma melhor qualidade nas 

decisões judicias, impedindo condenações injustas (LOPES, 2020, p. 459).  

Entretanto, conforme adverte Bráz, (2016, p. 349) “a cadeia de custódia não se 

restringe à documentação, mas também se relaciona com a segurança física das áreas e 

ambientes de armazenamento, guarda, manuseio e análise”.   

Todo o procedimento relacionado a cadeia de custódia está descrito nos artigos 158-

B a 158-F do Código de Processo Penal. Conforme traz Marcão (2020, p. 504), esses novos 

dispositivos, “[...] tem por objetivo assegurar a lisura, a fiabilidade, a idoneidade da prova, e a 

vulneração de qualquer deles por consequência a desvalia, a inadmissibilidade e a exclusão da 

prova material produzida”.  
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O novo artigo 158-B do Código de Processo Penal começa descrevendo todo esse 

procedimento, vejamos: 

 

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. (BRASIL, 1941) 

 

Após o laudo pericial produzido o vestígio deverá ser armazenado na central de 

custódia, local onde permaneceram todos os vestígios, como detalhado no artigo 158-E do 

Código de Processo Penal, de modo que possa ser realizada uma contraperícia, se necessário, 

ou até que decisão judicial libere o vestígio, ou determine o seu descarte (BRASIL, 1941). 

O novo artigo 158-C, caput, Código de Processo Penal estabelece que a coleta dos 

vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará os 

encaminhamentos necessário para a central de custódia. Note que o legislador optou pelo 

termo “preferencialmente”, não deixando restrito apenas aos peritos oficiais, mais com 
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preferência em relação a outrem, já que os peritos oficiais atendem muitas comarcas e a 

demanda de coleta é grande (BRASIL, 1941). 

Ainda, segundo o artigo 158-C do Código de Processo Penal o vestígio deve ser 

encaminhado a uma “central de custódia”. Sobre os Institutos de Criminalística, Lima (2020, 

p. 726) assevera que “todos deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle 

do vestígio, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de 

natureza criminal”.   

Nessa central todos os serviços devem ser registrados através de protocolos próprios. 

Para tanto a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem repassado, através de convênios, 

recursos para criar e estruturar as cadeias de custódia em alguns Estados.   

Por sua vez, o artigo 158-D, do Código de Processo Penal, tratou de disciplinar os 

recipientes destinados ao acondicionamento do vestígio, evitando dessa forma qualquer forma 

de violação (BRASIL, 1941).  

E o artigo 158-F, do Código de Processo Penal, tratou sobre a destinação do material 

após a realização da perícia (BRASIL, 1941). 

O legislador ainda optou por deixar omisso quanto a custódia de provas eletrônicas, 

sobre o tema Antônio Vieira (2020, p. 31) alerta que “a ausência de expressa remissão ao 

tema no Código é sempre perigosa, dado o risco de a jurisprudência se valer disto para 

indevidamente, justificar a não aplicação dos preceitos em determinados casos concretos”. 

 

3.2 QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA 

 

Torna-se agora um requisito de validade da prova, o vestígio estar devidamente 

custodiado, e caso apresente irregularidades no seu processamento ocorre a chamada “quebra 

da cadeia de custódia”, afetando a legitimidade do vestígio e gerando consequências para o 

processo, há quem diga que tal fato apenas implicaria numa redução considerável do valor 

probatório da prova, sem ser necessário a nulidade do laudo pericial (AVENA, 2020, p. 574). 

Contudo, a exclusão da prova que tenha violado a cadeia de custódia busca assegurar 

a confiabilidade da prova e o potencial epistêmico do processo penal, embora a lei tenha 

deixado uma lacuna quanto aos efeitos dessa quebra da cadeia de custódia, alguns autores têm 

se manifestado sobre o assunto. 

Como Lopes Junior (2020, p. 459) que afirma que a consequência da quebra da 

cadeia de custódia deve ser, “sem dúvidas a proibição de valoração probatória com a 
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consequente exclusão física dela e de toda a derivada”. Para tanto, o autor faz a ressalva, de 

que não deve ocorrer confusão entre a “teoria das nulidades” com a “teoria da prova ilícita”, 

pois ambas guardam identidades genéticas distintas.  

Nesse mesmo sentido Avena fala (2020, p. 574): 

 

Na medida em que essa quebra interfere na confiabilidade da prova, fica invalidado 

o laudo pericial produzido a partir da inobservância da cadeia, não podendo, então, 

ser utilizado como fator de convicção do juiz. E tal orientação possui respaldo 

pretoriano, pois, mesmo antes da edição da L. 13.964/19 que introduziu os artigos 

158-A a 158-F no CPP, a jurisprudência já se firmava no sentido de que o instituto 

da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido 

processo legal e os recursos a ele inerentes, com a ampla defesa, o contraditório e 

principalmente o direito à prova lícita. 

