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RESUMO
O presente artigo propõe uma análise acerca de aspectos pontuais da recente Lei nº
12.654/2012 e do novo método de identificação criminal por ela introduzido no
ordenamento jurídico. A abordagem inicia com um breve histórico acerca da
identificação criminal. Apresenta, em um segundo momento, um panorama dos
atuais obstáculos que restringem as investigações criminais e o surgimento de uma
possível solução, decorrente dos avanços científicos e tecnológicos, através do
emprego do confrontamento genético nos casos sob investigação. Por meio de um
estudo comparativo, são apontados alguns benefícios da utilização do DNA na
persecução penal e como o assunto é regulado em âmbito internacional. O trabalho
investiga a possível ocorrência de violação a princípios constitucionais em virtude da
obrigatoriedade no fornecimento de material genético. Por fim, analisa a nova norma
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à luz do princípio contra a auto-incriminação e o conceito ampliativo com o qual vem
sendo empregado pela doutrina defensiva. O trabalho procura demonstrar as
dificuldades decorrentes da adoção de um conceito ampliado do princípio do nemo
tenetur se detegere e confrontar alguns dos principais argumentos utilizados por
parte da doutrina que defende a inaplicabilidade da nova Lei.
Palavras-chave: Perfis genéticos. DNA. Não auto-incriminação. Identificação
criminal.
ABSTRACT
This article proposes an analysis about specific aspects of the recent Law n°.
12.654/2012 and the new method of criminal identification it introduced in the legal
system. The approach begins with a brief background about criminal identification. It
presents, in a second step, an overview of the current obstacles that restrict criminal
investigations and the emergence of a possible solution, resulting from scientific and
technological advances through the use of genetic confrontation in cases under
investigation. Based on a comparative study, some benefits of the use of DNA in
criminal prosecution are pointed out and its international regulation is discussed. This
paper investigates the possible occurrence of violation of constitutional principles due
to the obligation of providing genetic material. Finally, it analyzes the new legal
provison in light of the principle against self-incrimination and the broadening concept
with which it has been used by the defensive doctrine. The paper aims to point out
the difficulties arising from the adoption of a broadening concept of the principle of
nemo tenetur detegere and to confront some of the main arguments employed by the
share of the doctrine which stands up for the inapplicability of the new Law.
Keywords: Genetic profiles. DNA. No self-incrimination. Criminal identification.
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1 INTRODUÇÃO
O tema da segurança pública e combate à criminalidade é pauta frequente de
debates. A sociedade demanda do Estado políticas públicas eficientes dirigidas ao
combate à violência. Por outro lado, se avulta um número considerável de
defensores tenazes na busca pela preservação dos direitos constitucionais dos
suspeitos, réus e condenados.
Nesse contexto surge a Lei da Identificação Criminal Genética que insere no
ordenamento jurídico brasileiro um método utilizado com sucesso no contexto
internacional como uma possível solução no combate à impunidade. Por meio deste
novo regulamento, é autorizada a coleta compulsória de material biológico para a
obtenção de perfil genético de indivíduos condenados pela prática de um rol taxativo
de crimes. Além disso, durante a investigação, como forma de identificação criminal,
poderá ser autorizada a identificação genética também de suspeitos.
Este estudo apresenta um

