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RESUMO

O  presente  trabalho  visa  abordar  a  quebra  da  cadeia  de  custódia  da  prova  e  seus

desdobramentos  no  processo  penal  brasileiro,  com uma abordagem que  objetiva  explorar

questões basilares acerca do processo penal, sobre a busca da verdade quanto as provas e

questões primordiais da teoria geral da prova, percorrendo um caminho de conhecimento que

construirá o tema principal com maior segurança e legitimidade possível. De fato, nos últimos

anos, o tema tem ganhado maior notoriedade a ponto de merecer uma análise aprofundada da

sua conceituação, desdobramentos e relevância como forma de garantir a confiabilidade da

prova produzida no processo penal desde o momento da colheita da evidência até o momento

da  valoração  pelo  órgão  julgador,  sendo  possível  saber  e  verificar  a  sua  cronologia  de

existência. Será explorado a base legal que regulamenta o referido instituto com o intuito de

analisar as consequências que podem ser vistas caso o instituto da cadeia de custódia seja

desrespeitado  ou  violado,  sempre  à  luz  dos  princípios  constitucionais.  Será  apontado  os

desdobramentos dessas violações à cadeia de custódia da prova, demonstrando a incidência da

ilicitude da fonte de prova e a repercussão em provas derivadas, além de jurisprudências que

abordaram o referido tema. 

Palavras-chave:  Cadeia  de  custódia;  quebra  da  cadeia  de  custódia;  prova;  evidências;

ilicitude.
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ABSTRACT

The present work aims to address the break on the chain of custody and its unfolding in the

Brazilian criminal process, with an approach that aims to explore basic questions about the

criminal process, about the search for truth regarding the evidence and primordial issues of the

general theory of proof, traversing a path of knowledge that will build the main theme with

greater  security  and  legitimacy.  In  fact,  in  recent  years,  the  issue  has  gained  greater

prominence to the point of deserving an in-depth analysis of its conceptualization, unfolding

and relevance as a way of guaranteeing the reliability of the evidence produced in the criminal

process from the moment of the collection of the evidence until the moment of the judgment,

and it is possible to know and verify its chronology of existence. The legal basis that regulates

this institute will be explored in order to analyze the consequences that can be seen if the

institute of the chain of custody is disrespected or violated, always in the spot of constitutional

principles. It will be pointed out the consequences of these violations to the chain of custody

of the evidence, demonstrating the incidence of the unlawfulness of the source of evidence and

the repercussion  on derived evidence,  in  addition  to  jurisprudence  that  addressed the  said

topic.

Keywords:  Chain of custody; breaking the chain of custody; source of evidence; evidence;

unlawfulness
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1 – INTRODUÇÃO

Desde a sua origem, o processo penal vem sofrendo constante atualização na busca de

acompanhar a evolução das garantias fundamentais que alicerçam o estado democrático de

direito.  A busca  da  verdade,  então,  precisa  proceder  nos  estreitos  limites  dos  princípios

constitucionais.  A punição  deve  ser  precedida  de  um processo  que  não  seja  um processo

qualquer, mas um processo das partes, em que seja assegurada ao réu a efetividade de todos os

seus direitos e garantias fundamentais que a Constituição Federal assegura.

Nas palavras do professor Aury Lopes Júnior, o processo penal é um instrumento de

retrospecção, de reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Como ritual,

está  destinado  a  instruir  o  julgador,  a  proporcionar  o  conhecimento  do  juiz  por  meio  da

reconstrução história de um fato.1

Desse modo, as provas são o meio pelo qual se poderá alcançar essa finalidade de

reconstruir  o  fato  delitivo,  sendo  possível  afirmar  que  as  provas  servem  para  formar  a

convicção  (captura  psíquica)  do  magistrado,  além  da  reconstrução  histórica  de  um

acontecimento passado. 

Faz-se importante citar as lições Antônio Magalhães Gomes Filho: 

“Os mecanismos probatórios servem à formação do convencimento
do juiz e, concomitantemente, cumprem função não menos relevante
de  justificar  perante  o  corpo  social  a  decisão  adotada;  assim,
considerar a prova como a alma do processo tanto pode significar a
exaltação do seu valor interno – de instrumento pelo qual o juiz se
esclarece  sobre  os  fatos  –,  como  a  identificação  de  um elemento
vivificador através do qual a atividade processual assimila valores e
símbolos  vigentes  na  sociedade,  propiciando  em  contrapartida,  a
adesão do grupo ao pronunciamento resultante”.2

Em outras palavras, além de ser um procedimento cognitivo, a prova é também um

fenômeno psicossocial; daí a importância da natureza das provas e o modo como elas são

obtidas e incorporadas no processo. É essencial que sejam preservados as fontes de provas

colhidas  durante  a  investigação  criminal,  devendo  todo  o  procedimento  ser  usado  para

conservar e documentar a narrativa cronológica das provas e dos elementos informativos. 

1LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Volume I. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.32

2GOMES FILHO, Antônio Magalhães.  A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2001. p. 53
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O tema de provas exige a intervenção de regras de acreditação, pois nem tudo que

ingressa no processo pode ter valor probatório; há que ser acreditado, legitimado, valorado

desde sua coleta até a sua produção em juízo para ter valor probatório3.

Eis que surge o tema da cadeia de custódia da prova penal, instituto pouco trabalhado

no ordenamento jurídico pátrio, mas que será profundamente analisado no presente trabalho,

focando  este  na  sua  conceituação,  na  análise  dos  fundamentos  principiológicos,  nos

desdobramentos mais importantes e nas bases legais e constitucionais do tema e, com isso, a

demonstração acerca da importância do instituto para as partes, para a prova e para o processo

penal como um todo. 

A importância da preservação das fontes de prova através da manutenção da cadeia de

custódia e os eventuais riscos derivados da sua inobservância é o eixo principal do problema

apresentado.  A questão que aparece  no estudo em análise  terá  como objetivo  argumentar

acerca da quebra da cadeia de custódia da prova. 

O questionamento que será feito encontra-se nas consequências que a inobservância

dos procedimentos legais do devido cuidado no momento da coleta, manipulação e transporte

do objeto pode trazer para o elemento, que agora é prova, trazido em juízo.

Inicialmente,  objetiva-se  explorar  questões  basilares  acerca  do  Processo  Penal

brasileiro, sobre a busca da verdade quanto as provas e questões primordiais da teoria geral da

prova, percorrendo um caminho de conhecimento que construirá o tema principal com maior

segurança e legitimidade possível. Como visto, será explorado o significado do instituto, uma

vez que embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha se manifestado sobre o assunto no

acórdão do Habeas Corpus nº 160.662/RJ,  a cadeia de custódia da prova não encontra-se

devidamente regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro.

Será  analisada  a  importância  do  instituto  especificamente  porque  a  ausência  de

cuidado com o elemento produzido pela acusação repercute diretamente na garantia do réu ao

devido processo legal. Por meio da análise dos princípios constitucionais, normas processuais

penais e da jurisprudência nacional, pretendeu-se verificar a possibilidade de reconhecimento

do  instituto  da  cadeia  de  custódia  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  como  garantia  ao

acusado de que os elementos que instruem a acusação foram obtidos em observância aos

procedimentos legais.

3LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 412
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 Serão analisados os resultados práticos da quebra da cadeia de custódia, delineando se

a inobservância por parte do detentor da prova acerca do procedimento e cuidado devido

acarreta a falta de confiabilidade do elemento probatório a ensejar sua ilicitude. Será trazido

ao trabalho jurisprudências acerca do tema para que a visualização deste instituto na prática

seja a mais clara possível.
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2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A BUSCA DA VERDADE

2.1 – O Estado democrático de Direito e o Processo Penal

No Estado Democrático de Direito, o poder político estatal é juridicamente limitado,

isto  é,  apenas  pode  ser  exercido  dentro  de  determinadas  restrições  definidas  pela  ordem

jurídico-política constitucional, marcada pelas dimensões de legalidade, separação de poderes

e proteção aos direitos fundamentais.

“Esse modelo de organização do poder pressupõe que os indivíduos possuem certos

direitos indispensáveis à própria existência e ao desenvolvimento da personalidade humana,

que constituem verdadeiras barreiras de proteção contra a utilização arbitrária do poder do

Estado”4. O indivíduo é considerado como efetivo sujeito de direito em face da comunidade e

do próprio Estado, cuja atividade deve estar norteada pelos princípios e garantias assegurados

na Constituição.

A atuação  repressiva  do  Estado  em  face  dos  indivíduos  que  praticam  condutas

tipificadas como crimes é uma atividade indispensável para a manutenção da ordem jurídico-

política. Porém, no Estado Democrático de Direito, o exercício do poder punitivo estatal é

juridicamente limitado pela criação e manutenção de amplas garantias que devem nortear a

base da aplicação da política criminal, como o devido processo legal, o contraditório, a ampla

defesa, a presunção de inocência, o juiz natural, a motivação das decisões e outras.

O processo penal é, nesse contexto, o instrumento pelo qual o Estado exerce o seu

poder punitivo, almejando a aplicação da pena a quem cometeu a infração, segundo Aury

Lopes Júnior:

“Existe  uma  íntima  e  imprescindível  relação  entre  delito,  pena  e
processo, de modo que são complementares. Não existe delito sem

4GOMES FILHO, Antônio Magalhães.  A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001. p. 28
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pena, nem pena sem delito e processo, nem processo penal senão para
determinar o delito e impor uma pena”.5

Por outro lado, o processo também pode ser visto sob o aspecto da tutela dos direitos

fundamentais, ou seja, como uma garantia do indivíduo de que não será submetido a uma

pena sem a observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Com isso, em

uma ordem constitucional fundada na instituição de amplas garantias e direitos individuais,

como é o caso do Estado brasileiro, o processo penal deve necessariamente se desenvolver

visando à efetivação desses postulados, nesse sentido, José Frederico Marques:

“O Direito Processual é um dos ramos das ciências jurídicas que tem
o contato mais íntimo e próximo com os preceitos constitucionais, já
que regula  o exercício da atividade jurisdicional,  uma das funções
fundamentais do Estado. Sendo a jurisdição uma atividade específica
de um dos órgãos da soberania nacional, isto é, do Poder Judiciário,
não há dúvidas de que a atividade estatal realizada no processo deve
buscar uma constante aproximação com os textos constitucionais”.6

Como  o  conjunto  dos  princípios  basilares  do  processo  penal  está  delineado  na

Constituição,  a  Justiça  Criminal  deve  necessariamente  ser  criada  em  harmonia  com  os

princípios  e  valores  éticos  e  políticos  que  informam  a  ordem  jurídico-constitucional.  O

legislador ordinário está submetido a um regime de estrita legalidade, sendo a conformidade

com a Constituição uma condição necessária para a legitimidade de qualquer norma jurídica:

Assentando-se na Constituição, o conjunto de princípios básicos do processo penal,

claro está que a Justiça Criminal na organização de seus quadros e no funcionamento de seus

órgãos, tem de receber diretamente valores éticos e políticos que informam a ordem jurídico-

constitucional.

Argumenta José Frederico Marques que uma vez que nossa Constituição foi elaborada

em função dos ideais democráticos do Estado de Direito, é preciso situar as fontes primeiras

da ordem processual numa linha de princípios que não destoe desse sentido político de toda a

nossa organização estatal.7

5LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Volume I. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 23

6MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Processual Penal. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 79-80.

7MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Processual Penal. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 81.
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Daí  pode-se  constatar  que  há  uma  correlação  necessária  entre  o  sistema  político

adotado e o conteúdo do direito processual penal. Em um Estado Democrático de Direito, o

processo  penal  deve  ser  visualizado  a  partir  dos  direitos  e  garantias  fundamentais

estabelecidos  na  Constituição,  ou  seja,  deve  atuar  como instrumento  a  serviço  da  ordem

constitucional. A esse respeito, Geraldo Prado argumenta:

“A  edificação  de  qualquer  política  criminal  em  um  estado
democrático  está  condenada  a  uma  incoerência  normativa  se  for
desenvolvida à margem do nível jurídico superior e não considerar
que  o  respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana  é  o  princípio  e
fundamento  do  sistema  político-democrático,  único  espaço comum
para qualquer pacto democrático”.8 

Assim, a sanção punitiva deve necessariamente ser precedida de um processo que não

seja um processo qualquer, mas um processo de partes, em que seja assegurada ao indivíduo

submetido à pretensão punitiva a efetividade dos direitos e garantias fundamentais constantes

na Constituição.

2.2 – A Busca da verdade e a superação do dogma da verdade real

Prevaleceu  durante  alguns  anos  no  direito  civil,  âmbito  de  discussão  de  direitos

disponíveis,  o  chamado princípio  dispositivo  que  ensina  que somente  as  partes  levam ao

processo o material probatório, logo, o magistrado possuía uma postura passiva, não influindo

na produção de provas. No final do processo, se tivesse dúvidas quanto aos fatos, deveria

julgar o litígio de acordo com que estava formalmente exposto no mesmo. Porém, quando a

relação material  fosse indisponível é que se admitia a produção de provas  ex officio pelo

magistrado. É possível dizer então que no processo civil vigorava o denominado princípio da

verdade formal. 

Em oposição a esse sistema civil, no processo penal, âmbito que se discute um direito

indisponível do acusado, a liberdade de locomoção, o juiz seria dotado de amplos poderes

instrutórios, podendo determinar a produção de provas ex officio, sempre na busca da verdade

material. Dizia-se que no processo penal vigorava o princípio da verdade real podendo ser

chamada também de substancial ou material9

8PRADO, Geraldo. Sistema acusatório.  A conformidade das Leis Processuais Penais. 4ª ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006. p. 28.

9LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal; Vol. único. 5ª Ed. Salvador, JusPodivm, 2017, p. 67
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A descoberta da verdade, obtida a qualquer preço, era a premissa indispensável para a

realização da pretensão punitiva do Estado. Explica Renato Brasileiro de Lima que essa busca

da verdade material era, assim, utilizada como justificativa para a prática de arbitrariedades e

violações de direitos,  transformando-se, assim, num valor mais precioso do que a própria

proteção da liberdade individual.10

O Estado então começou a perseguir a crença de que ele podia alcançar a verdade,

tornando tal busca a grande finalidade do processo penal. Logo, em nome da verdade, tudo

era válido, justificando abusos e arbitrariedades por parte das autoridades responsáveis pela

persecução penal, além de a ampla inciativa probatória concedida ao juiz comprometer a sua

imparcialidade. Atualmente, não mais existe a oposição entre verdade formal e material. 

O que se constata no processo penal brasileiro é que faz-se impossível atingir uma

verdade absoluta. A prova produzida em juízo por mais robusta e contundente que seja, é

incapaz de dar ao magistrado um juízo de certeza absoluta. Que vai haver é uma aproximação,

maior ou menor, da certeza dos fatos. Explica Renato Brasileiro de Lima

“Há  de  se  buscar,  por  conseguinte,  a  maior  exatidão  possível  na
reconstituição do fato controverso, mas jamais com a pretensão de
que se possa atingir uma verdade real, mas sim uma aproximação da
realidade, que tende a refletir ao máximo a verdade. Enfim, a verdade
absoluta,  coincidente  com  os  fatos  ocorridos,  é  um  ideal,  porém
inatingível.”11 

A verdade  e  a  certeza  são  dois  conceitos  absolutos,  e,  por  isto,  jamais  se  tem a

segurança de atingir a primeira e jamais se consegue a segunda, em qualquer processo (a

segurança jurídica, como resultado do processo, não se confunde com a suposta certeza, ou

segurança, com base na qual o juiz proferiria os seus julgamentos). 

