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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo abordar as consequências que serão aplicadas 

ao elemento de prova que não respeitar a cadeia de custódia, sendo utilizado, para tanto, o 

método hipotético-dedutivo. A cadeia de custódia da prova foi implantada no Código de 

Processo Penal através da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a qual entrou em vigor em 

23 de janeiro de 2020, tratando-se, pois, de verdadeira inovação legislativa. Tal instituto é um 

conjunto de procedimentos que visa manter, conservar e documentar a história cronológica da 

evidência desde sua coleta até o descarte, garantindo a identidade e a autenticidade do material 

probatório até a análise judicial. Logo, a cadeia de custódia tem papel primordial no processo, 

assegurando uma decisão judicial mais justa, fundamentada em prova lícita e autêntica. 

Contudo, os órgãos periciais brasileiros não se encontram preparados para cumprirem as 

exigências previstas nos artigos 158-A a 158-F da lei, ante a ausência de estrutura física, 

material e de pessoal dos laboratórios, bem como a sobrecarga de trabalho e a pouco 

especialização dos peritos, o que poderá configurar a quebra da cadeia de custódia das provas 

de diversos processos penais, em decorrência da evidência não ter recebido o tratamento 

conforme determinado pela lei. Assim, considerando que o legislador não esclareceu as 

consequências da quebra da cadeia de custódia, busca-se na doutrina e na jurisprudência o 
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tratamento a ser aplicado, com a configuração da nulidade absoluta, relativa ou mera 

irregularidade da prova, a depender do entendimento a ser seguido. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Penal. Cadeia de custódia da prova. Pacote Anticrime. 

Prova ilícita e ilegítima. Consequências da quebra da cadeia de custódia. 

 

ABSTRACT: The presente article aims to address the consequences that will be applied to the 

proof that does not respect the chain of custody, using the hypothetical-deductive method. The 

proof custody chain was implemented in the Criminal Procedure Code through Law no. 

13.964/2019 (Anticrime Package), which entered into force on January 23, 2020, and is 

therefore a true legislative innovation. This institute is a set of procedures that aim to maintain, 

preserve and document the chronological history of the evidence from its collection to disposal, 

ensuring the identity and authenticity of the probative material until the judicial analysis. As a 

result, the chain of custody has a primary role in the process, ensuring a fairer judicial decision, 

based on legitimate and authentic proof. However, Brazilian expertise organ are not prepared 

to fulfill with the requirements provided in articles 158-A to 158-F of the law, in the absence 

of physical structure, material and laboratory personnel, as well as work overload and little 

specialization of experts, which may configure a break in the proof custody chain from several 

criminal proceedings, as a result of the evidence having not received the treatment as 

determined by law. Consequently, considering that the legislator did not clarify the 

consequences of breaking the chain of custody, it seeks in doctrine and jurisprudence, the 

treatment to be applied, with the configuration of absolute nullity, relative or mere irregularity 

of the proof, depending on the understanding to be followed. 

 

Keywords: Criminal Procedural Law. Proof Custody Chain. Anticrime Package. Illicit and 

Illegitimate Proof. Consequences of breaking the chain of custody. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema tratado no estudo em análise é a prova penal, tendo como objetivo abordar a 

cadeia de custódia. Desta forma, no presente artigo científico, questiona-se: quais são as 
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consequências do elemento probatório que deixa de observar a cadeia de custódia da prova no 

processo criminal? 

Buscou-se motivação para tratar do assunto após a criação da cadeia de custódia no 

ordenamento jurídico brasileiro, a qual foi acrescentada ao Código de Processo Penal através 

da Lei n. º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. 

Assim, devido a inovação legislativa de que se trata a cadeia de custódia, o ordenamento 

jurídico penal, incluindo os Tribunais, encontra-se na fase de adequação ao novo sistema, 

buscando a melhor forma de enfrentar os desafios que aparecerão no mundo da prova. 

Ante tantas falhas no sistema judiciário penal, o qual conta com inúmeros presos 

inocentes e criminosos desfrutando de sua liberdade, a cadeia de custódia da prova apresenta-

se como uma barreira às sentenças baseadas em provas frágeis e inadequadas, eis que seu 

procedimento de colheita, armazenamento e transporte das evidências garantem maior 

credibilidade para o embasamento às condenações ou absolvições, buscando assim, um sistema 

mais justo. 

Contudo, é cediço que as delegacias de polícia, bem como os laboratórios periciais ainda 

não se encontram plenamente adequados para seguir o procedimento rígido exigido pela nova 

lei. Deste modo, é de suma importância analisar quais são as consequências daquele elemento 

probatório de uma ação penal que eventualmente deixar de observar a cadeia de custódia, já 

que tal fato poderá ser corriqueiro, especialmente ao se tratar de prova pericial. 

Além do mais, se constatadas irregularidades no processo de isolamento, coleta, 

transporte ou armazenamento do vestígio, o juiz poderá ser contaminado por tal elemento 

probatório, fato este que traz ainda maiores consequências à ação penal, conforme será 

demonstrado ao longo do estudo, após análise da conceituação da prova e da cadeia de custódia, 

os seus requisitos trazidos pela lei e a demonstração clara de sua importância ao processo penal. 

Para tanto, nesta pesquisa será empregado o método hipotético-dedutivo. Já os 

procedimentos instrumentais a serem utilizados consistirão no material bibliográfico, 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS) e legislação processual penal. 

 

1 DEFINIÇÃO DE PROVA 
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A prova, como define Lima (2020, p. 657), é o conjunto de atividades praticadas no 

processo que tenham como finalidade convencer o magistrado quanto à veracidade, ou não, dos 

atos, fatos e circunstâncias que se alega. Deste modo, a prova judiciária visa reconstruir os fatos 

apurados na ação, até chegar ao mais próximo possível da realidade, respeitando-se os limites 

impostos pela Constituição da República Federativa do Brasil (PACELLI, 2020, s/p.). 

Desta forma, compreende-se como objeto da prova os fatos que, influindo na 

averiguação da existência, ou não, de responsabilidade penal, são hábeis a criarem dúvidas no 

juiz, necessitando, assim, a sua comprovação (AVENA, 2018, s/p.). 

Busca-se, através da prova, demonstrar a verdade de um fato, razão pela qual é 

importante que os processos tenham qualidade, pois somente haverá condenação se 

comprovada a culpabilidade, a qual é obtida por meio de material probatório concreto 

(ALENCAR; TÁVORA, 2016, s/p.). 