breve histórico dos esforços empregados na

identificação criminal desde o surgimento das primeiras sociedades até o momento
atual. Devido aos avanços tecnológicos e científicos, a genética forense pode dispor
também da identificação através de perfis genéticos, o que facilita sobremaneira a
elucidação de um considerável número de casos.
Entretanto, pairam sobre a lei questionamentos de ordem constitucional que
demandam maiores especificações, sob pena de sua aplicação ser limitada ou
desconsiderada uma iniciativa que, caso adequadamente aplicada, pode representar
uma evolução no campo da investigação criminal brasileira.
Ao mesmo tempo em que a opinião pública clama por respostas jurídicas à
altura do desafio da criminalidade, percebe-se uma corrente obstinada na defesa de
garantias que, muitas vezes, frustram a concretização da justiça. Assim, ainda que
possam ser observados aspectos positivos, a inovação legislativa surge como
elemento dissonante em meio a uma realidade jurídica caracterizada pelo
protecionismo crescente dos direitos do réu.
À luz do que precede, e principalmente por ser ainda uma questão muito
recente, ganha momento sua discussão. A identificação das lacunas e da eventual
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necessidade de maiores especificações podem mitigar os argumentos que apontam
eventual afronta a preceitos fundamentais, auxiliando na perfectibilização da lei.
O trabalho tem natureza aplicada e propõe uma reflexão sobre a
constitucionalidade do novo método em face do atual sistema jurídico. O método
escolhido é o dialético através da confrontação entre a nova lei e os princípios
constitucionais, em especial do princípio contra a auto-incriminação. De forma
complementar, será empregada análise comparativa entre os diferentes sistemas
legais ao analisar a experiência internacional com o sistema de banco de dados de
perfis genéticos. Em seus objetivos, a pesquisa será, em essência, exploratória.
Quanto ao método de procedimento, serão utilizadas fontes escritas, portanto,
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, estudo da legislação, doutrina e artigos
relacionados ao tema.
A pesquisa procura demonstar que apesar de ser um novo método de
identificação criminal, a obtenção do perfil genético, seja de suspeitos ou de
condenados, não representa uma verdadeira inovação no que se refere à eventual e
justificada limitação a princípios constitucionais. Tomando como base experiências
bem sucedidas na utilização deste sistema, se busca explicitar as vantagens e a
coerência da iniciativa, bem como sua constitucionalidade.
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2 IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL GENÉTICA: LEI Nº 12.654/12 E SUA INSERÇÃO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO
2.1 Histórico da identificação criminal
Com o surgimento de sociedades, mesmo que rudimentares e pouco
estruturadas, percebeu-se rapidamente a necessidade de distinguir os sujeitos que
delas participavam. A fim de eliminar o nocivo erro sobre a pessoa e de permitir que
o Estado pudesse lhe assegurar direitos e exigir deveres, era imprescindível que a
individualização fosse confiável, com especialmente ao se tratar de atribuição de
responsabilidades ou punições.
Nesse contexto, fundamental a compreensão e distinção entre os termos
identificação e reconhecimento. Segundo Tourinho Filho2, identificação é “o
processo usado para estabelecer a identidade. Esta, por sua vez, vem a ser o
conjunto de dados e sinais que caracterizam o indivíduo”. De forma sucinta, é a
consulta a um conjunto de atributos próprios que, somados, viabilizam a
diferenciação entre as pessoas, permitindo, assim, sua caracterização. Desse modo,
estabelecer a identidade de alguém significa “conhecer, por via das diferenças,
singularmente”3. O sentido estrito do termo leva à obrigação de definir,
inequivocamente, a unicidade de alguém que se analisa.
O reconhecimento, por sua vez, é um processo comparativo, onde são
apontadas semelhanças, embora sem oferecer a confiança necessária que permita
a imputação de responsabilidades em caso de ambiguidades.
A imperiosa procura pelo método mais eficiente de promover a identificação
humana juntamente com a necessidade de discernir os sujeitos que potencialmente
representavam uma ameaça à sociedade fizeram com que o processo de
identificação criminal evoluísse ao longo dos anos. Os primeiros esforços neste
sentido foram inaugurados através da singeleza do nome, atribuído a cada um ao
nascer. Atualmente, exalta-se a complexidade e os préstimos do DNA, presente
desde a concepção do indivíduo e conservando-se além do perecimento deste.
O nome é um dos métodos mais antigos e simples de identificação, sendo
amplamente utilizado até hoje, especialmente na esfera civil, constituindo uma das
2