Segundo Cândido Dinamarco “O máximo que se pode obter é um grau muito elevado

de probabilidade, seja, quanto ao conteúdo das normas, seja quanto aos fatos, seja quanto à

subsunção desses nas categorias adequadas”12. Conclui-se então que o princípio que vigora no

processo penal brasileiro é o da busca da verdade, e não o da verdade material ou real.

10LIMA, Manual de...; op. Cit. p. 67

11LIMA, Manual de...; op. Cit. p. 67

12DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo . 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993.
p. 449 
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2.3 – A Busca da Verdade Através das Provas

A busca ou construção da  verdade dos  fatos  está  atrelada  e  diretamente ligada às

provas e como elas são obtidas e valoradas. A busca por essa verdade é de interesse das partes,

Ministério Público, Defesa e o Juiz que é o destinatário das provas, o qual julgará a questão de

acordo as provas produzidas no processo. 

A prova é o eixo central do Processo Penal pois tudo gira em torno delas como um

instrumento  recognitivo  e  persuasivo.  A  prova  serve,  a  um  só  tempo,  para  buscar  a

reconstituição aproximativa e parcial de um fato passado, histórico, para um juiz que ignora

os fatos.

É a prova que permite a atividade recognitiva do juiz em relação ao fato histórico

narrado pela acusação. Ao mesmo tempo tem uma função persuasiva, pois é através dela que

se permite a construção do convencimento, da decisão. As provas, então, servem para obter a

captura psíquica do julgador, para formar sua convicção.

 Porém, uma verdade relativizada, nas palavras de Luigi Ferrajoli:  

“Para  expressar  esta  relatividade  da  verdade,  alcançada  em  cada
ocasião,  pode-se  muito  bem usar  a  noção sugerida  por  Popper  de
aproximação  ou  acercamento  da  verdade  objetiva,  entendida  está
como um modelo ou uma idéia reguladora que somos incapazes de
igualar,  mas da qual  podemos nos aproximar,  sob a condição,  não
obstante,  de  que  não  se  associem  a  tal  noção  e  conotações
desorientadoras de tipo ontológico ou espacial, mas apenas o papel de
um princípio regulador que nos permita asseverar que uma tese ou
uma teoria é mais plausível ou mais aproximativamente verdadeira e,
portanto,  preferível  a outras  por  causa  de  seu  maior  “poder  de
explicação” e dos controles mais numerosos a que foi submetida com
sucesso”.13

 “É através das provas que se convence um juiz sobre uma verdade, a prova é o meio

utilizado  pelo  homem  para,  através  da  percepção,  demonstrar  uma  verdade”.14 Segundo

“Concebemos  a  prova  como  sendo  o  resultado  da  demonstração,  submetida  ao  crivo  do

13FERRAJOLI, luigi; prefácio da 1.ed.cNoberto Bobbio.  Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2.ed.
rev. e ampl. são Paulo: revista dos tribunais, 2006. p. 181

14ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo.  Da prova no processo penal. 7ª Edição. Sao paulo: Editora
Saraiva, 2006. p. 5.
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contraditório  processual,  da  real  ocorrência  dos  fatos  relevantes  para  o  julgamento  da

pretensão do autor”.15 

Faz-se possível citar alguns mecanismos de busca da verdade na constituição, como

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”16, logo, um

processo  com  ampla  defesa  e  contraditório.  Vale  citar  também  o  dispositivo  “são

inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”17, estabelecendo ainda uma

presunção  de  inocência  em  favor  do  réu18.  Tais  opções  escolhidas  pelo  legislador

constitucional não significa apenas a racionalização dos meios de prova e sim uma opção pela

forma de exercer poder. 

Explica André Nicolitt: “Com efeito, os mecanismos estatais de busca ou construção

de uma verdade estão intimamente ligados ao modelo de Estado adotado, de maneira que

renunciar a um é renunciar a outro”.19

Fica claro que a busca pela verdade deve ser feita e alcançada pelo caminho único do

respeito às garantias individuais,  com olhar  atento à dignidade,  o contraditório e a ampla

defesa. “Não optou o constituinte por uma verdade absoluta, alcançada por qualquer meio,

mas,  sim,  por  uma  verdade  mínima  ou  relativa,  uma  verdade  possível  e  limitada  pelos

procedimentos e pelas garantias da defesa”.20

No mesmo tempo em que o processo penal pode ser entendido de forma simplificada

sendo o meio pela qual o Estado, através de atos ordenados em série e realizados sob a égide

do  devido  processo  legal,  conduz  à  reconstrução  dialética  dos  fatos  propostos  na  inicial

acusatória,  com  vistas  a  determinar  viabilidade,  ou  não,  de  aplicação  do  jus  puniendi,é

possível dizer que a prova se constitui no elemento mais importante dessa reconstrução e da

15JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual penal, estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
209.

16Artigo 5º, LIV da CF/1988.

17Artigo 5º, LIV da CF/1988.

18Artigo 5º, LVII da CF/1988.

19NICOLITT, André. Manual de Processo Penal, 6ª Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 647.

20NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 648.

                                                                                 17



própria atividade processual, pois é através dela que se recria na mente do magistrado como

aqueles fatos ocorreram, funcionando como a legítima “alma do processo”. 

Segundo Nereu José Giacomolli, provar no processo penal é demonstrar ao julgador,

levar a até ele o conhecimento da existência de um fato determinado (que), em um espaço

(onde) e tempo (quando) razoáveis. Também é proceder a verificação dos impulsos criadores

do fato (porque) e as circunstancias deste (como), para que seja possível a emissão de um

juízo acerca das situações processuais que se desenvolvem nos autos, bem como acerca da

responsabilidade criminal do imputado. Assim, prova, na perspectiva totalizante, vincula-se

ao resultado.21

Ao que se vê, merece a prova um tratamento à altura de sua importância, tratamento

este que reserve à matéria um juízo de admissibilidade que englobe a validade, legalidade e

fiabilidade do que pretende o discurso. 

21GIACOMOLLI, Nereu José. Valor da Prova no âmbito da cooperação jurídica internacional em matéria
criminal. In: PRADO, Geraldo; GIACOMOLLI, Nereu José et al (Orgs). Prova Penal: Estado Democrático de
Direito. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 47.
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3 – PROVAS: ASPECTOS RELEVANTES  

Para um maior entendimento e aprofundamento acerca do tema Cadeia de Custódia da

Prova no Processo Penal, é de absoluta importância adentrar em tópicos da Teoria Geral da

Prova e tecer apontamentos e comentários que vão ligar o presente tópico ao objeto principal

do estudo.

3.1 – Conceito, Natureza Jurídica e Finalidade

Provar, em sentido amplo, significa demonstrar a veracidade de um enunciado sobre

um fato tido por ocorrido no mundo real. A palavra prova tem a mesma origem etimológica de

probo (do  latim,  probatio  e  probus),  e  traduz  as  ideias  de  verificação,  inspeção,  exame,

aprovação ou confirmação.22

Segundo  Renato  Brasileiro  de  Lima,  existem  três  acepções  da  palavra  prova.  O

primeiro é  a  prova como atividade probatória,  que consiste  no conjunto de atividades  de

verificação e demonstração, sendo o objetivo chegar à verdade dos fatos importantes para um

determinado julgamento.23Nesse contexto, conceitua-se prova como a produção dos meios e

atos praticados no processo visando ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de

uma alegação de um fato que importe a solução da causa.

A outra  acepção  é  a  prova  como  resultado,  que  caracteriza-se  pela  formação  da

convicção  do órgão  julgador  enquanto  corre  o  processo  quanto  à  existência  (ou  não)  de

determinada situação fática.  É a convicção sobre os fatos alegados em juízo pelas partes.

Conforme já analisado, por mais que não seja possível se atingir  uma verdade irrefutável

acerca  dos  acontecimentos  ocorridos  no  passado,  é  possível  atingir  um  conhecimento

processualmente verdadeiro através dos fatos controversos que estão no processo por conta da

busca da verdade e por meio da atividade probatória desenvolvida, sempre que sejam obtidos

22 LIMA. Manual de… op. cit., p. 588.

23LIMA. Manual de… op. cit., p. 575
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elementos capazes de autorizar um determinado grau de certeza acerca da ocorrência daqueles

mesmos fatos.

A  terceira  e  última  acepção  é  vista  através  da  prova  como  meio,  que  são  os

instrumentos idôneos à formação da convicção do órgão julgador acerca da existência ou não

de determinada situação fática. 

De  forma  mais  clara  e  concisa,  André  Nicolitt  apresenta  o  conceito  e  a  natureza

jurídica da prova: 

“Prova é o instrumento ou o meio através do qual as partes pretendem
formar  a  convicção  do  julgador  em um determinado  processo.  A
natureza jurídica da prova não é outra  senão um direito  subjetivo,
correlato ao direito de ação e defesa.  De nada adiantaria o Estado
garantir o direito de ação e de defesa se não fosse obrigado também a
permitir o convencimento sobre a pretensão deduzida e sobre a defesa
exercida.  Sendo  assim,  a  prova  nada  mais  é  do  que  uma  outra
dimensão do direito de ação e do direito de defesa”.24

Quanto a finalidade da produção probatória, é a formação de elementos que visam

demonstrar a existência (ou não) de um determinado fato pretérito e todas as circunstancias

que  o  circundam.  Assim,  é  através  dessa  produção  probatória  que  o  órgão  julgador  terá

elementos necessários para formar sua convicção.

Por meio da atividade probatória desenvolvida ao longo do processo, objetiva-se a

reconstrução dos fatos investigados na fase extraprocessual, buscando a maior coincidência

possível com a realidade histórica, porém, como se sabe, jamais será possível atingir com

absoluta precisão a verdade histórica dos fatos em questão. 

3.2 – Provas e Elementos Informativos

A partir da publicação da Lei nº 11.690/08, houve a alteração do art. 155 do CPP25 que

passou a constar a importante distinção entre prova e elementos informativos, mais importante

ainda quando se trata da cadeia de custódia da prova. Nas palavras de Renato Brasileiro de

Lima:

24NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 648

25Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar  sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
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“A palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de
convicção produzidos, em regra, no curso o processo judicial, e, por
conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o
manto  do  contraditório (ainda que  diferido)  e  da  ampla defesa.  O
contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência
e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em
contraditório,  exigência  impostergável  em  todos  os  momentos  da
atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova”.26

Enquanto que os elementos de informação são aqueles colhidos na fase investigatória,

sem a necessária participação dialética das partes, logo, não se faz obrigatória a observância

do contraditório e da ampla defesa, visto que não há, nesse momento, acusados em geral, de

acordo com o inciso  LV do artigo  5º  da  Constituição  Federal27.  Mas  esses  elementos  de

informações possuem importância para a persecução penal, pois podem ser fontes de prova e

subsidiam a decretação de medias cautelares,  bem como auxiliam na formação da  opinio

delicti do órgão acusador.

3.3 – Fonte de Prova, Meios de Prova e Objeto de Prova

Fonte de Prova é utilizada para designar as pessoas ou coisas das quais se consegue a

prova,  existindo a classificação em fontes pessoais,  podendo ser o ofendido, os peritos,  o

acusado, as testemunhas. E fontes reais, que são os documentos em sentido amplo. Com o

cometimento  do  crime,  tudo  aquilo  que  possa  servir  para  esclarecer  alguém  acerca  da

existência do fato em si pode ser chamado de fonte de prova. “Derivam do fato delituoso em

si, independentemente da existência do processo, ou seja, são anteriores a ele, sendo que sua

introdução no feito se dá através dos meios de prova.”28

A preservação das fontes de prova é, portanto, fundamental, principalmente quando se

trata de provas cuja produção ocorre  fora do processo, como é o caso da coleta de DNA,

interceptação telefônica, etc. Trata-se de verdadeira condição de validade da prova.

Agora, sobre os meios de prova, André Nicolitt argumenta que “podemos dizer que

estes são os instrumentos através dos quais o julgador chega ao seu convencimento, extraindo

26LIMA. Manual de… op. cit., p. 584

27LV -  aos  litigantes,  em processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos  acusados  em geral  são  assegurados  o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

28LIMA. Manual de… op. cit., p. 589.
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deles elementos para sua decisão, v.g os depoimentos das testemunhas, documentos, perícias e

outros.”29

Os  meios  de  prova  são  os  instrumentos  que  fazem  as  fontes  de  prova  serem

introduzidas  no  processo,  logo,  só  existem no  processo.  Badaró  exemplifica  muito  bem

quando diz “a testemunha de um fato é a fonte de prova, enquanto suas declarações em juízo

são o meio de prova. O documento é uma fonte de prova, a sua incorporação ao processo é o

meio de prova. O livro contábil é fonte, enquanto a perícia contábil é meio”.30

Os meios de prova podem ser lícitos ou ilícitos, sendo esses últimos inadmissíveis e

desentranhados do processo de acordo com o artigo 157 do CPP31. Destaca Nucci, “os meios

ilícitos abrangem não somente os que forem expressamente proibidos por lei, mas também os

imorais,  antiéticos,  atentatórios  à  dignidade  e  à  liberdade  da  pessoa  humana  e  aos  bons

costumes, bem como os contrários aos princípios gerais do direito”.32

O objeto de prova é aquilo que necessita ser provado, o fato criminoso e todas as suas

circunstâncias, destacando-se autoria e materialidade, constituem o principal objeto de prova.

Em regra o direito não é objeto de prova já que é presumível que o magistrado conheça a lei,

porém, o direito estrangeiro ou local necessita ser provado. Os fatos notórios não precisam ser

provados, a exemplo, não é preciso provar que o dia 25 de dezembro é Natal ou que a capital

brasileira é Brasília.33

Argumenta, em contraponto quanto ao fato criminoso, Renato Brasileiro de Lima:

“O objeto da prova não são os  fatos,  pois  jamais  será  possível  se
atingir  a  reconstrução  integral  do  que  efetivamente  ocorreu.  Na
verdade, o objeto de prova é a verdade ou falsidade de uma afirmação
sobre um fato que interessa à solução do processo. São as asserções
feitas pelas partes que interessam à solução de controvérsia submetida
à apreciação judicial”.34

29NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 648.

30BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 166.

31Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008). 