Ressalta-se que se entende como atos de prova e, consequentemente, atos aptos a 

fundarem a decisão judicial, somente aqueles produzidos dentro do processo, perante o 

magistrado e com a presença das partes, pressupondo procedimento que respeite a garantia da 

jurisdição e demais princípios do devido processo penal. Logo, exclui-se deste conceito, os 

materiais coletados no inquérito policial, pois este somente produz atos de investigação, isto é, 

de limitado valor probatório, eis que gerados, na maior parte das vezes, sem o contraditório e a 

ampla defesa (LOPES JR., 2020, s/p.). 

Nesse sentido, para que o elemento probatório produzido antes do processo ou antes de 

possibilitar a participação dialética das partes possa ser considerado como prova, será exigido 

o contraditório posterior, diferido ou postergado, oportunidade em que os interessados no 

processo poderão debater a respeito da prova já formada, como, por exemplo, manifestando-se 

a respeito de um laudo pericial já elaborado por um perito (ALENCAR; TÁVORA, 2016, s/p.). 

Dada a importância que a prova representa ao processo, além do contraditório, alguns 

outros princípios regem a sua produção, a fim de validá-la, como por exemplo a ampla defesa, 

que visa garantir a efetiva participação do acusado no processo penal, mediante a defesa 

técnica3 e a autodefesa4 (PACELLI, 2020, s/p.). 

                                                             
3 Defesa técnica a exigência de defensor, inscrito no quadro da OAB, para acompanhar o réu em todos os atos do 

processo (PACELLI, 2020. s/p). 
4 Já a autodefesa é a atuação do réu, mediante atividade positiva ou negativa, a fim de resistir à pretensão estatal, 

defendendo a si mesmo na ação penal. É o caso do interrogatório (LOPES JR., 2020, s/p). 
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Por fim, outro princípio norteador da prova é o da identidade física do juiz, previsto no 

artigo 399, § 2º do Código de Processo Penal, tendo a seguinte redação: “o juiz que presidiu a 

instrução processual deverá proferir a sentença” (BRASIL, 1941). Ou seja, o juiz que proferir 

a condenação ou absolvição do réu, deverá ser o mesmo que acompanhou a fase probatória, isto 

é, a produção das provas, já que serão estas que irão formar o convencimento do magistrado 

(PACELLI, 2020, s/p). 

 

2 OS LIMITES DA PROVA: PROVAS ILÍCITAS E ILEGÍTIMAS 

 

Conforme preceitua o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição da República Federativa do 

Brasil “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (BRASIL, 1988). 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 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” (BRASIL, 1941). 

Desta forma, as normas, constitucional e legal, tem como finalidade a vedação às provas 

ilícitas, atuando no controle da regularidade da atividade persecutória do Estado, inibindo as 

práticas probatórias ilegais por quem é, em maior parte, o responsável pela sua produção 

(PACELLI, 2020, s/p.). 

Nesse ínterim, Lima (2020, p. 684) relembra que o Brasil é um Estado Democrático de 

Direito e que, deste modo, a “verdade” não pode ser buscada a qualquer preço, isto é, os fins 

não podem justificar os meios. Assim, ainda que o intuito seja a descoberta da “verdade”, o 

processo deve respeitar os direitos e garantias individuais do acusado, não podendo admitir a 

utilização de provas ilegais, sob pena de deslegitimação do sistema punitivo (LIMA, 2020, 

p.684).  

Destarte, ainda que o legislador não tenha distinguido as espécies de provas ilegais no 

processo, a doutrina as classifica como provas ilícitas e provas ilegítimas, trazendo, de igual 

modo, consequências diversas para cada uma destas.  

A prova ilegítima é assim considerada quando há a violação à uma norma processual 

penal, no momento de sua produção em juízo (LOPES JR., 2020, s/p.). Desta forma, a prova 

ilegítima será sempre intraprocessual ou endoprocessual e configura-se como um exemplo o 
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depoimento de uma testemunha, que, no ato de sua oitiva, não foi compromissada, ocorrendo, 

assim, a violação à previsão do artigo 203 do Código de Processo Penal5 (LIMA, 2020, p. 686). 

Deste modo, na prova considerada ilegítima, é possível que haja a violação às 

disposições de uma norma, sem que, contudo, verifique-se qualquer inconstitucionalidade, uma 

vez que para estar caracterizada a ilegitimidade basta a inobservância a uma regra processual 

(AVENA, 2020, s.p). 

Por sua vez, a prova ilícita, como o próprio nome já indica, reveste-se de maior 

gravidade, pois configura-se quando o elemento probatório for obtido mediante a violação de 

norma de direito material penal ou garantia constitucional, como por exemplo, a transgressão 

ao direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem e ao domicílio. Exemplificando, a 

confissão do acusado será considerada prova ilícita se ela for obtida mediante tortura física ou 

psicológica daquele (LIMA, 2020, p. 685). 

Portanto, a obtenção da prova ilícita, pressupõe, geralmente, a ocorrência de um crime 

cometido por aquele que a obteve, como por exemplo a violação de domicílio ou do segredo 

profissional e, consequentemente, a aplicação de sanção penal além da sanção de natureza 

processual, enquanto a produção de prova ilegítima gera somente esta última (BADARÓ, 2015, 

p. 402). 

Destarte, o juiz que tiver contato com a prova ilícita também poderá ter sua 

imparcialidade para julgamento comprometida. Assim, segundo Alencar e Távora (2016, s/p.), 

o magistrado que encontrar-se nessa situação, isto é, perceber que a prova ilícita lhe afetou 

diretamente, deverá se declarar suspeito e se afastar do processo. 

Ainda, no âmbito das consequências aplicadas às provas ilegais, ambas as espécies, se 

presentes no processo, não poderão ser valoradas pelo magistrado. No entanto, conforme 

leciona Badaró (2015, p. 404), enquanto a prova ilícita é inadmissível, isto é, não pode ingressar 

no processo, a prova que for considerada ilegítima terá a nulidade de sua produção, sanção ex 

post factum, bem como, poderá ser renovada, nos termos do artigo 573 do Código de Processo 

penal6. 

                                                             
5 Art. 203.  A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e Ihe for 

perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce 

sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e 

relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se 

de sua credibilidade (BRASIL, 1941). 
6 Art. 573.  Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou 

retificados (BRASIL, 1941). 
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Sendo assim, se ainda que inadmissível a prova ilícita, esta for juntada ao processo, terá 

o acusado o direito de exclusão, que será exercido mediante o desentranhamento de tal prova 

dos autos. Já em relação a prova ilegítima, segundo Lima (2020, p. 689), será levado em 

consideração o nível de transgressão da prova às regras de direito processual, podendo ocorrer 

o reconhecimento de nulidade absoluta, relativa ou até mesmo mera irregularidade. 