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 8ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2006, p. 88.
3
PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes, apud SOBRINHO, Mário Sérgio. A identificação criminal. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 19.
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primeiras informações que se busca conhecer acerca de qualquer pessoa.
Entretanto, a facilidade com que pode ser adulterado e a considerável ocorrência de
homônimos evidenciaram que sua utilização para distinção dos sujeitos não
alcançou o sucesso esperado4.
Técnicas bárbaras e cruéis, como as empregadas em escravos e animais,
também foram desenvolvidas na tentativa de identificar criminosos. O processo
Ferrete consistia na utilização de instrumentos de ferro em brasa para estigmatizar
os delinquentes, por vezes na face, com símbolos que revelavam a espécie da
violação.
Com os mesmos objetivos, a Mutilação foi utilizada como estratégia de
classificação através da extirpação de parte do corpo humano conforme o crime
praticado e as leis locais aplicáveis. Na Índia, por exemplo, as Leis de Manu previam
a amputação de órgãos relacionados com o delito cometido, considerando a
gravidade deste e a casta do criminoso e da vítima5.
Em 18326, o filósofo inglês Jeremy Benthan sugeriu a implantação do sistema
Cromodérmico. A proposta do filósofo idealizava uma tatuagem na parte interna do
antebraço, composta por um conjunto de letras destinadas à identificação civil, e
outro de números, para a identificação criminal.7 Contudo, a hipótese aventada por
Benthan não foi adotada por não ter alcançado a aprovação social, dado o forte
caráter estigmatizante e a inconveniência de sua aplicação. Este recurso foi, sem
embargo, aplicado no século XIX em ex-presidiários americanos, desertores
ingleses e, mais tarde, em prisões siberianas e em campos de concentração
nazistas8.
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Diante da incerteza da utilização do nome como método de identificação surgiu a Lei 11.971/09 que
determina a inclusão de dados complementares em certidões expedidas pelos Ofícios do Registro de
Distribuição, serviços extrajudiciais, e pelos Distribuidores Judiciais. O objetivo da lei é garantir maior
segurança ao cidadão, evitando procedimentos de cunho criminal contra inocentes, e para os entes do Estado.
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Leis de Manu, Livro IX, art. 108, 109, definem as partes do corpo sobre as quais podem recair as punições
físicas sobre os homens das três castas mais baixas. O art. 274 demonstra claramente a grande diferença entre
as penas aplicáveis ás diversas classes sociais existentes. Outros exemplos de punições com mutilações: art.
267, 268, 269, 276, 277, etc.
6
Departamento de Polícia Federal. Manual de Técnicas de Papiloscopia. Brasília: Serviço Gráfico do DPF, 2004,
p. 04.
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Idem.
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NORONHA FILHO, Adalberto Salvador. Direitos Humanos Fundamentais e a Evolução da Identificação
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<<http://www.mp.ce.gov.br/esmp/publicacoes/Edital-n-012013/Artigos/Adalberto%20Salvador%20Noronha%20Filho.pdf>>. Acesso em 3 set. 2013.
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Tais expedientes foram superados e dos avanços tecnológicos do século XIX
emergiu a fotografia, capaz de perpetuar uma realidade preservando-a para a
história. A então novidade registrava fielmente o criminoso, ainda que se ilustrasse
apenas um conjunto diminuto de seus atributos para consultas posteriores. Mas as
possíveis semelhanças entre os sujeitos e a facilidade em se alterar algumas
características físicas demonstrou a fragilidade do sistema: a imagem capturada em
um momento pretérito poderia não refletir a realidade atual do indivíduo. Essa
imprecisão é incompatível com os propósitos da identificação criminal, pois o
acusado deve ser individualizado de forma inquestionável.
Em prejuízo ao método, somava-se, ainda, a dificuldade de armazenamento
das fotos que se avolumavam, tornando a tarefa de sua organização cada vez mais
complexa. Apesar disso, o sistema não foi afastado integralmente, sendo até hoje
fonte complementar de dados destinados à identificação do indivíduo.
O passo seguinte foi dado na direção oposta aos métodos desumanos e
objetivou identificar minuciosamente as peculiaridades físicas de cada pessoa
através da mensuração de partes do corpo humano. Amparado pelas ideias de
Quetelet9, em 1879, Alphonse Bertillon propôs a antropometria como método de
identificação dos indivíduos. O processo teve início em meados do século XVIII
através de registros do recrutamento militar e seu objetivo era, com base no
entendimento da época, a classificação e seleção dos mais aptos ao serviço militar.
A antropometria consistia em uma série de procedimentos destinados ao
registro de diversas medidas do criminoso, tais como altura, diâmetro anteroposterior
da cabeça, diâmetro bipariental, diâmetro bizigomático, busto, dedos, dentre outros.
Bertillon, ao ampliar o conjunto de partes do corpo mensuradas e documentadas
sobre o ser, tencionava reduzir a probabilidade de encontrar outra pessoa com as
mesmas medidas. Além disso, Bertillon não descartou o uso da fotografia, passando
a inclui-la no inquérito, buscando criar o maior número possível de variáveis a serem
consultadas no processo de identificação e no delito em si. O mesmo ocorreu com
as impressões digitais, que viriam a suceder o sistema antropométrico, e passaram a
9