32NUCCI,  Guilherme de Souza,  Manual de Processo Penal e  Execução penal.  5ª  Ed. São Paulo:  editora
Revista dos Tribunais, 2008. p. 389/390.
33 NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 651
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3.4 – Sujeitos e Forma da Prova

Os sujeitos da prova são pessoas ou coisas de quem ou de onde deriva a prova, se

dividindo  em  pessoal  ou  real.  Entende-se  como  prova  pessoal  uma  afirmação  de

conhecimento  ou  na  certificação  de  fato  ou  fatos  do  processo.  A prova  real  equivale  à

atestação que advém da própria coisa constitutiva da prova, por exemplo o ferimento ou o

projétil balístico da arma utilizada na prática de um delito. Argumenta Adalberto Camargo

Aranha:

“Todos os fatos deixam vestígios, que podem ser reais, ou morais. Os
primeiros ligam-se à realidade inconsciente das coisas, enquanto os
segundos  resultam de  impressões  conscientes  do  espírito.  A coisa
atesta,  inconscientemente  e  sem  influência  do  espírito  humano,
vestígios do fato probando; é a prova real  que,  em última análise,
consiste na atestação inconsciente feita por uma coisa na qual ficou
impresso um sinal. As perícias, as vistorias e todas as modificações
corpóreas  constituem prova  real.  O  homem  testemunha,  mediante
uma afirmação pessoal e consciente, um fato por ele conhecido por
ciência  própria  ou  por  meio  de  terceiros;  é  a  prova  pessoal.  É  a
revelação  consciente  feita  por  uma  pessoa  das  impressões
mnemônicas de um fato. A prova real é a atestação inconsciente feita
por uma coisa”.35

Quanto á forma da prova, que seria a maneira pela qual a prova se apresenta em juízo,

pode se dividir em documental, material ou testemunhal. A documental consiste em um papel

escrito que traz como conteúdo declaração de existência (ou não) de um ato ou de um fato,

como  exemplo,  escritos  públicos  ou  particulares,  cartas,  livros  comerciais,  fiscais,  entre

outros.

A prova material resulta da verificação existencial de determinado fato, que demonstra

a sua materialização, tal como ocorre com o corpo de delito, instrumentos do crime, etc. Por

fim, testemunhal,  é a prova que consiste na manifestação pessoal oral.  É uma espécie do

gênero  prova  oral,  inclui  os  esclarecimentos  de  perito  e  assistente  técnico,  bem  como

eventuais declarações da vítima. 

3.5 – Provas Cautelares, Não Repetíveis e Antecipadas

34LIMA. Manual de… op. cit., p. 594

35ARANHA, Da prova… Op. Cit. p. 25
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As provas cautelares podem ser produzidas no curso da fase investigatória ou durante

a fase judicial, e em regra depende de autorização judicial. São aquelas em que existe um

certo  risco  de  desaparecimento  do  objeto  da  prova  em razão  do  decurso  do  tempo  e  o

contraditório será diferido. 

As  provas  não  repetíveis  são  aquelas  que  quando  produzidas  não  há  mais  a

possibilidade  de  ser  produzida  ou  coletada  novamente  por  conta  do  desaparecimento,

destruição,  ou perecimento de  sua  fonte probatória.  Podem ser  produzidas  durante  a  fase

investigatória ou em juízo, em regra, não dependem de autorização judicial.  Nesse tipo, o

contraditório também será diferido.36

As provas antecipadas existem por conta de situações de urgência e relevância. São

produzidas com a observância do contraditório real, perante um magistrado, em momento

processual  diferente  daquele  legalmente  estabelecido,  ou  até  mesmo  antes  do  início  do

processo. Podem ser produzidas durante as investigações e em juízo, sendo indispensável a

autorização judicial.

4 – PRINCÍPIOS RELATIVOS À PROVA PENAL

36LOPES JÚNIOR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. A importância da cadeia de custódia para preservar
a prova penal, texto retirado da URL https://www.conjur.com.br/2015-jan-16/limite-penal-importancia-cadeia-
custodia-prova-penal acessado em 10 de junho de 2018.
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Efetuado os limites conceituais sobre a prova penal no direito processual brasileiro,

parte-se para a análise dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que se aplicam a

prova, limites esses que devem ser respeitados para que a prova seja licita. Quando se fala de

princípios ligados à prova, André Nicolitt expõe:

“Quando buscamos  traçar  o  elenco de  princípios  ligados  à  prova,  estamos
destacando os mandamentos nucleares sobre o tema, ou seja, aquilo que deve
servir de orientação para a interpretação, para a aplicação e para a criação das
regras jurídicas. Destaca-se, ainda, o papel importante dos princípios para o
afastamento das antinomias entre as regras que regem a matéria”.37 

Princípios são um conjunto de normas, condutas e ideias de caráter fundamental que

funcionam como  estrutura,  eixo  principal  de  todo  o  ordenamento  jurídico,  capaz  de  dar

harmonia  e  coerência  ao  ordenamento.  Alguns  princípios  encontram-se  explícitos  e

positivados enquanto outros estão implícitos e não positivados. Serão trabalhados aqueles que

estão na Carta Magna e os que estão no Código de Processo Penal e que decorrem do sistema

constitucional, correlacionados ao tema da cadeia de custódia da prova penal. 

4.1 – Princípios Constitucionais Aplicados à Prova

Segundo a Constituição Federal de 1988, ninguém poderá ser privado de sua liberdade

sem o Devido Processo Legal, logo, o primeiro princípio importante para o estudo da prova

no processo penal. Consagrado pelo artigo 5º, inciso LIV38, da Constituição Federal de 1988

apresenta-se como uma garantia constitucional ampla, e uma das mais relevantes do direito

constitucional  que  confere  a  todo  indivíduo,  o  direito  fundamental  a  um processo  justo,

devido. 

É  pacífico  o  entendimento  de  que  o  Devido  Processo  Legal  representa  um

sobreprincípio, supraprincípio ou princípio-base, norteador de todos os demais que devem ser

observados no processo. Segundo José Afonso da Silva39, o princípio do devido processo legal

37NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 653

38LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

39SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros,
2005. p. 431-432. 
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combinado com o direito de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV)40, o contraditório e a ampla

defesa (art. 5º, LV41), fecha o ciclo das garantias processuais.

Assim, garante-se o processo, com as formas instrumentais adequadas, de forma que a

prestação jurisdicional,  quando entregue pelo Estado,  dê a  cada  um,  o que é  seu.  De tal

princípio derivam muitos outros princípios e garantias fundamentais, sendo que muito deles

estão ligados de forma íntima com a produção probatória. 

Em segundo lugar, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, princípio este que a

Carta Magna elegeu como fundamento da República do Brasil (art.  1º, III,  da CF/198842),

deve ser seguido á risca quando através do processo penal o Estado buscar a verdade, logo,

não é possível a adoção de meios de prova que atentem contra esse princípio, que, segundo

André  Nicolitt43,  “Levaria  à  ruína  da  estrutura  republicana  brasileira.  Com  efeito,  este

princípio deve ser observado, principalmente quando da análise das provas que envolvam as

chamadas intervenções corporais44“

O Princípio da Presunção de Inocência, também consagrado pela Constituição Federal

de  1988 em seu  artigo  5º,  LVII,  assegura  que  “ninguém será  considerado  culpado  até  o

trânsito  em julgado  da  sentença  penal  condenatória”.  Em essência,  o  ser  humano  nasce

inocente, permanece inocente até que o Estado afaste esse estado natural e jurídico, de modo

consistente, através do devido processo constitucional e legal. 

Tal princípio impõe que não pode ser considerado culpado o acusado antes do trânsito

em  julgado  da  sentença  condenatória,  incumbindo  à  acusação  o  encargo  de  afastar  tal

40XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

41LV  -  aos  litigantes,  em processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos  acusados  em geral  são  assegurados  o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

42Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da
pessoa humana;

43NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 653

44Intervenções corporais são medidas de investigação realizadas no corpo das pessoas, sem obrigação de serem
realizadas  com  seu  consentimento,  através  da  coação  direta,  se  necessário,  com  o  objetivo  de  encontrar
conjunturas fáticas que sejam do interesse processual, em relação às condições ou ao estado físico ou psíquico do
sujeito,  ou  com  o  condão  de  localizar  artefatos  nele  ocultados.  (SERRANO,  Nicolas  Gonzales-Cuellar,
Proporcionalidy Derechos Fundamentales en el Proceso Penal, p. 285-305, 1990, Editorial Colex, Madri). 
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presunção de inocência. É necessário lembrar que diante do estado de inocência, a acusação

representará  apenas  mera  presunção  de  culpabilidade  para  o  órgão  julgador,  e  só  será

convertido em uma futura condenação somente após a constatação pelo órgão julgador, não

sendo necessário que o acusado comprove a sua inocência, então, “o que deve ser provado é a

culpa, e nunca o estado de inocência”.45

O Princípio da Inadmissibilidade das Provas Ilícitas encontra-se ao lado da presunção

de  inocência  e  seria  a  inadmissibilidade  de  qualquer  prova  obtida  por  meios  ilícitos  no

processo.  Tal princípio encontra-se inserido no artigo 5º,  LVI,  da Constituição Federal  de

1988.46

Esta inadmissibilidade é decorrência direta do Estado Democrático de Direito, que não

admite punição do indivíduo a qualquer custo. Existe a diferenciação doutrinária entre provas

ilícitas e ilegítimas, sendo as primeiras aquelas que ferem algum preceito constitucional ou

legal,  enquanto  as  segundas  são  obtidas  mediante  algum desvio  ou  desobediência  a  uma

norma de direito processual. Essa distinção faz-se importante, segundo Aury Lopes Júnior, se

levar em consideração que a prova ilícita não é passível de repetição, visto que o vício está

vinculado ao momento de sua obtenção, enquanto a prova ilegítima poderia ser repetida, já

que o defeito se dá exclusivamente na dimensão processual.47

O Professor  André  Nicolitt  expõe que  apesar  da  referida  divisão  doutrinária  entre

provas ilegítimas e ilícitas:

“Em suma,  qualquer  prova  colhida  ou  produzida  com violação  a
regras, de direito material ou de direito processual, são inadmissíveis
no  processo,  isto  é,  são  proibidas,  não  podem  fundamentar  uma
decisão, salvo na hipótese de ser a única capaz de absolver o réu, pois
em  tal  hipótese  incide  o  princípio  da  dignidade  humana  que  na
ponderação de valores, prevalece”.48

Cumpre frisar que em se tratando de provas ilícitas lato sensu, o regime aplicável não

é o das nulidades, onde estão inseridos os institutos da sanatória e convalidação, e sim da

45LIMA. Manual de… op. cit., p. 53

46LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

47LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 419

48NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 158
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irremediável  inadmissibilidade,  não  suportando  qualquer  discussão  sobre  convalidá-las,

devendo ser desentranhadas do processo, conforme legisla o artigo 157, caput do Código de

Processo Penal49.

O Princípio do Contraditório é a essência do processo (artigo 5º, LV, da CF/198850), é

uma verdadeira condição de existência da prova,  já que só podem ser considerados como

prova  os  dados  de  conhecimento  introduzidos  no  processo  na  presença  do  juiz  e  com a

participação dialética das partes. O artigo 155 do Código de Processo Penal51 trata exatamente

da dependência da produção de provas em relação ao princípio do contraditório. 

É o núcleo fundamental desse princípio a participação dialética na discussão dos fatos

da causa, assegurando a ambas as partes a oportunidade de fiscalização recíproca dos atos

praticados no curso do processo. É necessário assegurar uma real e igualitária participação

dos sujeitos processuais ao longo de todo o processo, assegurando a efetividade e plenitude do

contraditório, para isso, o direito a informação e o direito de participação são imprescindíveis.

É o que se denomina contraditório efetivo e equilibrado. 

Leciona André Nicolitt:

“O devido processo legal é um conjunto de princípios, como o contraditório, a
ampla defesa,  a presunção de inocência,  a  motivação e  etc.  Aqui isso fica
muito  evidente,  pois  temos  que  trabalhar  também  com  o  princípio  da
presunção de inocência, o que impõe à acusação o ônus da prova e ainda como
regra de julgamento o in dubio pro reo. Destarte, se a prova produzida sob o
crivo do contraditório, por si só, é incapaz de possibilitar a formação de um
juízo condenatório, está evidenciada a insuficiência de prova, impondo-se a
absolvição do réu”.52

Há duas espécies de contraditório no processo penal, sendo o primeiro o contraditório

para a prova ou real, que demanda que as partes atuem na própria formação do elemento de

prova, sendo indispensável que sua produção se dê na presença do magistrado. E a segunda, o

49Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

50LV  -  aos  litigantes,  em processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos  acusados  em geral  são  assegurados  o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

51Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar  sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

52NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 655
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contraditório diferido ou postergado, que seria o reconhecimento da atuação do contraditório

após a formação da prova. “A observância do contraditório é feita posteriormente, dando a

oportunidade ao acusado e o seu defensor de, no curso do processo, contestar a providência

cautelar ou de combater a prova pericial feita no curso do inquérito”.53

O Principio da Ampla Defesa, estabelecido no artigo 5º, LV, da Magna Carta, só é

possível  em  virtude  de  um  dos  elementos  que  compõem  o  contraditório,  o  direito  à

informação e se exprime por intermédio do segundo elemento, a reação. A ampla defesa e o

contraditório são manifestações simultâneas intimamente ligadas pelo processo, sem que daí

se possa concluir que uma derive da outra. “O contraditório manifesta-se em relação a ambas

as partes, já a defesa diz respeito apenas ao réu”.54

A ampla defesa possui dois aspectos, a autodefesa e a defesa técnica. Cabe dizer que

admite-se que o acusado seja formalmente tratado de maneira desigual em relação a acusação,

delineando o viés material do princípio da igualdade. “Aos acusados são outorgados alguns

privilégios em detrimento da acusação, como a existência de recursos privativos da defesa, a

proibição da reformatio in pejus, a regra do in dubio pro reo, a previsão de revisão criminal

exclusivamente pro reo”.55

O Principio da Publicidade no processo penal como um todo só possui restrição em

casos de intimidade ou interesse social (artigo 5º, LX, da CF/198856), não há possibilidade de

supressão da publicidade. Logo, a publicidade pode ser restrita as partes, mas, segundo André

Nicolitt, “não se pode imaginar uma prova que seja guardada em sigilo em relação às próprias

partes, só vindo a lume na decisão, o que violaria também o contraditório”.57

Porém, em casos de medidas cautelares, a exemplo, das escutas telefônicas e buscas

domiciliares, se submetem ao contraditório diferido, já que existe o risco da prova desaparecer

53LIMA. Manual de… op. cit., p. 54

54BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy, Correlação entre acusação e sentença, 2ª ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2009, p.37.

55LIMA. Manual de… op. cit., p. 55

56LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse
social o exigirem; 

57NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 657
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com a  publicidade  do  ato,  sendo  a  mesma  suprimida,  mantendo-se  em  sigilo  durante  a

colheita de prova.

4.2 – Princípios Infraconstitucionais Aplicados à Prova

O Princípio da Comunhão ou Aquisição afirma que as provas produzidas por ambas as

partes  são para  o  processo  e  podem ser  usadas  por  qualquer  uma das  partes,  já  que  são

colhidas no interesse da Justiça. André Nicolitt cita a doutrina portuguesa no sentido de que

“o Ministério Público está obrigado a apresentar em juízo todas as provas que possua, ainda

que estas aproveitem ao réu. Mais que ônus da prova, o Ministério Público tem o dever de

provar58”.