Por fim, cumpre citar que a prova, ainda que ilícita ou ilegítima, poderá ser utilizada no 

processo unicamente se favorável ao réu, uma vez que a prova da inocência do acusado sempre 

deverá ser aproveitada, ante quaisquer circunstâncias, haja vista que, em um Estado 

Democrático de Direito, não há como manter a ideia de condenação de alguém que o próprio 

Estado pensa não ser culpado. Além do mais, o princípio da inadmissibilidade da prova ilícita 

é uma garantia individual do próprio acusado, portanto, não pode ser utilizada contra ele 

(PACELLI, 2020, s/p.). 

 

3 A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA 

 

Como visto, a produção da prova demostra-se como efetivo direito das partes envolvidas 

em um processo, desdobramento natural do direito à ação, o que garante que estas possam 

influenciar o juiz em seu livre convencimento, sempre observando o devido processo legal7 e o 

princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, que acima já foi tratado 

(LIMA, 2020, p. 657). 

Nesse sentido, sabendo da importância que a prova representa ao processo, a Lei n. º 

13.964/2019 criou a cadeia de custódia da prova, a qual traz regras para a colheita, conservação 

e descarte das evidências de um crime (NUCCI, 2020, s/p.).  

O Código de Processo Penal, em seu artigo 158-A, caput, define a cadeia de custódia 

como “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, 2019). 

Assim, a cadeia de custódia manifesta-se como procedimento de conservação e 

tratamento da prova, tutelando e garantindo a identidade ou originalidade e a autenticidade ou 

                                                             
7 O devido processo legal é assegurado no artigo 5º, inciso LIV da Constituição da República Federativa do Brasil, 

o qual prevê que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (BRASIL, 

1988). 
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integralidade das evidências e vestígios probatórios coletados, a fim de serem submetidos à 

análise judicial (VALENTE, 2020, s/p.). 

Consoante disserta Cunha (2020, p.174-175), a cadeia de custódia: 

 

Assegura a preservação dos vestígios desde o contato primário até o descarte dos 

elementos coletados, garantindo-se a sua qualidade através da documentação 

cronológica dos atos executados em observância às normas técnicas previstas nas 

etapas da chamada cadeia de custódia. 

 

Destarte, a cadeia de custódia da prova penal já foi tratada em decisões das Cortes de 

Justiça brasileiras, antes mesmo da entrada em vigor. No Habeas Corpus em sede de Agravo 

Regimental n. 135.969/MA, com sentença publicada em 01 de janeiro de 2017, o Supremo 

Tribunal Federal lembrou que o conceito da cadeia de custódia foi importado do direito norte-

americano e definiu que a sua finalidade é a manutenção da autenticidade da prova (BRASIL, 

2017). 

Ainda, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 615.321-PR, com data de 

julgamento de 03 de novembro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça aduziu que o instituto 

da cadeia de custódia da prova se refere à idoneidade do caminho a ser percorrido pelo elemento 

probatório até a análise pelo juiz, tendo como escopo garantir ao réu o devido processo legal e 

todos os recursos incluídos nele, como a ampla defesa, o contraditório e o direito à prova lícita 

(BRASIL, 2020). 

Por sua vez, a autenticidade, buscada pelo instituto, pode ser definida como a garantia 

de que o produto analisado é oriundo das fontes anunciadas, não tendo sofrido alterações no 

decorrer do processo, assegurando-se, assim, a identificação e a certeza da origem da 

informação (CUNHA, 2020, p. 179). 

Ressalta-se, ainda, que em que pese o conceito legal tenha definido a cadeia de custódia 

somente para vítimas ou locais do delito, Netto e Tavares apontam que esta pode ser 

interpretada de forma ampla, se estendendo também para outras formas de produção de prova, 

como, por exemplo, a interceptação telefônica (2020, p. 100). 

 

3.1 A importância da cadeia de custódia para o processo penal 

 

O processo, no papel de instrumento da jurisdição, se apresenta como uma primeira 

garantia constitucional, dando oportunidade para os demais direitos serem exercidos, como o 
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contraditório, a ampla defesa, a imparcialidade do juiz e a iniciativa de ação da parte (PRADO, 

2001, p. 56). 

Do mesmo modo, além de reconstruir os fatos apurados, a prova “tem uma função 

persuasiva, pois é através dela que se permite a construção do convencimento, da decisão. Por 

isso, as provas servem para obter a captura psíquica do julgador” (LOPES JR.; ROSA, 2015, 

s/p.). 

Nesse sentido, para seguir-se o devido processo legal, necessário se faz criar e preservar 

as provas obtidas nos exatos termos da lei, para que assim não ocorra a violação ao exercício 

da ampla defesa e do contraditório, principais garantias constitucionais do acusado 

(MAGALHÃES, 2014, p. 517).  

No tocante aos tipos de prova, a prova pericial, assume caráter ímpar, pois, na maioria 

dos casos não é possível sua reprodução na fase judicial, observando o contraditório. Logo, 

entende-se o porquê da preservação da evidência desde sua coleta, mediante a padronização dos 

procedimentos e melhoria dos atos dos profissionais pertencentes aos institutos criminais 

(CUNHA, 2020, p.175). 

Deste modo, a cadeia de custódia, fundamentada pelo princípio da autenticidade da 

prova8, funciona como um mecanismo de documentação formal de um procedimento, com o 

fim de manter e documentar toda a história cronológica de um vestígio, garantindo, assim, o 

rastreamento da prova desde o local em que foi coletada até o Tribunal, evitando-se, portanto, 

qualquer interferência que possa levantar dúvidas quanto a atividade probatória (LIMA, 2020, 

p. 718). 

Assim, segundo Cunha (2020, p. 179), a “cadeia de custódia dos vestígios fidedigna aos 

ditames legais diminui a probabilidade de violação ou de contaminação, seja acidental ou 

dolosa, da amostra, garantindo-se a autenticidade do elemento de prova”. 

Desta forma, a importante novidade legislativa, tem como fim impedir que os vestígios 

sofram interferências, deste a coleta na cena do crime, evitando assim manipulações ou 

eventuais desconfianças de que a prova tenha sido manipulada (METZKER, 2020, p. 29). 

Isto porque, todo o ritual da cadeia de custódia (artigos 158-A a 158-F do CPP), tem 

como propósito bloquear o manuseio irregular da prova, a fim de incriminar ou inocentar o 

                                                             
8 O princípio da autenticidade da prova é um princípio básico que prevê que o vestígio encontrado em razão do 

crime, por exemplo, na cena do delito, será o mesmo que o juiz irá se basear para fundamentar sua decisão (LIMA, 

2020, p. 718). 
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acusado ou, ainda que inexistente a má-fé dos agentes que a tenham manipulado, definir o 

procedimento adequado, em busca da decisão mais justa (LOPES JR., 2020, p. 656). 