Lambert Adolphe Jacques Quételet (1796-1874) com sua célebre frase “tudo que existe na natureza mostra
variações de formas ilimitadas e infinitas, portanto a natureza nunca reproduz exatamente a sua obra” inspirou
Bertillon no desenvolvimento da Antropometria voltada à identificação do indivíduo. É considerado também o
precursor da bioestatística ao demonstrar que os padrões de comportamentos humanos poderiam ser
descritos de acordo com a probabilidade, surgindo então o termo homem médio.
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compor o conjunto de variáveis arquivadas junto com as fichas antropométricas a
partir de 189410.
A técnica ganhou destaque em 1882, quando passou a ser empregada pela
Prefeitura de Polícia em Paris. Pouco tempo depois, a partir de 188511, seu uso
tornou-se obrigatório na identificação criminal da França.
Mesmo assim, a antropometria carecia de certeza e suas conclusões eram
questionáveis, o que demonstrava sua insuficiência para os fins da identificação
criminal. Tal fato foi oficialmente reconhecido em meados de 1907, quando a
Academia de Ciências de Paris declarou ser o Sistema papiloscópico superior ao de
Bertillon.
A papiloscopia define a identidade da pessoa através da análise das papilas
dérmicas. Em verdade, o termo não é tecnicamente o mais adequado, haja vista que
o estudo não incide exatamente sobre as papilas dérmicas, mas nos seus efeitos na
epiderme que originam as cristas papilares.
As papilas dérmicas são encontradas em várias partes do nosso corpo, e
seus estudos se desdobram em quiroscopia (estudo das palmas das mãos) e
podoscopia (estudo das plantas dos pés). Contudo, foi através do estudo do
conjunto de cristas papilares presente nos dedos das mãos que surgiu o método
datiloscópico, o segmento de maior destaque da papiloscopia.
A datiloscopia é um meio eficaz de identificação humana por reunir caracteres
que permitem sua singularização confiável como decorrência dos princípios da
papiloscopia.
Os desenhos papilares são perenes, se desenvolvem entre o quarto e o sexto
mês de gestação e conservam-se imutáveis, acompanhando o ser até a completa
deterioração orgânica após sua morte. São traços comuns a todos os humanos,
sendo sua constatação inviabilizada apenas nos raros casos de queratodermia12.
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Queratodermia é uma enfermidade cutânea, normalmente hereditária, que se destaca pela proliferação da
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sua leitura.
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Além disso, as cristas são variáveis, não se verificando a mesma padronagem
nem na mesma pessoa, e são facilmente classificáveis, resultando em uma fórmula
datiloscópica utilizada para confrontar outras fórmulas a fim de definir ou afastar uma
identidade. Por fim, a obtenção dos desenhos papilares é extremamente simples,
rápida e de baixo custo, pois não requer equipe ou equipamentos especializados,
atributo crucial para a disseminação do método em diversos países.
Edward Richard Henry desenvolveu um sistema célere e preciso de
classificação das impressões digitais que viabilizava o arquivamento e posterior
consulta comparativa cruzando os desenhos papilares do acusado com as fórmulas
constantes no arquivo.
Entretanto, Juan Vucetich Kovacevich, inspirado pelos estudos de seus
antecessores Francis Galton e Henry de Varigny, criou a Icnofalangometria ou
Método de Galtoneano. Este recurso era ainda mais simples do que o desenvolvido
por

Edward,

ultrapassando

as

dificuldades

de

arquivamento

do

sistema

antropométrico de Bertillon e reduzindo a grande variedade de tipos fundamentais
de cristas descritos por Galton.
Atualmente, é utilizada no Brasil praticamente a mesma ficha decadactilar
elaborada por Vucetich, apresentando apenas a inversão da posição das mãos. A
direita consta na parte superior da ficha e a esquerda na parte inferior. No verso, são
coletadas as impressões dos dez dedos simultaneamente. O Brasil oficializou a
adoção deste método na identificação criminal no início de 1903, por meio do
parágrafo único do artigo 57 do Decreto 4.76413. Apenas quatro anos mais tarde, em
1907, seria também utilizado à identificação civil.
A tecnologia aplicada ao campo da identificação criminal desempenhou um
papel importante, especialmente no final do século XX, quando os computadores se
13

Art. 57. A identificação dos delinquentes será feita pela combinação de todos os processos atualmente em
uso nos países mais adiantados, constando do seguinte, conforme o modelo do livro de Registro Geral anexo a
este regulamento:
a) exame descritivo (retrato falado);
b) notas cromáticas;
c) observações antropométricas;
d) sinais particulares, cicatrizes e tatuagens;
e) impressões digitais;
f) fotografia da frente e de perfil.
Parágrafo único. Esses dados serão na sua totalidade subordinados á classificação datiloscopia, de acordo com
o método instituído por D. Juan Vucetich, considerando-se, para todos os efeitos, a impressão digital como a
prova mais concludente e positiva da identidade do individuo e dando-se-lhe a primazia no conjunto das outras
observações, que servirão para corroborá-la.
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tornaram mais acessíveis e seus processadores mais eficientes. A informatização do
processo de reconhecimento de impressões digitais passou a ser feita, nos países
desenvolvidos, através da tecnologia AFIS (Automated Fingerprint Identification
System)14, responsável pela comparação de determinada impressão digital com
aquelas previamente arquivadas no banco de dados do sistema.
Na área médica, por sua vez, a tecnologia possibilitou a descoberta da
estrutura do DNA (ácido desoxirribonucléico) em 1953 pelo britânico Francis Crick e
pelo norte-americano James Watson. Mais recentemente, em 2003, com o
sequenciamento do genoma humano, foi dado um novo e significativo passo
também na identificação criminal. A genética molecular humana, aplicada aos fins da
genética forense, viabilizou o uso do DNA para caracterização de indivíduos,
sistema conhecido como datiloscopia genética ou perfil de DNA, sendo este último o
termo mais adequado e utilizado para sua designação15.
A técnica se baseia na premissa de que, salvo os gêmeos univitelinos
(idênticos), não existem duas pessoas com as mesmas características genéticas.
Outra vantagem é que, mesmo em pequenas amostras de sangue, ossos, sêmen,
cabelo, dentes, unhas, saliva, dentre outros, é possível a coleta de DNA para
realização do exame.
Esse processo representa um significativo progresso no campo da ciência
forense. Sua aplicação no sistema pátrio é bastante difundida, especialmente no
Direito de Família, em testes que constatam, com maior frequência, o vínculo
paterno. A substancial relevância no âmbito penal não se limita à comprovação da
materialidade do delito, mas se aplica, sobretudo, na definição da autoria, podendo
alcançar, inclusive, a discussão acerca da culpabilidade.
Dentre os meios atualmente à disposição da persecução penal é possível
afirmar que o confrontamento genético a partir do DNA representa um novo
paradigma não apenas na busca do possível autor do delito, mas também na
exoneração de inocentes.