Outro  princípio  infraconstitucional  importante  para  a  atividade  probatória  é  o

Princípio do Livre Convencimento Motivado, ensina que as provas serão avaliadas livremente

pelo magistrado, não possuindo qualquer tipo de avaliação prévia. O julgador tem a liberdade

para  valorar  as  provas  de  acordo com sua  consciência,  devendo,  somente,  motivar  a  sua

decisão,  conforme legisla  o  artigo  93,  IX,  da  Constituição  Federal  de  1988.  O  juiz  não

encontra-se preso a critérios legais preestabelecidos. Assim, dispõe o artigo 155 do CPP: “O

juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova (...)” 

Existem exceções para estes princípios, a primeira delas ocorre no tribunal do juri, que

prevalece o princípio da íntima convicção (artigo 5º, XXXVIII, b, da CF/198859), já que os

jurados estão dispensados de motivar a sua decisão. Existe a discussão na doutrina quanto aos

crimes que deixam vestígios, se haveria uma exceção ao princípio do livre convencimento

motivado com a adoção de prova tarifada ou do princípio da prova legal. Ocorre porque o

artigo 158 do CPP diz que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de

corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 

O Princípio da Liberdade Probatória mostra que a atividade probatória é livre e ampla,

já que a lei não fixa os meios de prova conforme dispõe o paragrafo único do artigo 155 do

CPP que,  no  juízo  penal,  “somente  quanto  ao  estado  das  pessoas,  serão  observadas  as

58SILVA, Germano Marques da. Curso de Processo Penal. Lisboa: Verbo, 2002. vol II, p. 111.

59XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:  b) o sigilo
das votações;
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restrições à prova estabelecidas na lei  civil”.  Existe ainda a  limitação acerca da ilicitude.

Desse  modo,  os  meios  de  prova  que  não  contrariam  a  dignidade  da  pessoa  humana,  a

privacidade, a intimidade e nem violam a lei são considerados válidos”.60

Como visto, as questões de estado de pessoa obedecem às restrições da lei civil, como

exemplo, não se pode aplicar a agravante do art. 61, II, e, do Código Penal61 sem que seja

comprovada  a  condição  de  cônjuge,  ascendente  ou  descendente  entre  vítima  e  acusado,

comprovação feita através da certidão de nascimento ou casamento. 

O Princípio da Autorresponsabilidade das Partes é aquele que afirma que as partes

assumem  as  consequências  de  sua  atividade  ou  inatividade  probatória.  Por  conta  desse

princípio, as partes assumem as consequências de sua inatividade, erro ou negligência, em

relação as provas e as suas alegações, Renato Brasileiro de Lima exemplifica que “na hipótese

de processo penal por crime de ação penal pública incondicionada, caso o Ministério Público

não comprove a prática do fato delituoso, a consequência será a absolvição do acusado”.62

60NICOLITT, Manual de… op. Cit. p. 659.

61Art. 61  - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação  dada  pela Lei  nº  7.209,  de 11.7.1984)  II  -  ter  o  agente  cometido o crime:  e) contra  ascendente,
descendente, irmão ou cônjuge; 

62LIMA. Manual de… op. cit., p. 646
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5 – A NECESSIDADE DA PARIDADE DE ARMAS NO PROCESSO PENAL 

O réu tem, em toda a persecução penal que procede pela busca da verdade, o Estado

de  Inocência,  que  apenas  pode  ser  relativizado  pelo  devido  processo  legal;  se  nenhum

elemento de prova for encontrado e nenhuma ação dirigida na formação da culpa for feita,

este réu permanece com seu Estado de Inocência; assim, a persecução penal não tem como

proporcionar ao réu um estado melhor do que o mesmo inicia já possuindo; mesmo no caso de

ser  absolvido,  o  que  o  réu teria  como consequência  seria  a  manutenção deste  Estado de

Inocência. 

Entre  a  acusação,  a  defesa  e  toda  dialética  exercida  sobre  o  status  quo do réu,  a

legitimidade da  jurisdição  exige  um tratamento  paritário  entre  estes  sujeitos  do processo,

fazendo  com  que  os  lados  tenham  igual  oportunidade  de  participação  na  construção  da

decisão do órgão julgador. E tal igual oportunidade de participação só pode ser obtida no

processo penal se existir uma atividade dinâmica, ativa, na busca do equilíbrio da formação

do procedimento, essa atividade é chamada de paridade de armas.

É de extrema importância a exposição concreta dos atos pela qual a paridade de armas

se dá para que se possa cumprir um princípio tão amplo. Luigi Ferrajoli conceitua:

“Para  que  a  disputa  se  desenvolva  lealmente  e  com  paridade  de
armas,  é  necessária,  (...),  a  perfeita  igualdade  entre  as  partes:  em
primeiro lugar, que a defesa seja dotada das mesmas capacidades e
dos mesmos poderes da acusação; em segundo lugar, que o seu papel
contraditor seja admitido em todo estado e grau do procedimento e
em  relação  a  cada  ato  probatório  singular,  das  averiguações
judiciárias  e  das  perícias  ao  interrogatório  do  imputado,  dos
reconhecimentos aos testemunhos e às acareações.”63

A paridade de armas exige que as partes possam apresentar o caso sob condições que

não impliquem nenhuma posição desvantajosa a  respeito  da  parte  contrária,  Por  sua vez,

explicam Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli:

“Mas a igualdade não pode ser,  evidentemente,  somente formal:  o
correto enfoque da '‘paridade de armas’' leva ao reconhecimento não
de uma igualdade estática,  senão dinâmica,  em que o Estado deve
suprir desigualdades para vivificar uma igualdade real. Se o devido
processo é a expressão jurisdicional democrática de um determinado
modelo de Estado,  essa  igualdade somente  pode ser  a  substancial,

63FERRAJOLI, Luigi.  Direito e razão: teoria do garantismo penal.  2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2006. p. 565
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efetiva,  real.  As  oportunidades  dentro  do  processo  (de  falar,  de
contraditar, de reperguntar, de opinar, de requerer e de participar das
provas etc.) devem ser exatamente simétricas, seja para quem ocupa
posição idêntica dentro do processo (dois réus, v.g.), seja para os que
ostentam  posições  contrárias  (autor  e  réu,  que  devem  ter,  em
princípio, os mesmos direitos, ônus e deveres)”.64

6 – OS STANDARDS PROBATÓRIOS (CRITÉRIOS DE DECISÃO)

Gustavo Badaró65 entende que os standards probatórios são compreendidos como o

grau ou nível de prova exigido em um caso específico, como indícios suficientes ou além da

dúvida  razoável.  De acordo com Knijnik:  “Por  modelo  de  controle  do  juízo  de  fato  (ou

standards, critérios, etc.) provisoriamente definimos enunciações teóricas capazes de ensejar o

controle da convicção judicial objeto de uma determinada decisão”.66

Os Standards Probatórios são, resumidamente, o grau ou o nível de prova exigido em

um  caso  específico  que  vá  além  da  dúvida  razoável.  Não  é  possível  quantificar

matematicamente os diversos graus de probabilidade que caracterizam esses distintos modelos

de  constatação.  Levando  em consideração  a  regra  probatória  decorrente  do  princípio  da

presunção de inocência e o status de inocente do acusado, faz-se importante a observância

desses standards, até mesmo para se permitir certo controle sobre o raciocínio judicial  no

terreno da prova e dos fatos. Como explica Renato Brasileiro de Lima, “em razão do influxo

do direito material em jogo e da regra probatória do in dubio pro reo, não se pode negar que o

processo penal adota um standard de prova bastante elevado para a desconstituição do estado

de inocência do acusado”67, sobre o assunto, continua Renato Brasileiro de Lima:

“Esse  grau  de  convencimento  necessário  para  a  prolação  de  uma
sentença condenatória, baseado em provas além de qualquer dúvida
razoável,  não é o mesmo  standard necessário,  todavia,  para outras
decisões  ao  longo  da  persecução  penal.  É  dizer,  os  standards

64GOMES,  Luiz  Flávio;  MAZZUOLI,  Valério  de  Oliveira.  Comentários  à  convenção  americana  sobre
direitos humanos: Pacto de San José da Costa Rica. 3. Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 113.

65 BADARÓ, Processo P…, Op. Cit. p. 391

66KNIJNIK, Danilo.  Os standards do convencimento judicial: paradigmas para o seu possível controle.
Revista Forense, Rio de Janeiro, n. 353, p. 15-52, jan.-fev.2001. 

67LIMA. Manual de… op. cit., p. 604

                                                                                 33



probatórios podem variar de acordo com as diferentes decisões que
são proferidas pelo magistrado ao longo do processo”.68 

Conforme explica José Paulo Baltazar Júnior, no Brasil não há  standard probatório

legal  previsto ou jurisprudencialmente adotado com uma formulação clara,  como a prova

além de dúvida razoável e a preponderância de prova do direito norte-americano, usando os

juízes de critérios flexíveis de prova, com grande espaço para a discricionariedade judicial.

No plano legal, embora seja claro o dever de motivar, que inclui a motivação de fato, não há

clareza sobre os requisitos da motivação, limitando-se o CPP, em seu art. 381, incisos III e IV,

a determinar como requisito da sentença a indicação “dos motivos de fato e de direito em que

se fundar a decisão”, bem como “dos artigos de lei aplicados” Na doutrina brasileira, são

escassos os trabalhos sobre a estrutura da motivação de fato, limitando-se os comentários, de

modo geral, a referir a necessidade da fundamentação como garantia de controle, mas sem

avançar sobre os seus requisitos mínimos.69

Na jurisprudência  brasileira  não  há  formulação  explícita  e  sistemática  de  padrões

gerais  para  um determinado  ramo  do  direito,  tal  como  aquela  da  prova  além de  dúvida

razoável,  utilizada  no  processo  penal  norte-americano,  observando-se  a  utilização  de

múltiplos  critérios,  de  forma  fragmentária.  Isso  não  significa,  porém,  total  ausência  de

requisitos mínimos para a motivação, sendo reconhecidos os seguintes:  a)  necessidade de

motivação; b) vedação de contradição; c) objetividade da motivação; d) obrigatoriedade do

enfrentamento  de  todas  as  questões;  e)  distinção  entre  o  grau  de  exigência  de  prova  no

processo civil e no processo penal.

De certo modo, os standards probatórios, que não são disponíveis, funcionam como

um fiscalizador do livre convencimento motivado, pois asseguram o caráter racional-legal da

decisão  e  imuniza  dos  espaços  impróprios  da  discricionariedade  e  do  decisionismo  do

magistrado.

68 LIMA. Manual de… op. cit., p. 689

69BALTAZAR JUNIOR, José Paulo, Standards Probatórios no Processo Penal, texto retirado da 
URlhttps://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18424/Standards_Probatdf, em 12 junho de 2018 p.161 a

185.
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7 – A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA

7.1 – Introdução e Conceituação

Para uma análise completa e acertada acerca da cadeia de custódia da prova penal, até

aqui foram apresentados temas de grande valor, como a problemática da busca da verdade e

suas implicações quanto a prova, os conceitos referentes a teoria geral da prova que,  são

basilares para o entendimento que se busca, os princípios do processo penal ligados a prova,

que delinearão os argumentos que serão apresentados, e os standards probatórios como um

dos eixos de pensamento sobre o tema. 

Como já visto, a prova é o eixo central do Processo Penal, já que é um instrumento

recognitivo e persuasivo. Possui atividade recognitiva do juiz em relação a fato narrado pela

acusação e, ao mesmo tempo, função persuasiva, pois através dela é possível a construção da

decisão, logo, as provas servem para obter a captura psíquica do julgador com o intuito de

formar a sua convicção.

A prova possui um papel importante, constituindo os olhos do processo, a base onde a

dialética processual é construída. Constata-se que é por meio da prova que o julgador exerce

sua função e fundamenta as razões da decisão, sendo imprescindível que passe pelo crivo do

contraditório, ainda que diferido. Visto isso, conforme explica Dierle Nunes:

“O  contraditório  consubstancia  garantia  fundamental  do  indivíduo
caracterizada  pela  possibilidade  de  participação  ativa  dos  assuntos
que  lhe  tragam  interesse  e  efetiva  influência  no  procedimento
formativo dos procedimentos, reduzindo a possibilidade de decisões
surpresa no processo judicial”.70

Explica Carlos Edinger que as provas possuem limites, tais limites são chamados de

constrangimentos epistemológicos, que são a constatação de que são inadmissíveis as provas

obtidas por meios ilícitos, enunciado exposto no artigo 5º, LVI, da CF/1988, além do artigo

157 do CPP, que estabelece que são inadmissíveis as provas ilícitas, aquelas que são obtidas

por violação a normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas do processo.71

70NUNES, Dierle José Coelho. O princípio do contraditório: uma garantia de influência e de não surpresa.
In: MENEZES; BORRI; SOARES. A Quebra da cadeia de custódia da prova e seus desdobramentos do processo
penal brasileiro. Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, 2018, p. 152. 
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Conclui-se,  então,  desses dois artigos,  que as provas adquiridas por esse meio são

inadmissíveis. Ainda citando Carlos Edinger, “Uma forma de corporificar essa proibição é dar

vazão ao contraditório no âmbito processual”.72Taruffo, sobre o tema, afirma:

“Vale a pena ressaltar que o contraditório é, além de uma garantia
defensiva, um método de formação da prova que objetiva assegurar –
através  do  confronto  dialético  de  posições,  informações  e
argumentações diversas fornecidas pelas partes – a completude e a
confiabilidade do procedimento probatório e dos critérios de decisão
sobre os fatos”.73

De  fato,  um  desses  limites  à  atividade  probatória  é  a  necessidade  de  sua

rastreabilidade.  Entende-se por  rastreabilidade  de  uma prova o ato  de se criar  formas de

controle quanto ao estado da coisa, o caminho por onde passou e quem teve contato. Deve se

tomar cuidado com as fontes de provas obtidas fora do processo, não apenas pela dificuldade

do réu em contraditar tais elementos, mas também porque, na maioria das vezes, o acusado

fica nas mãos do Estado-acusação, já que o elemento probatório,  além de produzido pelo

órgão acusador, fica sob seus cuidados. 

Afirma Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa74 que “a preservação das fontes de

prova  é,  portanto,  fundamental,  principalmente  quando  se  trata  de  provas  cuja  produção

ocorre fora do processo, como é o caso da coleta de DNA, interceptação telefônica, etc. Trata-

se de verdadeira condição de validade da prova”.

Desse modo, o tema de provas exige a intervenção de regras de acreditação, pois nem

tudo que ingressa no processo pode ter valor probatório; há que ser acreditado, legitimado,

valorado desde sua coleta até a sua produção em juízo para ter valor probatório.