A esse respeito, assevera Valente (2020, s/p.) que, havendo a inobservância da cadeia 

de custódia, verificada quando a identidade e a autenticidade do vestígio não foram asseguradas 

no processo, a consistência e intocabilidade legal do elemento de prova estarão corrompidas, 

afetando assim a “intocabilidade legal fáctica, normativa e valorativa do Direito enquanto 

ciência do ser humano, retirando-lhe a credibilidade, a confiabilidade, a confiança e a segurança 

jurídica inerentes ao processo crime”. 

Sendo assim, verifica-se que, apesar do Código de Processo Penal, em especial através 

do procedimento previsto em seu artigo 6º9, anteriormente já buscar conservar os vestígios de 

um crime, a cadeia de custódia, de modo mais rigoroso, permite o controle da confiabilidade e 

segurança da prova, estabelecendo assim a qualidade e idoneidade do processo investigatório 

(CUNHA, 2012, p. 27). 

 

4 ANÁLISE DOS ARTIGOS 158-A A 158-F DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 

INTRODUZIDOS PELA LEI N. 13.964/2019. 

 

Conforme Lopes Jr. (2020, s/p.), a preservação das fontes de prova, em especial as 

produzidas na fase extrajudicial, é de suma importância, pois refere-se à validade do elemento 

probatório, razão pela qual é criterioso o ritual da cadeia de custódia, disposto a partir do artigo 

158-A do Código de Processo Penal.  

                                                             
9 Art. 6º  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 

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

peritos criminais; 

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; 

V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, 

devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura; 

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 

VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; 

VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua 

folha de antecedentes; 

IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição 

econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que 

contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 

X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome 

e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa (BRASIL, 1941). 
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Os artigos 158-A a 158-F, introduzidos pelo Pacote Anticrime, trazem os procedimentos 

a serem adotados pelas autoridades policiais e periciais desde a descoberta do crime que deixou 

vestígios.  

Nos termos do §1º do artigo 158-A do Código de Processo Penal, o marco inicial da 

cadeia de custódia pode se dar de três formas, conjuntamente ou individualmente. A primeira 

forma é a preservação do local do crime, caso em que a materialidade do crime é clara, como, 

por exemplo, em um homicídio. Diante de tais situações, o agente público que chegar primeiro 

na cena do crime deverá garantir o seu isolamento, visando a preservação dos vestígios que 

poderão ser localizados e acionar as demais autoridades policiais, para que deem continuidade 

aos procedimentos devidos (CUNHA, 2020, p. 181). 

A segunda possibilidade de se iniciar a cadeia de custódia é através de procedimentos 

policiais, seja militar ou judiciária. Neste caso, serão empregues ações de patrulhamento e 

prevenção aos crimes, como, por exemplo, blitz de trânsito, ou procedimentos de investigação, 

como é o caso da infiltração policial, meios pelos quais, poderão ser identificadas evidências 

de uma infração penal, devendo assim, ser realizada a coleta pelo agente responsável, dando 

início, por consequência, à cadeia de custódia (LIMA, 2020, p. 719). 

Por último, a cadeia de custódia poderá ter início através dos procedimentos periciais, 

ou seja, o indício de ato criminoso é obtido mediante trabalho técnico, realizado através dos 

laudos periciais (CUNHA, 2020, p. 182). 

Da análise dos artigos introduzidos no Código de Processo Penal, percebe-se a clara 

intenção do legislador em estabelecer um padrão para a coleta e manuseio das provas, definindo 

e conceituando cada etapa da cadeia de custódia, buscando, assim, um controle de qualidade. 

 A exemplo, sobre o conceito de “reconhecimento”, trazido pela lei, disserta Pacelli 

(2020, s/p.): 

 

No inciso I, a definição de que o “reconhecimento” (a que se refere o § 2º do art. 158-

A, CPP) consiste no ato de que determinado elemento a ser coletado pode ser relevante 

para a produção das provas periciais que venham a ser realizadas no decorrer do 

processo. Assim, e por exemplo, verificando a existência de manchas de sangue em 

determinado local onde ocorreu um crime, o agente responsável por tanto deverá 

tomar a providências para assegurar a integridade do procedimento que seguirá a partir 

da coleta desse elemento reconhecido como potencialmente relevante para a 

investigação. 

 

Ainda, além das definições de fixação, coleta, acondicionamento, transporte, 

recebimento, processamento, armazenamento e descarte informadas pelo artigo 158-B e seus 



         

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

incisos, há também a conceituação da fase de isolamento dos vestígios, a qual, segundo Lima 

(2020, p. 723), é o ato que visa evitar que se altere o estado em que o ambiente se encontra, 

mediante o imediato isolamento e preservação do local, como nos casos em que se isola o 

cômodo onde foi encontrado o corpo da vítima. 

Já em relação a coleta dos vestígios, Assumpção (2020, s/p.), com base no enunciado 

do artigo 158-C do Código de Processo Penal, esclarece que esta deve ser feita, 

preferencialmente, por perito oficial, a quem caberá dar o devido encaminhamento à central de 

custódia, contudo, ressalta que, diante da ausência deste, em analogia ao artigo 159, § 1º do 

mesmo Códex10, poderá haver a substituição por dois peritos não oficiais. 

Insta salientar que o § 2º do artigo 158-C tipifica como fraude processual a entrada em 

locais isolados e a remoção de quaisquer vestígios da cena do crime antes de assim autorizado 

pelo perito responsável (BRASIL, 2019). 

Destarte, a rigidez do procedimento definido à cadeia de custódia fica ainda mais 

evidente no artigo 158-D da mesma lei, e seus parágrafos, os quais definem a forma do 

recipiente para acondicionamento de cada vestígio, garantindo que estes preservem as 

características do material e evitem contaminação, bem como impõe que tais deverão ser 

selados com lacres, com numeração individualizada, a fim de garantir a inviolabilidade e 

idoneidade de seu conteúdo (BRASIL, 2019).  

Ademais, o recipiente somente poderá ser aberto pelo perito responsável pela análise ou 

pessoa motivadamente autorizada. Há ainda, a necessidade de registro em ficha de 

acompanhamento de cada rompimento de lacre, constando o nome e a matrícula do agente, a 

data, o local, e a finalidade do ato, além das informações sobre o novo lacre que será usado em 

substituição (BRASIL, 2019). 