14

VIEIRA,
Marcos.
Sistema
Informatizado
de
Identificação.
Disponível
em:
<<http://www.papiloscopia.com.br/monografia.html>>. Acesso em: 4 set. 2013.
15
ANDRADE, Fabiana Michelsen de, e KOCH, Analara. REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS, vol. 40(1):
17-23, 2008.

11

2.2 Novos paradigmas no âmbito da investigação criminal decorrentes da lei nº
12.654/12
O Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao apreciar o
projeto de lei nº 93, de autoria do Senador Ciro Nogueira, que deu origem à Lei nº
12.654/12,

destacou

a

importância

da

iniciativa

para

a

efetividade

na

individualização do criminoso em investigações policiais brasileiras16.
Dados de 2013 fornecidos pela OMS – Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil é o 7º colocado no ranking de casos de homicídios no mundo,
com uma taxa de 27,4 homicídios por 100 mil habitantes17. O mesmo estudo aponta
que a impunidade é um dos entraves institucionais que mais estimulam os altos
índices deste tipo de crime no país.
As mesmas conclusões puderam ser observadas por meio do Relatório
Nacional da Execução da Meta 2, divulgado em 2012 pela Estratégia Nacional de
Justiça e Segurança Pública – ENASP18. A Meta 2: A Impunidade como Alvo, teve
como desafio a conclusão de inquéritos policiais por homicídio doloso instaurados
até 31/12/2007. Em um levantamento preliminar, foram encontrados 134.944
inquéritos com essas características. No entanto, após um ano de esforços, foi
possível oferecer denúncias em apenas 6,1% destes casos, o que representa
apenas 8.287 inquéritos finalizados19.
A partir da experiência prática na execução da Meta 2, foi constatada a
urgência da implementação de sistemas que viabilizem a identificação eficiente do
autor do delito, evitando a proliferação de inquéritos intermináveis ou que são
arquivados por falta de elementos probatórios.
Embora possam ser percebidos alguns avanços no campo da investigação
criminal, ainda é cristalina a baixa efetividade das técnicas atuais na elucidação da
maioria dos casos, o que contribui para o sentimento geral de impunidade.