Neste momento aparece o instituto da cadeia de custódia da prova com o objetivo de

garantir a todos os acusados o devido processo legal, assim como os recursos a eles inerentes,

71EDINGER,  Carlos. Cadeia  de  Custódia,  Rastreabilidade  Probatória.  Revista  Brasileira  de  Ciências
Criminais, vol. 120, 2016,  p. 244

72EDINGER, Cadeia de… Op. Cit. p. 245

73TARUFFO, Michelle. A Prova; tradução João Gabriel Couto. - 1. ed. - São Paulo : Marcial Pons, 2014, p. 103

74LOPES JÚNIOR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. A importância da cadeia de custódia para preservar
a prova penal, texto retirado da URL https://www.conjur.com.br/2015-jan-16/limite-penal-importancia-cadeia-
custodia-prova-penal acessado em 10 de junho de 2018, p. 02
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a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita75. A cadeia de custódia

abrange todo o percurso que deve ser feito pela prova até o momento da sua exata análise e

perfeita inserção no processo, sendo que qualquer intervenção durante o trâmite processual

pode resultar na sua inutilidade.

Assim,  não  se  pode  limitar  a  garantia  constitucional  da  prova,  isso  porque  deve

abranger também, segundo Carlos Edinger,“a possibilidade de se indicar fontes de prova, de

se exigir que elas venham ao processo, da mesma forma como foram obtidas, de utilizar os

mecanismos de prova,  pela  metodologia legalmente definida,  e de exigir  a  valoração dos

elementos trazidos”.76

Visto  assim,  a  cadeia  de  custódia  consiste  em  um  mecanismo  garantidor  de

autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso

investigado, sem que haja lugar para qualquer  tipo de adulteração. Sobre o tema,  Renato

Brasileiro de Lima argumenta: 

“Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento
destinado  a  manter  e  documentar  a  história  cronológica  de  uma
evidência,  evitando-se,  assim,  eventuais  interferências  internas  e
externas  capazes  de  colocar  em  dúvida  o  resultado  da  atividade
probatória.”77

Noutras palavras, Carlos Edinger expõe o conceito de cadeia de custódia como:

“Uma sucessão de elos, que dizem respeito a um vestígio que, por sua
vez, eventualmente, será considerado uma prova. Um elo é qualquer
pessoa  que  tenha  manejado esse  vestígio.  É  dever  do  Estado –  e,
também,  direito  do  acusado,  identificar,  de  maneira  coerente  e
concreta,  cada  elo,  a  partir  do  momento  no  qual  o  vestígio  foi
encontrado”.78 

Claudemir Rodrigues Dias Filho define a cadeia de custódia como: 

“Uma  sucessão  de  eventos  concatenados,  em  que  cada  um
proporciona a viabilidade ao desenvolvimento do seguinte, de forma a
proteger  a  integridade  de  um  vestígio  do  local  de  crime  e  seu

75LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

76EDINGER, A cadeia… Op. Cit. p. 244

77LIMA. Manual de… op. cit., p. 604

78EDINGER, A cadeia… Op. Cit. p. 248
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reconhecimento como prova material  até  o  trânsito  em julgado do
mérito processual”.79

Eduardo Del Campo afirma o seguinte sobre a cadeia de custódia no âmbito pericial:

“Todo  procedimento  realizado  entre  comunicação  do  fato  para  a
autoridade competente e a requisição do exame deve obedecer um
rigoroso  sistema  de  controle  denominado  cadeia  de  custódia,  que
pode ser definido como o conjunto de procedimentos administrativos
que certificam a preservação e integridade da amostra durante todos
os  passos  (coleta,  recebimento  e  análise),  de  maneira  a  garantir  a
confidencialidade e a confiabilidade dos resultados”.80

A cadeia de custódia da prova é um dispositivo dirigido a assegurar a fiabilidade81 do

elemento  probatório,  ao  colocá-la  sob  proteção  de  interferências  capazes  de  falsificar  o

resultado da atividade probatória. Geraldo Prado observa que o instituto da cadeia de custódia

da prova objetiva a discussão da concreta possibilidade de manipulação indevida do elemento

probatório, notadamente, porque a cadeia de custódia da prova, nas suas palavras:

“Leva  em  considerações  questões  de  ordem  prática  como,  por
exemplo,  a  manipulação  indevida  do  elemento  probatório  com  o
propósito  de  incriminar  ou  isentar  alguém  de  responsabilidade  e
também interroga, no plano teórico, as condições concretas do melhor
conhecimento judicia”l82

“À cadeia de custódia atribui-se duas  ações  específicas essenciais  à criminalística,

quais  sejam,  manter  as  características  das  evidências  e  documentar  o  processamento  das

mesmas”.83

É importante que se defina de onde veio o vestígio, como requisito de admissibilidade.

É importante que se determine, explicitamente, em que local exato foi encontrado o vestígio,

79DIAS FILHO, Claudemir Rodrigues.  Cadeia de Custódia: do local de crime ao trânsito em julgado; do
vestígio a evidência. Doutrinas Essenciais – Processo Penal. v.3. São Paulo: RT, 2012. P. 404.

80DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcantara. Exame e levantamento técnico-pericial de locais de interesse à
Justiça Criminal: abordagem descritiva e crítica. 252 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, São
Paulo, USP, 2008, p. 55

81Fiabilidade significa uma particularidade do que é fiável (confiável); confiabilidade.  

82PRADO, Geraldo.  Ainda sobre a “quebra da cadeia de custódia das provas”. Boletim IBCCRIM, São
Paulo, ano 22, nº 262, p. 16-17, set./2014.

83NASCIMENTO, Luciara julina santos, SANTOS, Marcia Valéria Fernandes Diederiche Limas dos. Cadeia de
Custódia.  Revista  Prova  Material  6/II  Salvador  Departamento  de  Polícia  Técnica/Secretaria  de  Segurança
Pública do Estado da Bahia, Salvador, 2005, p.7.
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como exemplo, em uma residência onde foi encontrada alguma droga ilícita constar o exato

cômodo (sala, quarto, banheiro) e o lugar (dentro de uma gaveta, no armário, no lixo). Caso

não se tenha conhecimento desses elos, dúvidas razoáveis poderão surgir. 

Com esse primeiro elo provado, para que se tenha um desenvolvimento de uma cadeia

de  custódia  de  modo correto,  é  necessário  que  se  faça  o  registro  deles  contendo os  três

seguintes elementos: quem manejou o vestígio, o que fez com ele, e como fez isso, conforme

dita a doutrina norte-americana.84

Observa-se que a cadeia de custódia da prova, em meios práticos,  são as regras e

métodos destinados à garantia da preservação das fontes a serem examinadas, de tal sorte que

a expressão pode ser conceituada também como o registro documentado de toda a cronologia

da posse, movimentação, localização e armazenamento do material probatório.85

 Procedimentos que potencialmente possam contribuir para a rastreabilidade da fonte

de prova como o reconhecimento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento,

processamento, armazenamento e descarte de vestígios integram o que denomina cadeia de

custódia.

Vários  elementos  são  necessários  à  execução  dos  procedimentos  da  cadeia  de

custódia,  a  escolha  desses  elementos  integrantes  para  a  execução  dos  atos  de  cadeia  de

custódia devem ser conforme a natureza do vestígio a ser preservado. Devendo sempre atentar

para o rigor técnico e científico para afastar qualquer suspeita de má-fé e negligência. 

No envio do material, é importante a existência do histórico do caso para orientar os

exames, bem como evitar que variáveis inesperadas influenciem o resultado da análise. Outro

fator importante a salientar é a necessidade de uma central de custódia destinada à guarda e ao

controle dos vestígios de modo a garantir a integridade e a idoneidade do material que serviu

84MOENSSENS, André.  Scientific evidence in civil and criminal cases. 4ª Ed. New York: The Foundation
Press, 1995, p. 101

85A portaria nº 82 da SENASP, ao conceituar cadeiade custódia, a define como sendo: “o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. (BRASIL, SENASP/MJ 2014)

                                                                                 39



de base para o exame realizado pelo perito oficial e atender o disposto no §6º do artigo 159 do

CPP. 86

Deste modo, assevera Girlei Veloso Marinho:

“Que qualquer desconfiança que surgir no mundo jurídico quanto à garantia da

autenticidade e/ou da idoneidade poderá ser esclarecido por meio de rastreamento

do processo.  Toda prova  que  chega  ao tribunal  tem sua  história  que  pode ser

conhecida  pelos  operadores  do  direito  durante  o  desenvolvimento  dos  seus

trabalhos de ofício. Não ficando no campo da explicação intelectual, mas no saber

concreto  como a  prova  pericial  foi  produzida,  desde  a  fase  de  vestígio  até  o

produto final acabado para ser enviado ao mundo jurídico”.87

Percebe-se  que  a  cadeia  de  custódia  relaciona-se  intimamente  à  integridade,

autenticidade, e originalidade da prova sendo inegável que, por exemplo, para a aferição da

qualidade do resultado do exame pericial, é imprescindível que o corpo de delito mantenha as

características que possuía quando coletado in loco.

7.2 – Desdobramentos Importantes

É importante  dizer  que o instituto da cadeia de custódia não 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,  ou  seja,  “demonstre  que  tais  objetos

correspondem ao que a parte alega ser”88 

O que na verdade o instituto procura é assegurar ao acusado que o Estado e seus

agentes  cumprirão  a  obrigação  de  conservar  a  prova,  com  o  intuito  de  garantir  a  sua

integridade  e  confiabilidade,  chamado  por  Geraldo  Prado  de  “mesmidade”89,  ou  seja,  a

garantia que a prova que está em juízo é a mesma que foi colhida. 

86Art. 159 CPP § 6o Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será
disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial,
para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.

87MARINHO,  Girlei  Veloso.  Cadeia  de  custódia  da  prova  pericial:  uma  exigência  no  mundo
contemporâneo.2011.Texto/retiradodaURLhttps://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9024/
RELAT%C3%93RIO%20COMPLETO%20DEFESA.pdf acessado em 12 de julho de 2018, p. 17.

88LOPES JÚNIOR, Direito processual… Op. Cit.  p. 412.
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A “mesmidade” é violada, a exemplo, nas interceptações telefônicas, nos casos em que

a  prova  é  filtrada  pela  autoridade  policial  ou  órgão  acusador,  que  traz  para  o  processo,

submetido ao contraditório diferido, apenas aquilo que lhe interessa, sendo assim, não é a

mesma  prova  colhida  mas  aquela  que  de  alguma  forma  interessa  ao  acusador,  algo  que

claramente subtrai o acesso à defesa.

Geraldo  Prado  cita  em  sua  obra  Andrés  Baytelman  e  Maurício  Duce,  quando

argumenta  que  a  cadeia  de  custódia  da  prova  também  deve  observar  o  princípio  da

desconfiança,  decorrência  natural  do Estado democrático de direito,  vez que não se pode

afirmar, com certeza, que o objeto discutido é aquilo que a parte afirma ser, o julgador não

pode  colocar  confiança  especial  em  uma  parte,  principalmente  quando  ela  representa  o

Estado.90

O princípio da desconfiança é compreendido sob a perspectiva de que o objeto ou

documento  é  insuficiente  para  representar  aquilo  que  a  parte  diz  que  significa,  ou  seja,

inexistiria confiança preestabelecida, de modo que ninguém, nem mesmo o magistrado teria

motivo para depositar confiança em determinada parte.91

Tanto a acusação como a defesa são devidamente remuneradas para sustentar aquilo

que defendem, implicando reconhecer que fora do mundo da prova, não há por que haver

concessões  para  ninguém,  incluindo  até  mesmo  as  proposições  factuais  que  dizem  que

determinado objeto é o que dizem que é.

Visto isso, percebe-se que seja pela “mesmidade” ou pela “desconfiança” a ausência

de  observância  de  um  procedimento  específico  no  momento  da  produção  do  elemento

probatório pode gerar  o que se chama de a  quebra da cadeia de custódia da prova e  sua

89PRADO, Geraldo.  Prova penal e sistema de controles epistêmicos: A quebra da cadeia de custódia das
provas obtidas por métodos ocultos. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 16/17.

90BAYTELMAN A., Andrés y DUCE J., Mauricio, in PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles
epistêmicos: A quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por métodos ocultos. São Paulo: Marcial
Pons, 2014 p. 19/20

91BAYTELMAN; DUCE, in PRADO; Prova penal e. Op. Cit. p. 19/20
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consequente ilicitude,  algo que pode mudar  os rumos de todo o convencimento do órgão

julgador.

Faz-se, então, imprescindível que o Estado-acusação, na maioria das vezes detentor da

fonte de prova, tenha o cuidado necessário na coleta, manipulação e transporte do objeto que

no futuro será um elemento probatório, a fim de preservar a cadeia de custódia e garantir a

integridade  da  prova.  Claudemir  Dias  Filho,  sobre  o  tema,  “por  integridade  entende-se  o

caráter daquilo que está inteiro, ileso, que não sofreu alteração, incólume, idôneo.”92

A ausência de cuidado com a fonte de prova produzida repercute também no direito

constitucional do devido processo legal e todos os meios e recursos a ele inerente, como a

ampla defesa, o contraditório e a paridade de armas, visando a garantia do acusado de ter

condições de se defender e evitar arbítrios estatais.

 Argumenta Jéferson Lemes Carvalho que “o instituto permite avaliar se aquela prova

que está no Tribunal, e que representa a materialidade de um ato criminoso, foi tratada com o

devido  rigor  técnico-científico  legal  desde  sua  origem  de  colheita  no  local  da  infração

penal”.93

O instituto da cadeia de custódia da prova é importante pois concede ao réu a garantia

de  que  todos  os  elementos  que  instruem  a  acusação  foram obtidos  em observância  aos

procedimentos  legais,  principalmente  porque  trata-se  de  uma  garantia  fundamental  do

indivíduo consolidado no devido processo legal, no contraditório e ampla defesa.

Do mesmo modo pode acarretar “na falta de integridade da prova, provocando danos

irrecuperáveis no material coletado, comprometendo a idoneidade do processo e prejudicando

a sua rastreabilidade”.94

Carlos Edinger expõe de forma clara que a cadeia de custódia:

92DIAS FILHO, Claudemir Rodrigues.  Cadeia de Custódia: do local de crime ao trânsito em julgado; do
vestígio a evidência. Doutrinas Essenciais – Processo Penal. v.3. São Paulo: RT, 2012. p. 403.

93CARVALHO,  Jeferson  Lemes.  Cadeia  de  Custódia  e  Sua  Relevância  na  Persecução  Penal.  Brazilian
Journal  of  Forensic  Sciences,  Medical  Law  and  Bioethics,  vol.5,  p.373,  2016.  disponível  no  URL
http://dx.doi.org/10.17063/bjfs5(4)y2016371 acessado em 15 de julho de 2018.

94CARVALHO, Cadeia de custódia… Op. Cit. p. 373
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“Traduz a necessidade de que se possibilite o efetivo contraditório,
sendo  dever  do  órgão  acusador  e  da  polícia  judiciária  a
disponibilização de recursos e  meios  que,  mais  do que possibilitar
mero acesso a elementos de prova, tragam conteúdo íntegro, coerente,
e consistente – que possa ser rastreado e verificado”.95 

7.3 – A Cadeia de Custódia e os Dispositivos Constitucionais e Legais 

No decorrer  do  desenvolvimento  do  tema,  tornou-se  perceptível  que  a  cadeia  de

custódia da prova encontra seus fundamentos em vários dispositivos constitucionais, de forma

mais clara, a paridade de armas, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório

e ampla defesa, nos dispositivos do art. 5º, LIV, LV, LVII da CF/1988, especialmente quanto

aos  meios  de  obtenção  de  prova  que  se  valem do  fator  surpresa,  como  a  interceptação

telefônica96 e busca e apreensão97, ou ainda elementos produzidos na fase inquisitorial, desde

que sejam provas cautelares, não repetíveis e antecipadas98, art. 155 do CPP99.