Outro conceito importante trazido pela nova lei é a central de custódia, departamento 

necessário em todos os Institutos de Criminalística, a qual será o local onde haverá a guarda 

dos vestígios. Ao interpretar o artigo 158-E, verifica-se que tais centrais terão serviço de 

protocolo adequado, com espaço que disponha de condições ambientais que não prejudiquem 

as características das evidências colhidas. Por fim, após a realização de perícia, o material 

                                                             
10 Art. 159 (...) § 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 (BRASIL, 1941).  
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deverá permanecer na central de custódia, conforme preceitua o artigo 158-F, caput, do Código 

de Processo Penal (ASSUMPÇÃO, 2020, s/p.). 

 

4.1 As dificuldades enfrentadas pela polícia científica no Brasil 

 

Conforme assevera Marcão (2018, p. 468): “a perícia tem natureza jurídica de meio de 

prova e pode ser conceituada como trabalho técnico levado a efeito por pessoa que disponha de 

habilidade ou destacado conhecimento em relação à matéria tratada”. 

Deste modo, a prova pericial é utilizada com o fim técnico, isto é, para obter resultados 

que somente são possíveis através de conhecimentos especializados, razão pela qual são 

realizados por pessoas devidamente capacitadas, conforme a lei determina, e em órgãos e 

institutos próprios (PACELLI, 2020, s/n).  

Com relação a esta especialização técnica, Garrido e Giovanelli (2011, p. 12) tecem uma 

crítica, isto porque, em que pese existentes profissionais de excelência em certas áreas, o que 

se vê, na prática, é que os trabalhos realizados nos órgãos e institutos periciais, em razão da 

insuficiência de tecnologias, desenvolvem uma abordagem superficial e generalista, realizadas 

por peritos não especializados na área demandada ou que, ao menos, não atuam de forma 

especializada, utilizando-se, apenas, dos conhecimentos adquiridos através de anos de 

experiência.  

Outrossim, conforme estudo desenvolvido por Misse et al. (2009, p. 134), a escassez de 

tecnologia torna sem serventia o investimento em cursos de especialização pelos peritos que 

lhes permitam melhor domínio de novas técnicas, eis que não haveria como tal profissional 

exercer o conhecimento especializado obtido, em razão da ausência de investimento em 

recursos básicos para o seu desenvolvimento, como aparelhos ou demais equipamentos nos 

órgãos periciais. 

Além disso, outro problema que a Polícia Científica encontra no Brasil é a sobrecarga 

de trabalho. Segundo Nascimento e Teixeira (2017, p. 179), há um aumento contínuo e 

significativo de demanda aos peritos, havendo excesso de laudos a serem emitidos por eles, 

causando assim, dano à qualidade do trabalho produzido.  

Veja-se que as centrais de custódia, agora exigidas pela lei, devem ser um espaço seguro 

que apresente condições ambientais necessárias para a manutenção dos vestígios coletados, 

porém, atualmente, a realidade dos órgãos periciais brasileiros é outra, contando com prédios 
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de péssima estrutura física e sem condições de segurança (LIMA, 2020, p. 726). 

Além disso, a ausência de estrutura física dos laboratórios soma-se ao excesso de 

trabalho, como acima mencionado, à falta de materiais e de recursos humanos nos órgãos 

periciais, bem como ao baixo salário e a falta de política de carreira dos peritos, os quais, ainda, 

não raramente, são expostos e criticados pela mídia pelo trabalho exercido, ainda que nas 

condições precárias aqui expostas (NASCIMENTO; TEIXEIRA, 2017, p. 179). 

Destarte, um estudo realizado no ano de 2012 pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, buscou diagnosticar a Perícia Criminal em todo o Brasil, analisando os Institutos 

Criminais de cada estado. Assim, a respeito da cadeia de custódia, obteve-se os seguintes 

resultados (BRASIL, 2013, p. 82): 

 

Mais da metade das unidades centrais de Criminalística (Tabela 18) de Medicina 

Legal (Tabela 19) e de Identificação (Tabela 20) responderam que os vestígios não 

são lacrados quando coletados no local de crime e não são guardados em local seguro 

e que preserve suas características. Não há também rastreabilidade dos vestígios na 

maioria dessas unidades. Em conjunto, esses dados apontam para a inexistência de 

procedimentos de cadeia de custódia na Criminalística. O que funciona, enfim, é tão 

somente a parte burocrática pertinente ao protocolo de recebimento e 

encaminhamento dos vestígios dentro das unidades. A exceção diz respeito aos 

laboratórios de DNA, que por serem mais recentes e melhor estruturados apontam um 

pouco mais de robustez nos procedimentos pertinentes à cadeia de custódia (...). 

 

Deste modo, verifica-se que os Institutos de Criminalística no Brasil, não se encontram 

em condições físicas, materiais, tecnológicas e de profissionais para exercerem o trabalho 

técnico cumprindo todos os quesitos da cadeia de custódia, assim como definidos pela Lei n.º 

13.964/2019.  

Tal fato poderá ser um problema a ser enfrentado nos processos criminais atuais, eis 

que, a depender do entendimento a ser adotado em relação às consequências a serem aplicadas 

à prova que quebrar a cadeia de custódia, as nulidades nos laudos periciais poderão ser mais 

frequentes, invalidando grande parte do trabalho pericial.  

 

5 AS CONSEQUÊNCIAS DO ELEMENTO PROBATÓRIO QUE DEIXA DE 

OBSERVAR A CADEIA DE CUSTÓDIA 

 

Do exposto nos tópicos anteriores, verifica-se que com o advento da cadeia de custódia 

da prova no Código de Processo Penal, o Estado passou a ter o dever de garantir que todas as 
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provas colhidas sejam acondicionadas, custodiadas e periciadas conforme a lei, possibilitando, 

deste modo, o contraditório postergado, bem como o questionamento quanto à autenticidade do 

elemento de prova. Assim, caso o devido processo legal não seja seguido, consequências legais 

cairão sobre a prova contaminada (DE MENEZES; BORRI; SOARES, 2018, p. 292). 

Em que pese a legislação não tenha definido as consequências da prova que não segue 

a cadeia de custódia, o tema foi tratado nas doutrinas, dividindo a opinião dos célebres autores. 

Nesse sentido, Lopes Jr. (2020, s/p.) é pontual ao dizer que a forma, isto é, o regramento previsto 

pelo rito da cadeia de custódia, é garantia e limitação de poder. Assim, quando ocorrer a quebra 

da cadeia de custódia, deverá ser proibida a valoração da prova, com o consequente 

desentranhamento dela dos autos e de toda prova que eventualmente for desta derivada. 