 

Viera (2020, p. 31) parte do princípio de que agora haverá um aumento da 

responsabilidade dos agentes públicos e que diante disso “se consolida a exigência de uma 

maior atenção de todo o sistema de justiça, impondo, ademais, que a eventual quebra da 

cadeia de custódia gere consequências”. 

Imaginemos que no percurso do processo de manuseio do vestígio, parte do objeto 

desapareça e após alguns dias reapareça, não há mais como utiliza-lo para possível 

fundamentação de decisão judicial, pois ele pode ter passado por diferentes alterações, 

perdendo dessa forma a originalidade, deixando de ser o “mesmo” vestígio encontrado no 

local ou em vítima de crime. 

Como visto, as novas definições legais da cadeia de custódia, tornam-se 

fundamentais para resguardar a credibilidade da prova e sua idoneidade, se seguidas a risco 

servirão para instruir e fundamentar decisões mais justas, baseadas em elementos capazes de 

apresentar a verdade material dos fatos, evitando a ocorrência de injustiças no processo, como 

a condenação de inocentes.  

 

4 (IN)EFETIVIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA FRENTE AO ATUAL 

SISTEMA PROCESSUAL PENAL 

 

Antes da inserção da cadeia de custódia no Código de Processo Penal, não se tinha 

previsão legal a seu respeito, todo o processo de manuseio dos vestígios, era regulado pela 

Portaria nº 82, de 24 de julho de 2014, da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça). 
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 De acordo com Machado antes do advento do Pacote Anticrime (2017, p. 11) “a 

maioria das unidades de Criminalística não seguiam um sistema de rastreabilidade das 

evidências, apontando a inexistência de procedimentos de cadeia de custódia”. Inclusive, em 

alguns estados os vestígios não eram lacrados quando coletados nos locais de crime e não 

havia um local adequado para a sua custódia.  

É nesse contexto que surge a dúvida, se terá o sistema processual penal brasileiro, 

condições para cumprir as novas determinações legislativas, e proporcionar a efetivação dos 

procedimentos de manuseio da prova introduzidos pela Lei nº 13.964/ 2019. 

Afinal, há que se reconhecer que todo esse movimento para a implementação das 

centrais de custódias, apesar de imprescindível à investigação e ao devido processo legal, para 

que ocorra, será necessário um planejamento extremamente cuidadoso, pois implicará em um 

ônus bastante excessivo para o Estado. A respeito do assunto Giacomolli (2016, p. 23) afirma: 

  

A efetivação das centrais de custódia é elemento chave a uma implementação 

adequada da cadeia de custódia. Isso decorre por dois motivos principais. O primeiro 

deles é o fato de que os próprios laboratórios de perícia não possuem espaço físico 

suficiente para armazenar a totalidade dos vestígios requeridos pelos casos 

concretos. O segundo, e quiçá mais importante, decorre da necessidade de se ter uma 

central que controle de maneira adequada o recebimento, o armazenamento, a 

transferência para análise e, por fim a manutenção de material para contra perícia, se 

necessário. Atualmente, as referidas centrais são raras, tanto em âmbito federal 

quanto estadual. 

 

Será fundamental para que ocorra a materialização do instituto da cadeia de custódia, 

a estruturação de centrais existentes hoje, pois demonstram precariedades materiais e 

procedimentais, fazendo-se necessárias a aquisição e/ou edificação de instalações apropriadas, 

a aquisição de sistemas informatizados e de equipamentos que serão responsáveis por toda a 

logística da prova (CUNHA, 2012, p. 86).  

Afirma Lima (2020, p. 719-720), que “em um sistema processual penal regido pela 

presunção de inocência e pelo devido processo legal, e inspirado em uma matriz processual de 

modelo acusatório, há de se tutelar com muito cuidado a atividade probatória, assegurando-se 

a defesa, não apenas o conhecimento da acusação, mas também a ciência dos meios e fontes 

de provas existentes”. 

Com efeito, a recorrente quebra da cadeia de custódia, tende a gerar inevitável 

dúvida quanto ao grau de fiabilidade das evidencias colhidas, dúvida esta que há de ser 

interpretada em favor do réu a luz da regra probatória do in dubio pro reo, e, por conseguinte 

sua exclusão do processo.  
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Sobre a perspectiva da ilicitude da prova, Menezes fala que (2018, p. 294) “é adotada 

em razão da impossibilidade de se refazer o caminho empregado no meio de investigação que 

resultou na obtenção da prova, de modo que não seria possível praticar o ato 

investigativo/probatório novamente”. 