Sobre  a  cadeia  de  custódia  das  provas  e  o  devido  processo  legal,  Yuri  Azevedo

argumenta que:

“A cadeia de custódia das provas, como instituto da teoria das provas
apresentada,  também deve ser vista como um direito subjetivo das

95EDINGER, Cadeia de custódia… Op. Cit. p. 254/255

96Sobre o tema da cadeia de custódia da prova no que tange às interceptações telefônicas e sua regulamentação
na legislação brasileira  cf.:  SANTORO,  Antônio E.  R.;  TAVARES, Natália  L.  F.;  GOMES, Jefferson C.  O
protagonismo dos sistemas de tecnologia da informação na interceptação telefônica: a importância da cadeia de
custódia. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n.2, p. 605-632, maio/agosto 2017

97Exemplo disso são as chamadas provas digitais (notebooks, hds, celulares e etc. em relação às quais se afirma
a necessidade de montar a cadeia de custódia da prova de modo que: “as provas digitais serão etiquetadas,
documentadas e marcadas com as inciais do perito, a hora e data, o número do processo e dados de identificação.
Cada passo da análise forense computacional deve ser documentado em detalhes” (TEIXEIRA, Tarcísio, Curso
de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática. 3ª edição. São Paulo, Saraiva, 2015, p.539).

98Segundo Gustavo  Badaró  “a  prova  irrepetível  não  é  produzida  nem submetida  ao  contraditório;  a  prova
cautelar  é  produzida  sem  observância  do  contraditório,  normalmente  durante  o  inquérito  policial,  sendo
posteriormente apenas submetida a contraditório judicial; as provas antecipadas, são produzidas em juízo, com
contraditório antecipado, ainda que se esteja na fase do inquérito policial” (Processo Penal, 4ª Ed. São Paulo,  RT,
2016, p. 424).

99Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar  sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 
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partes, visto que a garantia de uma prova idônea e preservada é um
desdobramento da garantia ao devido processo legal”. 100

Quando  se  fala  na  ideia  do  contraditório  diferido,  ela  pode  ser  compreendida  na

distinção  entre  contraditório  sobre  a  prova,  que  ter-se-ia  a  participação  defensiva  após  a

formação da prova, e contraditório para a prova, que ocorreria na própria formação da prova.

Assim, é importante citar que o contraditório é premissa fundamental do Estado Democrático

de Direito, notadamente no âmbito das decisões penais, que afetam o estado de liberdade do

indivíduo, se legitimando somente por um saber que possibilite o esclarecimento dos fatos sob

a dupla ótica da sociedade e do indivíduo.

Por outro lado, embora o Código de Processo Penal não contemple regulamentação

específica acerca da documentação da cadeia de custódia da prova, Gustavo Badaró indica

dispositivos legais do referido diploma que permitem a interpretação sistemática acerca de sua

necessidade, dando como exemplo o disposto no art. 6º, especialmente os incisos I e III, que

disciplinam os atos de investigação atribuindo à autoridade policial o dever de dirigir-se ao

local do crime “providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas,

até a chegada dos peritos criminais”, assim como, colha “todas as provas que servirem para o

esclarecimento dos fatos”.101

Essas  hipóteses  ganham maior  evidência  porque  o  controle  da  prova  pela  defesa

inevitavelmente  dependerá  da  reconstrução  da  história  do  dado  ou  elemento  probatório,

viabilizando  o  conhecimento  da  fonte  de  prova  e  de  como  foi  aportada  aos  autos  da

investigação,  sem  olvidar-se  da  imprescindibilidade  do  Estado  garantir  a  mesmidade  e

integridade da prova, para que possa ser acreditada no processo, conforme já explicado.

Geraldo  Prado  visa  debater  a  possibilidade  de  se  manipular  indevidamente  os

elementos probatórios, porque a cadeia de custódia da prova “constitui e também interroga, no

plano teórico, as condições concretas do melhor conhecimento judicial”.102

100AZEVEDO, Yuri. A importância da cadeia de custódia das provas para o devido processo legal .  In:

PRADO, Geraldo; MALAN, Diogo (orgs.). Ensaios sobre a cadeia de custódia das provas no processo penal

brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 106.

101BADARÓ, Processo Penal… Op. Cit. p. 451

102PRADO, Prova penal e… Op. Cit. p. 18
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Essa discussão parte do pressuposto de que a incidência da presunção de inocência

implica reconhecer a inversão da fé nos agentes estatais, impondo que o percurso material

probatório utilizado pela acusação necessita estar documentado com a indicação da apreensão,

manuseio e análise, possibilitando a identificação do nexo de causalidade entre o resultado

pretendido e o caminho retrospectivo até a cena do crime.103

Além do mais, conforme argumenta a jurisprudência brasileira, “o devido processo

legal, a paridade de armas, a ampla defesa e o contraditório tornam essencial a manutenção da

higidez da cadeia de custódia, como forma de possibilitar à defesa tratamento equânime”104

“ao  conferido  ao  Ministério  Público,  propiciando  o  conhecimento  integral  daquilo  que  é

imputado ao acusado, mas também a reação defensiva, postulando a produção das provas para

esmorecer a tese acusatória”105. 

A cadeia de custódia inicia-se com o procedimento policial que detecta a existência de

um vestígio, conforme dispõe a Portaria nº 82 de 16 de julho de 2014 da Secretaria Nacional

de  Segurança  Pública106,  a  qual  estabelece  as  diretrizes  sobre  os  procedimentos  a  serem

observados no tocante à cadeia de custódia dos vestígios. O Código de Processo Penal não

regulamenta  de  forma  direta  a  denominada  cadeia  de  custódia,  tratando  no  máximo,  de

especificar a prova pericial e o exame de corpo de delito nos arts. 158 a 184 do CPP107.

Nesse contexto, Ana Luisa Zago de Moraes argumenta que:

“A relevância  da  documentação  cronológica  da  prova  decorre  da
impossibilidade  de  controlar  os  mecanismos  de  convencimento
psicológico  do  juiz,  o  controle  da  decisão  judicial  em um Estado
democrático de direito deve ser dar através de sistemas de controles

103LOPES  JÚNIOR,  Aury;  ROSA,  Alexandre  Morais  da.  A importância  da  cadeia  de  custódia  para
preservar  a  prova  penal,  texto  retirado  da  URL  https://www.conjur.com.br/2015-jan-16/limite-penal-
importancia-cadeia-custodia-prova-penal acessado em 10 de junho de 2018.

104TJPR - 2ª C. Criminal - HCC- 1167881-4 - Jandaia do Sul - Rel.: Lilian Romero - Unânime - J. 10.04.2014. 

105 Apelação Crime Nº 70066882929, Terceira Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:  João
Batista Marques Tovo, Julgado em 26/11/2015. 

106Disponível em  http://www.lex.com.br/legis_25740023_portaria_n_82_de_16_de_julho_de_2014 acesso em
15 de jul. de 2018

107Na  América  do  Sul  interessante  registrar  a  previsão  detalhada  da  matéria  no  ordenamento  jurídico
colombiano  com  destaque  nos  arts.  254  a  266  do  Código  de  Procedimiento  Penal.  (Disponível  em:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787>. Acesso em  15 jul. 2018.
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epistêmicos,  mediante  critérios  objetivos,  inclusive  na  fase  da
produção da prova, para garantir a qualidade da decisão judicial”.108

No  mesmo  sentido,  Yuri  Felix  cita  que  o  controle  da  decisão  judicial  passa

inviavelmente pela aferição da confiança da prova, já que:

“Partindo  da  compreensão  de  um processo  penal  constitucional  e
convencionalmente decantado,  toda e qualquer atividade probatória
ou, caso prefiram, todo e qualquer ato praticado pela administração
por  intermédio  de  seus  atores  –  funcionários  públicos  –,
necessariamente  demanda  o  inarredável  controle  epistêmico  como
fundamento e razão do próprio ato, ou seja, e por exemplo, a tese
acusatória estampada em um processo criminal – e, com isso, todos os
atos da administração – deve ser submetida a um teste de estresse, no
qual  se  perquire  a  verificação  e  refutação,  em  provas  e
contraprovas”.109

Para viabilizar a fiabilidade da prova a Portaria nº. 82 de 16 de julho de 2014 da

Secretaria Nacional de Segurança Pública, prevê expressamente a etapa externa e interna da

cadeia de custódia, desde a chegada das autoridades no local do crime até a realização de

perícia e eventual descarte do material,  apontando-se como pertencente à etapa externa os

seguintes passos, externados no item 2.2 da portaria: a) preservação do local do crime; b)

busca do vestígio; c) reconhecimento do vestígio; d) fixação do vestígio; e) coleta do vestígio;

f) acondicionamento do vestígio; g) transporte do vestígio; h) recebimento do vestígio. 

Por sua vez, a fase interna alcança todo o itinerário do vestígio, desde a entrada no

órgão  pericial  até  sua  devolução  ao  órgão  requisitante  com  o  respectivo  laudo  pericial,

abarcando: a) recepção e conferência do vestígio; b) classificação, guarda e/ou distribuição do

vestígio; c) análise pericial propriamente dita; d) guarda e devolução do vestígio da prova; e)

guarda de vestígios para contraperícia; f) registro da cadeia de custódia. 

De fato, e conforme assevera Isabela Menezes, Luiz Borri e Rafael Soares em artigo

publicado na Revista Brasileira de Direito Processual Penal,  essa regulamentação é pouco

explorada na doutrina, porém, faz-se relevante devido ao próprio estudo específico acerca da

108MORAES, Ana Luisa Zago de. Prova Penal: da semiótica à importância da cadeia de custódia . Revista
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo vol. 132, p.117-138, jun./2017

109FELIX, Yuri. Fiabilidade da prova e a cadeia de custódia: um imperativo democrátio (jurisprudência
anotada). Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 25, nº 299, out./2017, p. 2054
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matéria110, que indica basicamente três tipos de argumentos que podem ser desenvolvidos pela

defesa para questionar  a  cadeia  de custódia,  segundo ensinamentos de Deltan Martinazzo

Dallagnol e Juliana Câmara, são eles:

“a) falsidade da prova; b) insuficiência da prova da cadeia de custódia
da prova;  e  c)  falsidade da prova da cadeia de custódia  da prova,
sendo  que  o  primeiro  e  terceiro  argumentos  se  resolvem,
normalmente, com incidente de falsidade documental, permanecendo
as maiores controvérsias no que diz respeito ao assunto indicado no
item b”.111

Vistos tais itens, inaugura-se a discussão de quando será exigível a prova da cadeia de

custódia, ou seja, a documentação da cronologia de determinado elemento probatório, nesses

termos, como hipótese, exemplifica-se:

“Quando a droga é apreendida, deve ser embalada (se já não estiver),
lacrada e identificada. Esse recipiente pode passar por várias pessoas.
Contanto  que  a  integridade  do  recipiente  seja  mantida,  mediante
aposição de lacre, é possível concluir, de forma razoável, que a droga
ali  acondicionada  é  a  mesma  que  foi  originalmente  apreendida.
Nessas hipóteses é que ganha destaque a comprovação da cadeia de
custódia”. 112

Por conseguinte, visando identificar-se a preservação da cadeia de custódia da prova é

de suma importância que a garantia de acesso aos elementos de prova documentados nos

autos  do procedimento  persecutório  penal,  haja  vista  que o Supremo Tribunal  Federal  se

debruçado em inúmeras oportunidades a respeito da matéria a ponto de consolidar a Súmula

Vinculante  nº  14113,  que  garante  ao  defensor  a  possibilidade  de  conhecer  os  elementos

recolhidos em desfavor de seu constituinte. Percebe-se, então, que o posicionamento do STF

quanto ao acesso por parte da defesa às provas constitui um vetor de controle da cadeia de

110MENEZES, Isabela; BORRI, Luiz; SOARES, Rafael;  A quebra da cadeia de custódia da prova e seus
desdobramentos no processo penal brasileiro. Rev. Bras. De Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4,
n.1, p. 277-300, jan-abr. 2018, p. 290

111DALLAGNOL, Deltan Martinazzo; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa.  A cadeia de custódia da
prova. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (orgs.). A prova no enfrentamento à
macrocriminalidade. 2ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 437.

112DALLAGNOL; CÂMARA. A cadeia de… Op. Cit. p. 437.

113“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.”
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custódia  da  prova,  especialmente  para  permitir  à  defesa  o  conhecimento  das  fontes

probatórias.

Segundo Vitor Machado e Ivan Jezler Junior, a partir daí, concebe que:  “qualquer tipo

de filtro realizado na prova – quer seja por ocultação, destruição ou agregação de conteúdo -,

é incompatível com o ‘acesso amplo aos elementos de prova’, justamente por corresponder à

parte de um todo”.114

 Geraldo Prado argumenta que a defesa “tem o direito de conhecer a totalidade dos

citados elementos informativos para rastrear a legalidade da atividade persecutória, pois de

outra maneira não haveria como identificar provas ilícitas”.115 O que permite à defesa repudiar

eventuais excessos acusatórios e preparar-se para produzir a respectiva contraprova.

A questão do acesso à totalidade do material obtido na fase investigatória é ressaltada

quando  se  concebe  que,  nas  palavras  de  Geraldo  Prado  “o  exame  da  legalidade  da

investigação criminal concentrado com exclusividade no material apresentado pelo acusador

em juízo é, de regra, inócuo ou no mínimo insuficiente.”116 

Desse modo, os princípios constitucionais limitadores do poder punitivo estatal,  as

normas  processuais  penais  e  a  jurisprudência  nacional  possibilitam o  reconhecimento  da

cadeia de custódia como mecanismo suficiente a conferir fidelidade à prova. Permitindo o

conhecimento  pela  defesa  de  eventual  manipulação,  adulteração  ou  supressão  da  prova

provocando consequências.

114MACHADO, Vitor Paczek; JEZLER JUNIOR, Ivan. A prova eletrônica-digital e a cadeia de custódia das
provas:  uma (re)leitura  da Súmula Vinculante 14.  Boletim IBCCRIM, São Paulo,  ano 24,  nº  288,  p.  8,
nov./2016.

115PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos: A quebra da cadeia de custódia das
provas obtidas por métodos ocultos. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 41.

116PRADO. Prova Penal e… Op. Cit. p. 48
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8  –  A QUEBRA DA CADEIA DE  CUSTÓDIA DA PROVA E  A CONSEQUENTE

ILICITUDE

Como já exposto, a cadeia de custódia consiste em assegurar a idoneidade da prova

obtida, buscando evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua fonte, o modo como foi colhida,

o caminho percorrido, entre outras questões. A quebra da cadeia de custódia é justamente o

não cumprimento dessa finalidade. Uma das feições mais difíceis na obtenção das fontes de

prova versa em preservar a integridade de todo um processo que foi realizado minuciosa e que

se não for preservado comprometerá todo o conjunto de elementos que foram colhidos. O que

se tenta evitar a todo custo é justamente a quebra da cadeia de custódia. 