Dividindo do mesmo pensamento, Lima (2020, p. 720) disserta que havendo a quebra 

da cadeia de custódia, independente da má-fé, ou não, do agente causador, a evidência deverá 

ser declarada inadmissível como prova, inclusive as que dela derivarem, pois 

incontestavelmente haverá dúvida quanto ao grau de credibilidade da evidência coletada pelos 

órgãos de acusação. Desta forma, entende o autor que a dúvida existente deverá ser interpretada 

em favor do réu e, portanto, a prova será eliminada do processo. 

De posição contrária, Cunha (2020, p. 180) defende que a prova, ainda que tenha 

ignorado o regramento da cadeia de custódia, continuará legítima e lícita, podendo ter sofrido 

interferência em sua autenticidade. Assim, tal prova será valorada pelo juiz, que levará em conta 

o quanto ela respeitou os procedimentos da cadeia de custódia, porém não poderá descartá-la.  

A respeito deste posicionamento, Netto e Tavares, parecem concordarem, pois, como 

discorrem, os Institutos de Perícia Criminal não se encontram plenamente adequados para 

cumprirem com as exigências agora previstas em lei. Em muitos estados brasileiros os órgãos 

criminais sofrem da escassez de material tecnológico e de profissionais, podendo causar assim, 

nas palavras deles, uma “tempestade de nulidades” na apuração dos crimes, transformando o 

processo, na realidade, em uma busca por nulidades (2020, p. 99/103). 

No entanto, Netto e Tavares entendem ainda que de fato a prova oriunda do exame 

pericial poderá ser declarada nula, caso haja a inobservância das etapas da cadeia de custódia, 

porém, para tanto, deverá existir pedido tempestivo que comprove o prejuízo sofrido pela parte 

em decorrência da prova, supostamente, não autêntica (2020, p. 103). 

Sobre as irregularidades que a prova poderá sofrer, Pacelli (2020, s/p.) explica que 

somente poderá se dar a nulidade do elemento de prova se o erro existente em uma, ou mais, 
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etapas da cadeia de custódia for suficiente para, por si só, contaminar o exame pericial, de modo 

que o seu resultado não seja considerado seguro. 

Por fim, cumpre citar o entendimento de Nucci quanto à quebra da cadeia de custódia 

da prova penal. Para o autor, assim como para outros doutrinadores acima citados, a 

inobservância às normas da cadeia de custódia gera nulidade relativa, isto é, para ser anulada, 

o prejuízo supostamente sofrido deverá ser demonstrado pela parte (2020, s/p.). 

Sendo assim, vislumbra-se que a cadeia de custódia, por ser verdadeira inovação no 

ordenamento jurídico, como já exposto, ainda é objeto de dúvidas quanto à forma de seus 

procedimentos e, especialmente, em relação aos efeitos que terá aquela evidência ou prova que 

deixar de observá-la, restando, por ora, o entendimento dos exímios doutrinadores e o 

posicionamento dos tribunais pátrios, os quais, por óbvio, também deverão se adequar não 

apenas aos dispositivos da cadeia de custódia, mas sim a completa Lei n.º 13.964/2019. 

 

5.1 A visão dos Tribunais Superiores quanto à quebra da cadeia de custódia da prova 

  

A quebra da cadeia de custódia já foi tema apreciado pelos Tribunais antes mesmo da 

entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, como é o caso do Habeas Corpus n.º 160.662/RJ 

(2010/0015360-8), julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no ano de 2014. 

Nos autos que instruíram a Ação Penal em que foi impetrado o referido habeas corpus, 

os pacientes Luís Carlos Bedin e Rebeca Daylac foram investigados pela Polícia Federal na 

Operação “Negócio da China”, na qual 14 (quatorze) indivíduos foram denunciados pelas 

práticas dos crimes previstos nos artigos 288 (associação criminosa) e 334 (descaminho), ambos 

do Código Penal e artigo 1º, incisos V e VII, da Lei n.º 9.613/98 (lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores) (BRASIL, 2014, p. 1). 

Entre outras irregularidade e nulidades alegadas pelos pacientes, estes apontaram, ainda, 

o desaparecimento de parte dos áudios telefônicos utilizados como prova obtidos por meio de 

interceptação telefônica, sendo que, segundo a defesa, 68 (sessenta e oito) ligações telefônicas 

teriam sido apagadas pela Polícia, sem que a defesa, o Ministério Público ou o Juízo pudessem 

ter acesso a elas. Assim, ante o desaparecimento de parte da prova, da qual a autoridade policial 

afirmou ter sido extraviada, os pacientes alegaram que esta se tornou “imprestável em sua 

integralidade por falta de credibilidade e confiabilidade” (BRASIL, 2014, p. 2-3). 
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Ante tal alegação, a Senhora Ministra Relatora Assusete Magalhães (BRASIL, 2014, p. 

61) ponderou em seu voto que a prova produzida por meio de interceptação não pode ser 

utilizada apenas para os interesses da acusação, sendo, desta forma, imperiosa a manutenção de 

sua integralidade, pois, sem a qual, não haverá meios para o exercício da ampla defesa, eis que 

impossível refutar a tese do órgão acusador, sem a prova perdida. 

Deste modo, a respeito do desaparecimento da prova antes mesmo que as partes 

pudessem ter acesso a esta, asseverou a Senhora Ministra Relatora (BRASIL, 2014, p. 62): 

 

Assim, mostra-se lesiva ao direito à prova, corolário da ampla defesa e do 

contraditório – constitucionalmente garantidos –, a ausência da salvaguarda da 

integralidade do material colhido na investigação, repercutindo no próprio dever de 

garantia da paridade de armas das partes. 

 

Sendo assim, a Relatora votou pela ilicitude da prova obtida mediante interceptação 

telemática, em razão da perda da sua unidade, isto é, da perda da cadeia de custódia da prova, 

causadora do cerceamento do direito de defesa. Ainda, em seu voto reconheceu a ocorrência do 

constrangimento ilegal (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal), em decorrência da 

nulidade das provas produzidas e, por consequência, determinou ao Juízo da 1ª Instância, o 

desentranhamento integral das evidências colhidas, além do exame da existência de prova ilícita 

por derivação (BRASIL, 2014, p. 63). 

Por sua vez, nos autos de Reclamação n.º 32.722/MT, em data de 07 de maio de 2019, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a necessidade de preservação da cadeia de 

custódia dos dados interceptados juntados aos autos, a fim de assegurar à defesa o acesso aos 

arquivos originais das interceptações (BRASIL, 2019, p. 1). 