16

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Disponivel em:
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99463. Acesso em: 5 set. 20013.
17
WAISELFISZ,
Julio
Jacobo.
Mapa
da
Violência
2013.
Disponível
em:
http://www.cebela.org.br/site/common/pdf/Mapa_2013_Jovens.pdf.
Acesso em 5 set. 2013.
18
Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP é estabelecida em conjunto pelo Conselho
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A identificação do provável autor do crime é o primeiro obstáculo a ser
superado na busca pela justiça, pois sem ela não é possível dar seguimento ao
processo judicial e à consequente punição do delito. As estatísticas demonstram que
a vulnerabilidade da investigação criminal gera insegurança e a sociedade demanda
uma postura mais eficiente e justa do Estado, que atua de forma limitada devido à
precária estrutura até então desenvolvida. Por outro lado, o criminoso não é
alcançado pela norma proibitiva, tampouco por sua pena, sendo estimulado, também
pela impunidade, a solucionar seus conflitos pela via da conduta delituosa.
Os elevados índices de criminalidade e as conclusões de levantamentos da
envergadura dos acima mencionados, aliados aos resultados positivos verificados
em países que utilizam o sistema de verificação da identidade genética, motivaram o
legislador a desenvolver este método no país.
Desde 2004, o Brasil empenha esforços a fim de aprimorar o método de
testes em DNA com foco na identificação criminal. Em maio de 2009, a Polícia
Federal norte-americana (FBI) e a Polícia Federal brasileira firmaram a Letter of
Agreement, um convênio gratuito de compartilhamento do software CODIS
(Combined DNA Index System), desenvolvido e utilizado pelo FBI e por mais de 30
países. Este programa permite o cruzamento de milhares de registros genéticos
armazenados em seu banco de dados, com a finalidade de identificar vítimas,
desaparecidos e criminosos, bem como de absolver inocentes.
Em 2010, surgiu a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), a
maior instalação do sistema CODIS fora dos Estados Unidos, composta por 15
laboratórios estaduais e um federal, além dos bancos nacionais. Estes se dividem
em: a) um grupo de informações criminais compostos por vestígios obtidos em
cenas de crimes e b) um conjunto formado por dados fornecidos voluntariamente por
familiares de desaparecidos, bem como obtidos de restos mortais não identificados e
de vítimas de desastres20.
A genética molecular em pouco tempo confirmou ser uma revolução positiva e
tem sido considerada superior aos demais métodos preexistentes, por apresentar
menor grau de incerteza, sendo indispensável na investigação criminal. Em virtude
da sua alta estabilidade química, o DNA permite sua localização mesmo após o
20
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transcurso de longos períodos. Além disso, “por possuir um alto poder de
discriminação, a tipagem do DNA tem fornecido aos investigadores uma grande
chance de excluir suspeitos que não estão relacionados à cena do crime”21.
O banco de dados do sistema CODIS no Brasil foi inicialmente constituído por
vestígios genéticos obtidos no local do crime ou em amostras fornecidas
voluntariamente. Contudo, a Lei 12.654/12 procura explorar o potencial do sistema,
possibilitando a ampliação da sua base de dados com amostras de acusados e
condenados.
A previsão legislativa vem ao encontro do clamor social por justiça ao
direcionar suas atenções ao instrumento (CODIS) e à técnica (identificação
genética) já disponíveis no Brasil, mas cuja eficácia se encontra restringida diante do
reduzido número de dados comparativos à disposição. Todo o empenho e
investimento empregados na criação de laboratórios, qualificação de profissionais e
na criação do convênio com o FBI dependem diretamente da ampliação da base
comparativa de dados para atingirem seus melhores resultados. Contudo, não
parece razoável que esta política pública deva se condicionar exclusivamente ao
livre consentimento do réu para se efetivar.
A inclusão do artigo 9º-A na Lei 7.210/8422, através da Lei 12.654/12, ao
tornar obrigatória a identificação do perfil genético de condenados, cria um
procedimento essencial para o sucesso do CODIS. Assim, os resultados das
alterações promovidas pela Lei 12.654/12 serão observados em médio e
principalmente em longo prazo, quando o banco de dados brasileiro do CODIS
contar com um número robusto de amostras referência para comparação.
Com base em sua aplicação bem-sucedida em diversos países, cria-se a
expectativa de que o CODIS, adaptado à realidade brasileira, permita a definição de

21

ANDRADE, Fabiana Michelsen de, e KOCH, Analara. Revista Brasileira de Análises Clínicas, vol. 40(1): 17-23,