Assim, é obrigação do Estado garantir a todo e qualquer acusado que as provas obtidas

por  meio  da  persecução  penal  sejam  devidamente  acondicionadas,  custodiadas  e

posteriormente periciadas, até mesmo para dar possibilidade ao contraditório diferido sobre

elas  ou se autorizar  o  questionamento sobre a  credibilidade da prova.  Argumenta Isabela

Menezes, Luiz Borri e Rafael Soares:

“A  afirmação  é  importante  para  que  se  compreendam  as
consequências  legais,  em  especial  sua  fundamentação  jurídica,
advindas da exigência a respeito da cronologia existencial imposta à
prova, até mesmo como forma de se incentivar a postura mais correta
às  autoridades  legais,  bem como  oferecer  aos  acusados  o  devido
processo legal, pautado no respeito às garantias constitucionais”.117

A teoria da quebra da cadeia de custódia da prova, ou “break on the chain of custody”,

é alegada quando não é disponibilizado para a defesa a forma integral das provas. Ou seja,

quando houve algum tipo de ruptura da cadeia de custódia da prova, por exemplo, quando há

alguma perda de um dos elos ou de parte da evidência colhida em sede policial.

117MENEZES, Isabela A.; BORRI, Luiz A.; SOARES, Rafael J. A quebra da cadeia de custódia da prova e
seus  desdobramentos  no processo  penal  brasileiro. Revista  Brasileira  de  Direito  Processual  Penal,  Porto
Alegre, vol. 4, n. 1, p. 277-300, jan./abr. 2018. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i1.128, p. 292.
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O que será abordado agora é o exame acerca das consequências da quebra da cadeia de

custódia, apesar da falta de legislação sobre o tema, sem prejuízo da norma administrativa

existente  que  orienta  a  atividade  das  autoridades  legais,  é  possível  apontar  potenciais

repercussões trabalhando-se os princípios constitucionais. Aury Lopes Junior, nesse mesmo

pensamento, diz que: 

“A cadeia de custódia exige estabelecimento o estabelecimento e um
procedimento  regrado  e  formalizado,  documentando  toda  a
cronologia  existencial  daquela  prova,  para  permitir  posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico”.118

A problemática que é enfrentada no que se refere à cadeia de custódia da prova, a

título de exemplo, no caso em que há fundadas dúvidas sobre a identidade da prova, ou seja,

se a prova apreendida pela autoridade investida é a mesma trazida aos autos, ou então, sobre a

sua credibilidade decorrente da falta de documentação na apreensão da prova. Com isso, o

desrespeito aos procedimentos mencionados acima deve acarretar consequências que serão

examinados à luz da ilicitude da prova.119

Geraldo Prado noticia que qualquer interrupção, mesmo que consentida na cadeia de

custódia, haverá o enfraquecimento ou destruição da prova. Por esse motivo, ele acredita que

o melhor modo é que a cadeia de custódia seja formada pelo menor número de custodiados

possíveis.  Afinal,  quanto  menor  o  número  de  pessoas  que  tiverem acesso  aos  elementos

probatórios, menos eles serão manipulados, e ao final, ocorrerá o risco da quebra da cadeia de

custódia da prova. Continua o autor:

“Com  efeito,  em  um  processo  penal  que  se  legitima  a  partir  da
verdade processual, hão de vigorar providências que resguardem de
fato  o  caráter  cognitivo  da  persecução penal,  que  não  se  justifica
juridicamente quando fundadas em impressões pessoais, sentimentos
ou  valores  preconcebidos,  a  dispensar  a  incidência  e  operação  de
elementos informativos obtidos de modo lícito”.120

118LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 412

119MENEZES, Isabela A.; BORRI, Luiz A.; SOARES, Rafael J. A quebra da cadeia de custódia da prova e
seus  desdobramentos  no processo  penal  brasileiro. Revista  Brasileira  de  Direito  Processual  Penal,  Porto
Alegre, vol. 4, n. 1, p. 277-300, jan./abr. 2018, p. 295

120PRADO. Prova Penal e… Op. Cit. p. 44.

                                                                                 50



Ponto crucial abordado por Geraldo Prado é aquele que o autor explica que quando

ocorre a quebra da cadeia de custódia, não há de se verificar se houve ou não má-fé do agente

custodiado, mas que, deve-se impor de plano o in dubio pro reo. Pois, com a destruição dos

meios informativos é impossível o exercício do direito de defesa e da própria fiscalização

judicial. Já que elimina qualquer tipo de possibilidade de se ter acesso a informações que, de

primeira  mão,  poderiam justificar  a  intervenção  da  natureza  cautelar,  podendo  ainda,  se

relacionar com outros elementos de prova.121

Quando  se  fala  da  perspectiva  da  ilicitude  da  prova,  ela  é  adotada  em razão  da

impossibilidade de se refazer o caminho empregado no meio de investigação que resultou na

obtenção da prova, não sendo possível a prática do ato investigativo ou probatório de novo.122

Nesses  termos,  não  há  que  e  falar  em  nulidade  e/ou  valoração,  mas  sim  de  terminante

exclusão do material com todas as suas consequências de não conhecimento pelo magistrado.

Fazendo um elo entre o tema da cadeia de custódia e ilicitude probatória, Geraldo

Prado argumenta que:

“O filtro processual contra provas ilícitas depende do rastreio das provas às
fontes de prova (elementos informativos) e a ilicitude probatória, direta ou por
derivação, é mais facilmente detectável na sequência deste rastro produzido
entre  as  fontes  de  prova  e  os  elementos  (meios)  probatórios  propriamente
ditos.”123

A constituição prevê em seu art. 5º, LVI a inadmissibilidade das provas obtidas por

meios ilícitos. Além disso, o Código de Processo Penal, por meio de reforma operada no ano

de 2008, reproduziu o dispositivo constitucional ao estabelecer o mesmo regramento em seu

art. 157.

Geraldo  Prado  destaca  que,  assim  como  nos  casos  narrados  acima,  a  falta  de

cronologia  acerca  da  existência  da  prova  faz  com  que  não  mais  se  possa  falar  na

confiabilidade daquele material, seja na perspectiva de sua existência ou do manuseio pelas

121PRADO. Prova Penal e… Op. Cit. p. 50

122GOMES FILHO, Antonio Magalhães.  Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal
brasileiro). In: YARSHELL, Flávio Luiz. MORAES, Maurício Zanoide de (orgs.). Estudos em homenagem à
professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo, DPJ Editora, 2005, p. 310.

123PRADO. Prova Penal e… Op. Cit. p. 57
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autoridades  legais,  impedindo  por  consequência,  que  acusado  tenha  a  possibilidade  de

desempenhar o exercício da defesa à luz de toda a principiologia constitucional. Se houve a

quebra da cadeia de custódia e, por consequência, a perda da credibilidade da prova, que ao

ser apreendida, por exemplo, não foi acondicionada de forma adequada, ela será considerada

ilícita.124

Carlos Edinger argumenta que:

“A prova cuja cadeia de custódia for quebrada será considerada ilícita
ou  ilegítima  (distinção  que,  para  mim,  cientificamente,  a  partir  da
supremacia  da  Constituição  ou  da  sua  dimensão  objetiva,  pouco
sentido  faz).  Assim,  uma  vez  reconhecida  sua  ilicitude,  de  forma
definitiva, haverá o desentranhamento e sua inutilização”. 125

Aury Lopes Júnior apresenta uma indagação pertinente com o presente tema: “Qual a

consequência da quebra da cadeia de custódia (break the chain of custody)? Sem dúvida deve

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

derivada”126

Logo, observa-se que quando da violação da cadeia de custódia da prova ocorrerá a

exclusão do material probatório colhido sem os ditames dos procedimentos legais existentes,

de  modo  que  de  forma  natural  não  será  possível  ser  objeto  de  qualquer  valoração  pelo

magistrado127.  Deve-se,  também,  examinar  quais  eventuais  provas  decorrentes  daquela

considerada ilícita pela quebra da cadeia de custódia deverão ser excluídas do processo.128

sem a possibilidade de emprego, comprovando-se a diligência que deve ser empregada pelas

autoridades legais em relação à prova. 

Conforme Lopes Júnior e Ricardo J. Gloeckner expõem:

“Acolhendo-se  a  doutrina  da  contaminação  dos  frutos  da  árvore
envenenada – fruits of the poisonous tree -, necessariamente teremos
de reconhecer que as provas ilícitas (inclusive por derivação) devem

124PRADO. Prova Penal e… Op. Cit. p. 57

125 EDINGER, Cadeia de custódia… Op. Cit. p. 258

126LOPES JUNIOR; ROSA. A importância da cadeia… Op. Cit. p. 6

127GOMES FILHO, Notas sobre a terminologia… Op. Cit. p. 312

128PRADO. Prova Penal e… Op. Cit. p. 58
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ser consideradas nulas independentemente do momento em que foram
produzidas”.129

Visto isso, ocorrendo a quebra da cadeia de custódia da prova, ou seja, constatando a

inexistência  ou  imprecisão  na  reconstrução  do  dado  ou  elemento  probatório  levará  à

conclusão  de  que  se  trata  de  prova  ilícita,  conforme  estabelece  o  artigo  5º,  LVI,  da

Constituição  Federal  e  o  artigo  157  do  Código  de  Processo  Penal,  e  a  consequente

necessidade da exclusão física.

Em sentido contrário ao exposto neste trabalho acerca da ilicitude da prova advinda da

quebra da cadeia de custódia, Gustavo Badaró entende que a quebra da cadeia de custódia não

implica em ilicitude da prova, devendo o problema ser resolvido no momento da valoração da

prova,  advertindo que mesmo nos casos  mais  graves,  em que se tenham dúvidas sobre a

autenticidade e integridade da prova, isso repercutirá no seu valor, incumbindo ao julgador

esta análise.130

Por  fim,  verificando-se  que  os  elementos  probatórios  produzidos  posteriormente

guardam direta  e  imediata  vinculação com a prova obtida mediante violação à  cadeia  de

custódia  da  prova,  conservar-se-á  o  vício  originário  que  contaminará  todos  os  elementos

informativos oriundos da atividade persecutória do Estado.131 

Nas  provas  que  servem  como  verdadeira  evidência,  tais  como  o  DNA  ou  as

interceptações telefônicas, a inquietação sobre a quebra da cadeia de custódia é ainda maior,

pois se valem como meios para obtenção da incessável “busca pela verdade”, pois, muitas

vezes os juízes constroem a maior parte de seus convencimentos com base nelas, como se

bastassem por si próprias, 

129LOPES JUNIOR,  GLOECKNER,  Ricardo  J.  Investigação  Preliminar no processo  penal.  5ª  Ed..  São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 349

130BADARÓ, Gustavo Henrique.  Processo Penal. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
462

131“Como foram consideradas ilícitas as provas colhidas, adotou a teoria dosfrutos da árvore envenenada (os
vícios da árvore são transmitidos aos seusfrutos) para anular a ação penal desde o início, apontando que assim se
posicionama doutrina e a jurisprudência - uma vez reconhecida a ilicitude dasprovas colhidas, essa circunstância
as torna destituídas de qualquer eficáciajurídica,  sendo que elas contaminam a futura ação penal.” (STJ - HC
149.250-SP, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ-RJ),julgado em 7/6/2011).
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Assevera  Geraldo  Prado  que,  a  rigor,  além  de  escavar  lacunas  nos  elementos

probatórios e torná-los porosos e carentes de dados capazes de orientar em outra direção a

conclusão judicial acerca dos fatos penalmente relevantes, a quebra da cadeia de custódia

indica a perversão dos fins da cautelar: no lugar da “aquisição” e “preservação” de elementos

informativos, a medida tende a instrumentalizar ações abusivas de supressão de alguns destes

elementos esgrimindo os remanescentes com apoio no efeito alucinatório das evidências. 132

132PRADO. Ainda sobre… Op. Cit. p. 17
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9 – A JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA

PROVA

Em que pese a amplitude e evidente repercussão do tema, por estar afeto a princípios

tão  caros  à  processualística  penal  e  aos  direitos  do  indivíduo,  poucas  são,  na  doutrina  e

legislação pátria, as publicações destinadas ao estudo e normatização da cadeia de custódia

das provas. Tal cenário parece tender a um período de intensa transformação, uma vez que a

questão  vem  sendo  enfrentada  pelos  tribunais  ensejando,  assim,  decisões  de  extrema

importância sobre o tema da licitude das provas.

De fato, poucos são os processos em âmbito nacional que possuem considerações e

decisões em questões relativas a cadeia de custódia e a sua quebra, porém, dois julgados do

Superior Tribunal de Justiça tornam-se referência interessante a consulta e análise do instituto

ora estudado, são eles, o AP n 684/DF (2011/0259587-8) e o HC 160. 662/RJ.

Na Ação Penal 684/DF (2011/0259587-8), tendo em vista a prerrogativa de função do

réu (Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal Getúlio Vargas de Moraes

Oliveira) e a deprecação para julgar os recursos de apelação por parte do STF, coube ao STJ o

julgamento do referido recurso.

Embasa-se a referida ação em denúncia pelos crimes de calúnia, injúria e difamação,

materializados no envio de e-mail, supostamente oriundos do computador do acusado, cujo

conteúdo direcionava-se a imputar  atos imorais e  ilegais ao Ministro do STJ,  Antônio de

Pádua Ribeiro.

Conforme  relatado,  o  computador  apreendido  foi  submetido  a  exame  inicial  por

peritos da Polícia Federal, no qual foi detectado a existência de arquivos contaminados com
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vírus na máquina, identificado pela perícia como do tipo “cavalo de troia”. Segundo relatado

pela perícia, o vírus foi removido durante os exames.

Posteriormente, comprovando-se que a mensagem partiu da máquina apreendida na

casa do réu, suscitou-se a hipótese de ter ocorrido acesso remoto ao computador por pessoa

desconhecida através do vírus que estava instalado no computador, provocando o envio de

mensagens alheias. Porém, a averiguação de tal hipótese restou prejudicada, vez que tendo

sido removido o arquivo infectado detectado pela perícia, a análise da potencialidade invasiva

do referido vírus não pôde ser efetuada de forma exauriente. Tal raciocínio depreende-se das

partes destacadas do voto do relator  da Ação Penal,  Ministro Ari Pargendler  e transcritas

abaixo: 

Já  o  exame  pericial  foi  prejudicado  pelo  erro  crasso,  quanto  ao
método de trabalho,  cometido pelos peritos da Polícia Federal  que
subscreveram  o  Laudo  nº  382/05-SR/DF,  realizado  em  05  de
dezembro de 2005 (fl. 96/109, 1º vol.). Com efeito, a regra básica da
perícia criminal é a de que seu objeto seja preservado. Na espécie,
essa regra deixou de ser observada. 