Tal Reclamação foi ajuizado por Ricardo Cosme Silva dos Santos em face da decisão 

proferida pelo Juízo da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n.º 718-

39.2013.4.01.3601, a qual negou o pedido da defesa do reclamante de ter acesso ao conteúdo 

das interceptações telefônicas, em sua originalidade, ferindo assim, segundo a defesa, a Súmula 

Vinculante 1411 da Suprema Corte (BRASIL, 2019, p. 3). 

Conforme alegado pelo reclamante, a autoridade policial, durante a interceptação 

telefônica, recebeu arquivos enviados pela Blackberry, dos quais teriam alterado os cabeçalhos 

                                                             
11 Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal: é direito do defensor, no interesse do representado, ter 

acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão 

com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (BRASIL, 2009). 
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das transcrições das mensagens, substituindo os números de IDs indicados pela referida 

empresa, pelos nomes dos supostos interlocutores (BRASIL, 2019, p. 6). 

Em seu voto, o Senhor Ministro Relator Gilmar Mendes reconheceu que havia dúvidas 

quanto à confiabilidade dos dados das interceptações, apresentados pela autoridade policial. 

Deste modo, asseverou “a incerteza sobre a fidedignidade das investigações impõe a adoção de 

medidas para proteção da cadeia de custódia das informações” (BRASIL, 2019, p. 8). 

Sendo assim, o Senhor Ministro Relator julgou procedente a reclamação, admitindo a 

violação à redação da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir 

à defesa o acesso aos arquivos da interceptação das comunicações, em sua originalidade 

(BRASIL, 2019, p. 10). 

Em decisão mais recente, em data de 10 de agosto de 2020, ou seja, após a entrada em 

vigor da Lei n.º 13.964/2019, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 

no Habeas Corpus n.º 1409213-40.2020.8.12.0000 – Amambai, entendeu pela relativização da 

quebra da cadeia de custódia da prova ante a ausência da demonstração de prejuízo pela parte 

(MATO GROSSO DO SUL, 2020, s/p.). 

Na inicial, a defesa requereu o trancamento da ação penal em razão da invalidade do 

conteúdo probatório que sustentou a materialidade delitiva, ante a quebra da cadeia de custódia 

da prova, eis que, segundo a defesa, as substâncias, em tese, ilícitas, apreendidas em posse do 

paciente, não seguiram os procedimentos estabelecido pelos artigos 158-A a 158-F do Código 

de Processo Penal, já que não foram lacradas quando acondicionadas (MATO GROSSO DO 

SUL, 2020, p. 2020). 

Na decisão, o Senhor Desembargador Relator Emerson Cafure considerou que o 

descumprimento das exigências previstas em tais artigos, por si só, não são suficientes para 

anular os laudos toxicológicos realizados, pois a materialidade delitiva não foi concretizada 

isoladamente com aquele meio de prova, mas complementada com outros elementos de prova 

coletados ao longo da instrução processual, bem como, entendeu que não há indícios que 

apontem que a droga periciada não se trata daquela apreendida com o réu (MATO GROSSO 

DO SUL, 2020, s/p.). 

Ademais, concluiu que o impetrante não demonstrou nenhum prejuízo sofrido pela 

defesa, não havendo, deste modo, nulidade a ser sanada, nos termos do artigo 563 do Código 

de Processo Penal, portanto, denegou a ordem, voto seguido por unanimidade no Tribunal 

(MATO GROSSO DO SUL, 2020, s/p.). 
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Por fim, cumpre abordar a decisão ainda mais recente do Superior Tribunal de Justiça, 

datada em 03 de novembro de 2020, quanto à quebra da cadeia de custódia, tratada nos autos 

de Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 615.321-PR, interposto por Kassyon Weslley 

Aguiar Pereira em face de decisão que não conheceu do habeas corpus (BRASIL, 2020, p. 03) 

Nos autos, a Defensoria Pública alegou que a cadeia de custódia não foi respeitada, o 

que comprometeu a higidez da prova, requerendo, portanto, a sua inutilização, com o 

consequente trancamento da ação penal, em face da inexistência da materialidade delitiva. Isto 

porque, conforme consta, inicialmente havia sido dispensada a realização de laudo pericial da 

droga apreendida no Inquérito Policial que instruiu a ação, sendo que, em seguida, após 

constatada a necessidade da retirada de amostragem do material, fora efetivamente realizado o 

referido laudo (BRASIL, 2020, p. 7). 

Na decisão, o Senhor Ministro Relator Ribeiro Dantas entendeu que a circunstância 

não gera a imprestabilidade da prova, afirmando que não passou de mera conjectura a alegação 

de dúvidas de que a droga pertencesse ao paciente, negando assim, a quebra da cadeia de 

custódia da prova, além do mais, considerou que o laudo preliminar de constatação da 

substância entorpecente já era suficiente para demonstrar a materialidade delitiva e, deste modo, 

lastrear a ação penal. O voto do Senhor Ministro Relator foi seguido por unanimidade, sendo 

assim, negou-se provimento ao agravo regimental (BRASIL, 2020, p. 7-8). 

 

6 ANÁLISE CONCLUSIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DA QUEBRA DA CADEIA DE 

CUSTÓDIA EM CONCORDÂNCIA COM AS FINALIDADES DO PROCESSO PENAL 

 

O processo penal, regido por um conjunto de princípios e normas, é um instrumento 

utilizado para o exercício do jus puniendi do Estado, isto é, o poder-dever de punir mantido 

pelo Estado (AVENA, 2020, s/p.). Assim, o processo penal, percurso imprescindível para a 

aplicação de pena, condiciona o exercício do poder punitivo ao estrito cumprimento das regras 

do devido processo penal (LOPES JR, 2020, s/p.). 

Para Carnelutti (2001, p. 21), o processo se trata de um longo caminho, cuja finalidade 

é o ato solene do magistrado declarar uma certeza, isto é, que o acusado é culpado ou inocente, 

sendo este último o caso, trata-se de verdadeira falência do processo penal, pois “a máquina da 

justiça trabalhou com perda, e a perda é constituída não apenas pelo custo do trabalho realizado, 

mas, sobretudo, pelo sofrimento daquele a quem se colocou a culpa”. 
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Logo, aduz Lima (2020, p. 41-42) que o processo penal possui dois grandes dilemas, eis 

de um lado a necessária observância aos direitos e garantias fundamentais e, de outro, a busca 

por um sistema penal mais eficiente e operante, havendo, portanto, a obrigação de encontrar 

um ponto de equilíbrio entre os dois pontos, dentro do processo penal. 