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o
Art. 9 -A. Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa,
o
o
ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1 da Lei n 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos,
obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por
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o
§ 1 A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a
ser expedido pelo Poder Executivo.
o
§ 2 A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito
instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético.
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um provável autor com maior agilidade e eficiência. Como consequência, o
percentual de casos não resolvidos deve ser reduzido, o que provavelmente
auxiliará na diminuição dos índices alarmantes da violência no país.
A identificação genética permite, com baixo grau de incerteza, um vínculo
sólido entre o delito e seu provável autor, evitando as inúmeras inconsistências que
hoje impedem a conclusão da maioria das investigações criminais no país e
inviabilizam o surgimento do processo criminal.
Cabe ressaltar, porém, que a prova genética não é absoluta, ou irrefutável, no
que tange à autoria. Através da confrontação entre os dados da vítima ou do local do
crime e dos acusados, é possível afirmar se determinado indivíduo esteve presente
na cena do crime ou se teve contato com a vítima, mas não necessariamente que
seja o autor do delito. Assim, o resultado do exame deve ser sempre corroborado
pelas provas adicionais, não estatísticas e ou periciais, presentes no conjunto
probatório do processo.
Contudo, para alcançar essa fase processual, é preciso ser superada a fase
inquisitória, e é especificamente neste ponto que se destaca a identificação genética
criminal. Verificado um provável autor, mediante a análise fria e não valorativa do
sistema CODIS, é possível dar continuidade à investigação e à determinação da
autoria do delito no âmbito judicial. Sem superar o fator autoria, o inquérito se
transforma simplesmente em dado estatístico de arquivamento pela insuficiência de
provas, resultado que no Brasil atinge aproximadamente 80% dos casos.
A previsão legislativa especifica a identificação genética obrigatória apenas
dos indivíduos condenados por crimes dolosos praticados com violência de natureza
grave contra a pessoa ou por crimes classificados como hediondos. Em que pese tal
delimitação, a inclusão do perfil genético de um número taxativo de indivíduos
representará, em pouco tempo, um significativo benefício em termos de
aproveitamento do potencial oferecido pelo sistema CODIS, dadas as estatísticas
que classificam o Brasil como o 7º país no ranking de casos de homicídios.
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3 CONTEXTO INTERNACIONAL DA UTILIZAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DE
PERFIS GENÉTICOS
3.1 A efetividade do banco de dados de perfis genéticos no Reino Unido e nos
Estados Unidos
Na década de 80, o Reino Unido deu início às primeiras aplicações da
genética forense, campo de conhecimento que utiliza a biologia molecular na
determinação de perfis genéticos.
Em 1995, foi criado o primeiro banco de dados do gênero, a Base Nacional de
Dados de DNA do Reino Unido (United Kingdom National DNA Database/NDNAD).
Em 2001, foi aprovada a Criminal Justice and Police Act, lei que autoriza a coleta de
material biológico de qualquer pessoa detida, e em 2003, através do Criminal Justice
Act, foi confirmado que a polícia poderia manter o registro dos perfis por período
indeterminado. Estas leis permitiram a notável ampliação do número de dados do
NDNAD e tornaram a polícia do Reino Unido a que possui maior liberdade para
obter, usar e armazenar dados genéticos de sua população23.
A primeira identificação criminal através do DNA ocorreu em 1986 na
Inglaterra e ficou conhecida como Caso Leicester. Nos anos de 1983 e 1986, foram
encontrados os corpos de duas meninas de 15 anos cuja morte apresentava o
mesmo modus operandi – violência sexual e posterior assassinato. A polícia, nas
duas oportunidades, colheu o sêmen presente nos corpos das vítimas. À época, um
homem assumiu a autoria dos dois crimes e foi preso.
Em certa medida estimulada pelos estudos recentes do médico geneticista
Alec Jeffreys24, residente no mesmo condado onde as vítimas foram localizadas, a
polícia o convidou a realizar exames nas amostras encontradas nos corpos das
vítimas e compará-las com exemplares do suposto autor dos crimes. Realizados os
exames, evidenciou-se que o réu confesso não era o real autor dos crimes. A
polícia, então, simulou uma campanha de doação de sangue na região, quando