(…)  Ou  seja,  a  incerteza  subsiste,  e  não  é  compatível  com uma
condenação. Andou bem, por isso, o MM. Juiz Federal Substituto Dr.
Ricardo  Augusto  Soares  Leite  quando  julgou  improcedente  a
denúncia por falta de provas, retificando no âmbito dos embargos de
declaração  a  parte  dispositiva  da  sentença;  podia  fazê-lo  sem  o
contraditório porque o novo fundamento é que estava afinado com a
motivação do julgado. As provas de que a mensagem ofensiva não
partiu do computador apreendido, tentadas pela defesa, tem caráter
hipotético.

(…) Que o computador apreendido tenha sido invadido é, portanto,
uma possibilidade real.  Outra coisa é a prova de que a mensagem
ofensiva  não  tenha  partido  desse  computador,  inviabilizada  pelos
fatos já relatados. Voto, por isso, no sentido de negar provimento aos
recursos133.

Apesar  de  em momento  algum ter  sido  usado  o  nome  do  instituto  da  cadeia  de

custódia  da prova  e  de  sua  quebra,  trata-se  de um evidente  caso  e  até  comum na praxe

processual penal. 

Como se percebe, a remoção do arquivo original presente no computador examinado

na época das investigações teve o potencial de inutilizar por completo aquela prova elaborada

133Disponível  em  https://www.conjur.com.br/dl/desembargador-tj-df-inocentado-ministro.pdf  acessado  em
23/06/2018
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pelos  peritos  da  Polícia  Federal,  além de  impossibilitar  novos  exames,  tendo  em vista  a

ausência de confiabilidade por justamente ter se perdido um dos elos principais da cadeia de

custódia, que mantinha íntegra a fonte de prova. O “erro crasso” citado pelo julgador em sua

decisão foi justamente a falta de cuidado (ou nenhum) com a cadeia de custódia da referida

prova, o que levou a dúvidas pertinentes quanto ao material recolhido.

O Segundo julgado, o Habeas Corpus 160.662/RJ julgado em 18/02/2014, a 6ª Turma

do STJ enfrentou o tema da cadeia de custódia na famosa Operação Negócio da China, que

veio a ser o caso de maior importância acerca do tema. Segue parte da ementa sobre o tema:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO
DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL  COMO  SUCEDÂNEO
DE  RECURSO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  WRIT.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO  E  TELEMÁTICO  AUTORIZADA
JUDICIALMENTE.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA  COM
RELAÇÃO  A  UM  DOS  PACIENTES.  PRESENÇA  DE
INDÍCIOS  RAZOÁVEIS  DA  PRÁTICA  DELITUOSA.
INDISPENSABILIDADE  DO  MONITORAMENTO
DEMONSTRADA  PELO  MODUS  OPERANDI  DOS
DELITOS.  CRIMES  PUNIDOS  COM  RECLUSÃO.
ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 2º,  I  A III,
DA LEI  9.296/96.  LEGALIDADE  DA MEDIDA.  AUSÊNCIA
DE  PRESERVAÇÃO  DA  INTEGRALIDADE  DA  PROVA
PRODUZIDA  NA  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA  E
TELEMÁTICA.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PARIDADE DE
ARMAS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA,
DE OFÍCIO. 

(...)

V.  Hipótese em que os pacientes foram alvo de Operação deflagrada
pela  Polícia  Federal,  denominada “Negócio da China”,  dirigida ao
Grupo CASA & VÍDEO, que resultou na denúncia de 14 envolvidos,
como incursos nos crimes dos arts. 288 e 334 do Código Penal e art.
1º,  V  e  VII,  da  Lei  9.613/98,  em  que  se  apura  a  ocorrência  de
negociações  fictícias,  com o  objetivo  de  dissimular  a  natureza  de
valores provenientes da prática do delito de descaminho, mediante a
ilusão  parcial  do  tributo  devido  na  importação  de  produtos,  pela
sociedade empresária

(...)
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IX.  A decisão  que  determinou  a  quebra  de  sigilo  telefônico  dos
envolvidos  na  prática  criminosa  –  cujos  fundamentos  foram
incorporados à decisão de quebra de sigilo telemático – encontra-se
devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96,
revelando a necessidade da medida cautelar, ante as provas até então
coligidas, em face de indícios razoáveis de autoria ou de participação
dos acusados em infração penal (art. 2º, I, da Lei 9.296/96), para a
apuração dos delitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crime
contra  a  ordem  tributária  e  formação  de  quadrilha,  punidos  com
reclusão (art.  2º,  III,  da  Lei  9.296/96),  demonstrando que  a  prova
cabal do envolvimento dos investigados na alegada trama criminosa,
para complementar as provas até então recolhidas,  não poderia ser
obtida  por  outros  meios  que  não  a  interceptação  telefônica,
especialmente a prova do liame subjetivo entre os investigados, para
identificação,  com precisão,  da  atividade  desenvolvida  pelos  alvos
principais, o modus operandi utilizado e as pessoas a eles associadas,
em intrincado e simulado grupo de empresas nacionais e estrangeiras,
destinado  a  ocultar  seu  verdadeiro  controlador,  cujas  negociações
revestiam-se  de  clandestinidade,  valendo  lembrar  que,  em  casos
análogos, é conhecida a dificuldade enfrentada pela Polícia Federal
para desempenhar suas investigações, uma vez que se trata de suposto
grupo  organizado,  com  atuação  internacional  e  dotado  de  poder
econômico (art. 2º, II, da Lei 9.296/96).

X. Apesar de ter sido franqueado o acesso aos autos, parte das provas
obtidas a partir da interceptação telemática foi extraviada, ainda na
Polícia, e o conteúdo dos áudios telefônicos não foi disponibilizado
da forma como captado, havendo descontinuidade nas conversas e na
sua ordem, com omissão de alguns áudios.

XI. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas
aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação
da sua integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o exercício
da  ampla  defesa,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  da  efetiva
refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade da prova.

XII. 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 adversas.

XIII. É certo que todo o material obtido por meio da interceptação
telefônica deve ser dirigido à autoridade judiciária, a qual, juntamente
com a acusação e a defesa, deve selecionar tudo o que interesse à
prova, descartando-se, mediante o procedimento previsto no art. 9º,
parágrafo único, da Lei 9.296/96, o que se mostrar impertinente ao
objeto da interceptação, pelo que constitui constrangimento ilegal a
seleção  do  material  produzido  nas  interceptações  autorizadas,
realizada pela Polícia Judiciária, tal como ocorreu, subtraindo-se, do
Juízo  e  das  partes,  o  exame  da  pertinência  das  provas  colhidas.
Precedente do STF.
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XIV.  Decorre  da  garantia  da  ampla  defesa  o  direito  do  acusado à
disponibilização da integralidade de mídia,  contendo o inteiro teor
dos áudios e diálogos interceptados.134

Os acusados  trouxeram à  baila  duas  complexidades  ao  redor  da  preservação

das fontes de prova:  a)  o conteúdo das interceptações telemáticas  foi extraviado no

âmbito da Polícia Judiciária e; b) os arquivos de áudio das interceptações telefônicas,

ao serem requeridos pela defesa, não continham a totalidade das ligações telefônicas

interceptadas. 

Ao conceder  a  ordem para  determinar  o  desentranhamento  das  provas  produzidas

nestas interceptações telefônicas e telemáticas,  por constituírem provas ilícitas,  a Relatora

Min. Aussete Magalhães advertiu que: 

“Conquanto seja pacífico o entendimento de que desnecessária
a  transcrição  integral  de  todo  o  material  interceptado,  é
imprescindível  que,  pelo  menos  em  meio  digital,  a  prova  seja
fornecida  à  parte  em  sua  integralidade,  com  todos  os  áudios  do
período,  sem  possibilidade  de  qualquer  seleção  de  áudios,  pelos
policiais executores da medida, impossibilidade que, nas palavras do
Ministro  Gilmar  Mendes,  atua  como  verdadeira  garantia  ao
cidadão”.135

Trata-se de um caso interessante pois havia a documentação, o histórico dele e

o respeito ao acesso as transcrições das escutas, ao menos superficialmente, como de praxe.

Ocorre que a Polícia Federal extraviou - não sendo importante aqui a comprovação da má-fé

por  parte  dos  agentes  – partes  do conteúdo dessas  interceptações,  não disponibilizando à

defesa a totalidade das informações necessárias.

Nesse  caso,  o  extravio  de  parte  dos  elementos  probatórios  arrecadados,  afetou

significativamente o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, não se permitindo à defesa

o acesso na integralidade do conteúdo da interceptação, esta estaria limitada em sua análise do

conjunto  probatório  angariado  nas  investigações,  configurando,  a  quebra  da  cadeia  de

custódia da prova e a cerceamento do direito de defesa.

Nos dizeres da ilustre relatora:

134Disponível em https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/101564/Julgado_1.pdf acessado em 18/02/2018

135STJ, HC Nº. 160.662/RJ – 6ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 18.02.2014.
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É  certo  que  todo  o  material  obtido  por  meio  da  interceptação
telefônica deve ser dirigido à autoridade judiciária, a qual, juntamente
com a acusação e a defesa, deve selecionar tudo o que interesse à
prova, descartando-se, mediante o procedimento previsto no art. 9º,
parágrafo único, da Lei 9.296/96, o que se mostrar impertinente ao
objeto da interceptação.

(…)  Inexistindo,  nos  autos,  a  integralidade  das  interceptações
telemática e telefônica, o paciente está impossibilitado de confrontar
as teses acusatórias com o resultado completo das interceptações, que
pode conter material que interesse à sua defesa. 

(…) Assim, diante das razões expostas, deve a prova obtida através da
interceptação telemática ser considerada ilícita, em razão da perda da
sua unidade, ou, nas palavras do parecerista Geraldo Prado, a “perda
da  cadeia  de  custódia  da  prova”,  caracterizando  cerceamento  do
direito de defesa.

(…) Constitui constrangimento ilegal a seleção do material produzido
nas interceptações autorizadas,  realizada pela Polícia  Judiciária,  tal
como  ocorreu,  subtraindo-se,  do  Juízo  e  das  partes,  o  exame  da
pertinência das provas colhidas 

(…)  Decorre  da  garantia  da  ampla  defesa  o  direito  do  acusado  à
disponibilização da integridade de mídia, contendo o inteiro teor dos
áudios e diálogos interceptados.136

Como visto, sendo constatada a quebra da cadeia de custódia da prova, caracterizando-

se cerceamento de defesa e desrespeitado a garantia da ampla defesa do acusado, a prova é

considerada ilícita e deve ser desentranhada do processo.

136STJ, HC nº 160662/RJ, 6ª Turma, j. 18/02/2014
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10 – CONCLUSÃO

No decorrer  do presente estudo,  viu-se a importância do instituto da prova para o

processo  penal.  Analisou-se  questões  de  extrema  importância  sobre  a  busca  da  verdade,

teorias  gerais  da  prova  e  os  princípios  notórios  à  prova,  destacando  a  importância  da

preservação destes para garantir a licitude da prova penal, e assim ser possível falar em um

processo penal democrático. 

Com o estudo destes princípios, com ênfase no devido processo legal, ficou claro que,

falar que a completa descrição dos atos da cadeia de custódia forma uma verdadeira e legítima

garantia fundamental e processual para as partes, assim, é necessário que haja garantia de que

as provas sejam zeladas desde sua colheita até o fim do processo. A importância de se buscar

uma decisão  justa  que  garanta  a  possibilidade  de  defesa  ampla  e  o  contraditório  exige  a

observância de regras que permitam a análise de todo iter procedimental de coleta e manuseio

da prova.

Pretendeu-se apresentar o significado da cadeia de custódia da prova, compreendida

pela necessidade de historiar toda a cronologia de determinado vestígio utilizado como prova

no  processo  penal  e,  com  base  nisso,  identificar  sua  presença  no  ordenamento  jurídico

brasileiro, oportunidade na qual se verificou sua íntima relação com os postulados da paridade

de armas, presunção de inocência, devido processo legal, ampla defesa e contraditório (artigo

5º, LIV, LV e LVII, da CF/1988).

Constatou-se  que  a  cadeia  de  custódia  da  prova  tem  como  finalidade  impedir  a

manipulação indevida do material coletado após a sua apreensão, visando obter a máxima

autenticidade dos elementos probatórios, deixando cristalino o caminho percorrido, os meios

utilizados e a origem dos materiais colhidos.

A cadeia de custódia encontra proteção na previsão constitucional do direito à prova

lícita, sob seu viés de proibição de insuficiência e sob seu viés de imperativo de tutela. Mais
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do  que  simplesmente  documentar  atos,  essa  exigência  traduz  a  necessidade  de  que  se

possibilite o efetivo contraditório, sendo dever do órgão acusador e da polícia judiciária a

disponibilização  de  recursos  e  meios  que  mais  do  que  possa  possibilitar  mero  acesso  a

elementos de prova, tragam conteúdo íntegro, coerente, consistente, que possa ser rastreado e

verificado. 

A prova  da  cadeia  de  custódia  deve  ser  apta  a  suplantar  dúvidas  razoáveis.  Do

contrário, será ela inadmissível e, consequentemente ilícita. A forma de se provar isso variará

conforme os elementos de prova.

Uma das manifestações mais importantes da cadeia de custódia da prova no arcabouço

jurídico pátrio deu-se por meio da Portaria 82, de 16 de Julho de 2014, da Secretaria Nacional

de Segurança Pública, sobretudo porque delimitou com precisão o mecanismo de segurança

para resguardar a cadeia de custódia da prova, iniciando-se na sua coleta na cena do crime até

a entrega do laudo pericial e eventual descarte. Trata-se de uma normativa que sem dúvidas

deve servir  de  parâmetro  para  as  autoridades  incumbidas  da  investigação criminal,  como

forma de tutelar a “mesmidade” da prova, ou seja, que o elemento probatório utilizado no

processo criminal é efetivamente aquele encontrado na cena do crime, assim como superar a

“desconfiança” de que não houve alteração ou manipulação indevida no vestígio.

Houve também a análise da súmula vinculante nº 14 como instrumento para garantir o

conhecimento  pela  defesa,  sobre  as  fontes  de  prova  existentes  em desfavor  do  acusado,

conferindo-se interpretação compatível à preservação da integridade do elemento probatório.

Logo, é possível concluir que nem toda prova é aquilo que a parte afirma ser, o que

somente será concretizado por meio de mecanismos de “acreditação”, fazendo com que exista

uma filtragem para efetuar o controle de confiabilidade da prova, possibilitando ao acusado

conhecer tudo aquilo que foi produzido em seu desfavor, mas também um poder de reação,

com igualdade de meios e oportunidades àqueles conferidos à acusação.

De fato, a temática reclama por maior normatização e padronização de procedimentos.

Por outro lado, é indiscutível que a inexistência ou quebra da cadeia de custódia da prova

afrontam diversos princípios constitucionais, como foi discutido. 
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Foram verificadas 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, contaminando todos os elementos derivados, conforme a teoria dos

frutos da árvore envenenada. Os elementos probatórios que não possuem uma rastreabilidade

adequada são considerados ilícitos, eles violam o devido processo legal, o contraditório, a

integralidade da prova, a lealdade entre as partes e, principalmente, a vedação constitucional

às provas ilícitas.
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