Sendo assim, ainda que o processo deva garantir e assegurar os direitos constitucionais 

do acusado em frente ao próprio Estado, o direito processual penal deve ser operacionalizado e 

compreendido como, de fato, uma ferramenta, não podendo permitir que tecnicidades e 

formalidades o desviem de seu objetivo, isto é, a proteção da pessoa e a paz social, tendo como 

última finalidade a resolução de conflitos sociais (BRITO; FABRETTI; LIMA, 2015, p. 3-4). 

Diante do exposto, verifica-se que o processo penal possui um fim claro: solucionar os 

problemas da sociedade que se apresentam através da prática de crimes e contravenções penais. 

Portanto, ainda que necessárias as regras e formalidades, estas devem se limitar a proteger o 

indivíduo de possíveis abusos perpetrados pelo Estado, mas não criar burocracias e meios que 

dificultam o percurso ou, até mesmo, impossibilitam seu resultado. 

Deste modo, a cadeia de custódia, instituto de grande relevância, deve servir ao 

processo, de modo a garantir que a prova seja fidedigna e autêntica, porém suas exigências 

devem ser, de fato, plausíveis e possíveis ante a realidade prática da Polícia Científica. Sendo 

assim, a quebra da cadeia de custódia não pode ser decretada sempre que houver mínimas 

inobservâncias da prova ao seu procedimento, pois, sendo este o caso, ante a nulidade do 

material probatório, o processo penal jamais conseguirá alcançar seu fim último: isto é a 

resolução dos conflitos decorrentes da criminalidade. 

Nesse sentido, entende-se que nos casos em que a quebra da cadeia de custódia impedir 

o exercício do contraditório e da ampla defesa, por exemplo, a prova estará fadada a 

imprestabilidade, no entanto, nos casos mais corriqueiros onde por algum evento acidental, 

alguma fase da cadeia de custódia não for observada, por exemplo a ausência da identificação 

de todos os peritos que tiveram contato com a evidência ao longo do processo, a prova 

permanecerá legítima e lícita (CUNHA, 2020, p. 180). 

Este é o entendimento de Badaró (2020, p. 535), o qual compreende que não serão todos 

os vícios da cadeia de custódia que levarão a ilegitimidade da prova, principalmente nos casos 

em que tratar-se de omissões ou pequenas irregularidades, sem que haja indícios suficientes de 

adulteração ou substituição da fonte de prova, devendo, nestes casos, a prova ser valorada. 

Portanto, ainda que discutível a qualidade do elemento que deixou de cumprir uma 
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singela fase do ritual da cadeia de custódia, o seu desentranhamento dos autos causaria enormes 

danos ao processo penal, podendo ser a razão para uma injusta absolvição. Deste modo, a 

valoração da prova que deixou de cumprir algum quesito da cadeia de custódia pode ser, por 

ora, o melhor modo de se enfrentar a situação, sempre levando em consideração as garantias 

constitucionais e os objetivos de se instaurar e dar prosseguimento a um processo penal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cadeia de custódia da prova, incorporada no Código de Processo Penal através dos 

artigos 158-A a 158-F da Lei n.º 13.964/2019, é um conjunto de procedimentos padronizados 

a serem adotados pela autoridade policial e os demais agentes policiais desde a coleta de uma 

evidência até o seu descarte, garantindo assim, a identidade e autenticidade da prova, além do 

controle de qualidade do material probatório. 

A inovação legislativa, conforme foi demonstrado no presente estudo, tem grande 

importância no processo penal, uma vez que, seguindo-se os procedimentos determinados pela 

lei, é possível assegurar que a prova que embasar a sentença condenatória ou absolutória não 

seja contaminada por nada ou ninguém, sendo, efetivamente, o produto coletado em posse do 

acusado ou na cena do crime, por exemplo. 

No entanto, como restou demonstrado no trabalho, os órgãos e institutos brasileiros não 

estão preparados para cumprirem todas as inúmeras exigências da lei, assim como seus agentes, 

eis que ainda não há estruturas físicas, materiais e tecnológicas para tanto. Assim, por diversas 

vezes, será possível encontrar no processo penal, provas que não observaram todos os 

procedimentos da cadeia de custódia, ainda que inexistente a má-fé dos agentes que a tenham 

manuseado. 

Deste modo, o presente artigo cumpriu seu objetivo ao demonstrar as consequências que 

serão aplicadas a tais elementos probatórios que não cumprirem com a lei. Como verificou-se, 

tendo em vista que o legislador não apontou os efeitos resultantes da inobservância da previsão 

legal, deve-se socorrer-se às doutrinas de excelência e à jurisprudência, em especial, dos 

superiores Tribunais brasileiros. 

Como visto, alguns autores são enérgicos ao dizerem que, ocorrendo a quebra da cadeia 

de custódia, não há o que se falar em valoração da prova contaminada, devendo esta ser 



         

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

desentranhada dos autos, inclusive as que dela derivarem, recebendo, por consequência, o 

mesmo tratamento dirigido à prova ilícita. 

Já outros doutrinadores entendem que ainda que a prova tenha inobservado algum 

procedimento da cadeia de custódia, ela continuará legítima e lícita, sofrendo interferência, 

apenas, em sua autenticidade. Deste modo, o magistrado que realizar sua análise, deverá valorá-

la, levando em consideração o quanto respeitou a lei. 

Ademais, alguns autores são pontuais ao dizerem que a prova contaminada, para assim 

ser considerada, deverá causar prejuízo à parte, a ser efetivamente demonstrado, recebendo, 

deste modo, o tratamento dado pelo Código de Processo Penal à prova ilegítima, também 

abordada no estudo. 

A jurisprudência atual, em especial as do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal 

de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, aqui analisadas, segue o 

entendimento destes últimos doutrinadores, entendendo pela quebra da cadeia de custódia 

somente nestes casos em que a ignorância da exigência legal pelo elemento probatório 

efetivamente causar prejuízo à parte, violando as garantias do devido processo legal, 

contraditório e ampla defesa e do direito à prova lícita. 

Tal posicionamento demonstra-se mais coerente às reais estruturas e condições de 

preparo e recursos da Polícia Científica, ante a precariedade já demonstrada. Ademais, a 

Jurisdição, incluindo assim o próprio processo penal, está à disposição para solucionar os 

conflitos existentes na sociedade e não gerar novos empecilhos. 

Desta forma, a quebra da cadeia de custódia deve assim ser considerada quando a prova 

contaminada trouxer reais problemas ao processo e não meras irregularidades plenamente 

sanáveis, pois, caso contrário, o processo penal estará fadado às nulidades. 
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