Sob esse viés não há que se falar em problemas de nulidade na valoração da prova, 

mas sim de exclusão do material com todas as suas consequências de não conhecimento pelo 

magistrado. 

Considerando se tratar agora de obrigação estatal garantir a todos que as provas 

obtidas por meio da persecução penal sejam devidamente custodiadas, essa melhoria da 

qualidade e da segurança da prova produzida gerará a valorização da atividade probatória. 

A expressão cadeia de custódia nos aproxima do modelo acusatório de processo 

penal, pois ela prima pela higidez dos elementos da prova em todos os seus estágios e 

interações, desde a sua identificação à sua valoração. Logo, a defesa tem o direito de conhecer 

a totalidade dos elementos informativos para rastrear a legalidade da atividade persecutória, 

pois de outra maneira não haveria como identificar provas ilícitas (LOPES, 2020, p. 459). 

Nesse diapasão, a necessidade de que seja possível controlar, mediante 

fundamentação da decisão que deferir prova a ser realizada, a fim de que não haja quebra do 

encadeamento probatório, preservando a sua fiabilidade, conforme enfatiza Geraldo Prado 

(2014, p. 72): 

 

O rastreamento das fontes de prova será uma tarefa impossível se parcela dos 

elementos probatórios colhidos de forma encadeada vier a ser destruída. Decerto, 

ausente o controle, a identificação do vínculo eventualmente existente entre uma 

prova aparentemente lícita e outra, anterior, ilícita, de que a primeira é derivada.  

 

Insta salientar que o não se pretende colocar em dúvida a credibilidade da prova 

colhida pela autoridade policial, analisada por peritos ou de qualquer pessoa do Estado que 

tenha tido contato com o elemento probatório, mas garantir ao acusado que aquela prova 

possa ser acreditada, sem dúvidas ou incertezas processuais, ou seja, demonstre que tais 

objetos correspondem ao que a parte alega ser (MENEZES, 2018, p. 283). 

Notadamente, destaca-se que na medida em que for atribuindo aos vestígios maior 

transparência e confiabilidade, certificando não somente sua origem e integridade, mas 

também todos os exames a que foram submetidos. Confere-se maior segurança jurídica e 

legitimidade às provas que são produzidas. 
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Por fim, a de se destacar que a inclusão do instituto da cadeia de custódia da prova 

pericial no Código Processual Penal é uma conquista e não há dúvidas que tais procedimentos 

demandarão mudanças de todos os agentes públicos que tomarem contato com vestígios. 

Cabendo aos órgãos periciais juntamente com os Estados tornar a aplicação deste instituto 

concreto o mais rápido possível.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo teve como objetivo a análise da in(efetividade) da cadeia de custódia da 

prova frente ao sistema processual penal brasileiro. Para tanto foi apontado os 

desdobramentos da cadeia de custódia, a importância do instituto para a valoração da prova no 

processo, como passa a ser fundamental a preservação da prova no sistema probatório, a fim 

de garantir decisões mais seguras. 

Uma das manifestações mais importantes da cadeia de custódia se deu com a sua 

inserção no Código de Processo Penal, através da Lei nº 13.964/19, porque delimitou com 

precisão mecanismo de segurança para resguardar a cadeia de custódia da prova. Vale dizer 

que com a sua implantação passou-se a ter um procedimento regrado de manuseio das provas, 

que será capaz de garantir ao acusado questionar a originalidade e a integralidade das provas 

presentes no processo, realizadas em fase de investigação.  

Diante disso, retoma-se o problema que guiou este artigo: O nosso sistema 

processual penal tem condições de cumprir as determinações legislativas referentes a cadeia 

de custódia? 

Para tanto, deve-se verificar as consequências jurídicas oriundas da quebra da cadeia 

de custódia da prova entendendo-se como adequada e harmônica a Constituição Federal a 

compreensão de ilicitude probatória, e das nulidades processuais.  

Não se contesta a importância do direito enquanto fenômeno, muito embora a 

realidade do mundo globalizado haja relativizado o seu papel. Nisso verifica-se o quando 

avançamos ao tornar legal novos procedimentos, porém nesse mesmo sentido, há realidade 

estrutural brasileira ainda muito precária, não permite que se efetive todos os mecanismos 

pretendidos.   
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