23

SCHIOCCHET, Taysa (Org.). Bancos De Perfis Genéticos Para Fins De Persecução Criminal. Série Pensando o
Direito. São Leopoldo. Nº 43 – Relatório Final. P. 122/123. Abr. 2012.
24
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Desenvolveu o primeiro método de utilização da análise em DNA para identificação de indivíduos na mesma
universidade que trabalha até hoje.
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pôde, finalmente, identificar o verdadeiro assassino25. Assim, o primeiro caso de
identificação criminal através de DNA foi responsável pela condenação do culpado e
também pela primeira absolvição de um inocente.
O assassinato de Marion Crofts, de 14 anos, também teve sua autoria
identificada através do exame em DNA, 20 anos após a prática do crime. Em 1981,
o corpo de Marion foi encontrado com sinais de violência sexual e foram obtidos em
seu corpo vestígios de material orgânico. Em 1999, estes elementos, devidamente
preservados, foram analisados e inseridos no NDNAD.
Em 2001, um militar aposentado foi preso por ter agredido sua esposa e seu
DNA foi coletado e inserido no sistema. Descobriu-se a compatibilidade do seu perfil
com as informações do crime ocorrido 20 anos antes, o que permitiu a condenação
à prisão perpétua pelo assassinato de Marion26.
Apesar desses e de milhares de outros casos solucionados no Reino Unido
utilizando-se os exames em DNA, um dos maiores bancos de dados genéticos do
mundo27, que soma aproximadamente 30.000 amostras a cada mês28, é também o
mais controverso.
Os principais pontos das reiteradas discussões são a especificação acerca
dos indivíduos que estão obrigados a fornecer referência genética e o prazo de
manutenção destas informações no cadastro. As restrições legais mínimas impostas
à Polícia do Reino Unido permitiram, por exemplo, sua tentativa de inserir o perfil
genético de crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos, mesmo sem qualquer
acusação ou condenação contra eles. A tentativa restou frustrada após protestos da
população contra a medida29.
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A posição adotada pelo Reino Unido foi debatida no caso Marper v. The
United Kingdom30, julgado em 2008 pela Corte Europeia de Direitos Humanos. No
veredicto foi reconhecida, por unanimidade, que o Reino Unido violou o art. 8º da
Convenção Europeia dos Direitos Humanos ao manter em seus registros dados
genéticos de pessoas suspeitas e não condenadas. Apontou-se a ausência do
adequado equilíbrio entre os interesses público e privado e que o Estado
ultrapassou as margens aceitáveis a este respeito. Ainda, que a permanência dos
perfis no sistema representou uma desproporcional interferência no direito à vida
privada dos peticionantes e que tais informações não poderiam ser consideradas
necessárias em uma sociedade democrática.
Em resposta ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o Reino Unido alterou
parcialmente sua legislação por meio do Crime and Security Act 2010. Garantiu um
tênue retrocesso nas práticas descritas como abusivas pela Corte ao fixar um limite
temporal de 6 anos para permanência dos perfis quando o indivíduo não for
condenado ou advertido31.
Além das ressalvas levantadas pela Corte Europeia, inúmeras dúvidas quanto
ao NDNAD vêm sendo levantadas. Índices divulgados pelo POST32 demonstram que
a manutenção de perfis genéticos de pessoas presas, mas não processadas, foi
posteriormente responsável pela identificação de mais de 3.000 crimes, incluindo
alguns de natureza grave.
Por outro lado, estudos apontam que o número de casos solucionados
através do sistema está diminuindo, representando apenas 1 entre 300 casos
registrados33, apesar dos inúmeros dados acrescidos. Ademais, são questionados
os custos de funcionamento, inclusão e manutenção de todas essas referências no
sistema.
30
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Embora os Estados Unidos não tenham sido os pioneiros dentre os bancos de
dados de perfis genéticos, certamente possuem a mais bem-sucedida técnica de
análise genética forense, em boa medida devido ao CODIS (Combined DNA Index
System), software desenvolvido e utilizado pelo FBI.
O CODIS é o programa que gerencia e compara vestígios de crimes com os
registros disponíveis em seu banco de dados através de um sistema integrado que,
nos Estados Unidos, é composto por laboratórios locais (LDIS - Local DNA Index
System), estaduais (SDIS - State DNA Index System) e nacionais (NDIS - National
DNA Index System). Os elementos são confrontados com os perfis cadastrados
pelos laboratórios dos 50 estados norte-americanos e, caso haja identificação
positiva, o laboratório responsável pela inclusão é cientificado para confirmação da
amostra - apenas este detém as informações pessoais do fornecedor do DNA. No
cadastro, cada perfil corresponde a uma sequência numérica que contém
exclusivamente os dados genéticos necessários à identificação, sem marcadores
pessoais. O procedimento objetiva preservar a privacidade do indivíduo garantindo o
acesso aos seus dados pessoais apenas após a confirmação pelo laboratório de
origem.
Segundo o FBI34, o NDIS possui mais de 5 milhões de amostras obtidas de
criminosos, de pessoas desaparecidas e de cenas de crimes. A estrutura envolvida
conta com 126 laboratórios locais e 52 estaduais, incluindo o laboratório do FBI e o
laboratório de investigações criminais do Exército dos EUA. O potencial desta
estrutura desenvolvida pelos Estados Unidos é respaldado pelo significativo
crescimento do número de casos solucionados com o auxilio do CODIS. Em 2001,
aproximadamente 3.635 investigações contaram com o suporte do sistema, número
saltou para 62.059 em 2007 e para aproximadamente 174.680 casos em 2012.
A obrigatoriedade no fornecimento de material genético é avaliada e regulada
separadamente por cada um dos estados, mas na maioria deles a coleta é realizada
em criminosos condenados por ofensa sexual e homicídios.
A tipagem dos perfis escolhida pelo FBI e empregada pelo CODIS nas
análises é considerada absolutamente individualizante, ressalvados apenas os

34
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Acesso em: 9 set. 2013.
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casos de gêmeos monozigóticos. Apesar disso, não permite qualquer identificação
fenotípica do doador, apenas seu sexo35.
Considerando os conhecimentos atuais da biologia molecular, o método
afasta eventuais argumentos de que o banco poderia ser utilizado para fins diversos
da identificação criminal, como pesquisas que objetivam encontrar padrões
genéticos comportamentais e traços da personalidade do indivíduo. Estudos
apontam que os marcadores escolhidos, justamente em virtude da sua forma
variável, permitem a distinção do sujeito sem incluir outros dados além dos
necessários para este fim36. Afastar-se-iam, nesse sentido, as acusações acerca da
possível utilização dos bancos de perfis como biobancos37, para fins pesquisa
terapêutica que poderiam ser associados à classificação e discriminação do ser.
Além da questão relacionada aos reais propósitos do banco de perfis
genéticos, a obtenção e consulta aos dados nele inseridos enseja uma intensa
discussão acerca do direito à não auto-incriminação ou privilege against selfincrimination, como é intitulado no direito norte-americano.
A posição dominante nos EUA restringe o escopo da referida proteção legal
ao interrogatório e, segundo diversos precedentes, a obtenção de provas que
dependam da colaboração do acusado38 não representa violação ao privilege
against self-incrimination.

35
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Em 1910, a decisão proferida no caso Holt v. US39 demonstrou que desde o
início do século XX a Corte Norte-Americana delimitou de maneira muito clara os
contornos do privilege against self-incrimination. Em sua fundamentação, definiu-se
que esse privilégio não tinha o condão de evitar a utilização do corpo do acusado
como evidência, vedando-se apenas a coação moral ou física para obrigá-lo a
testemunhar contra si, pela via oral ou escrita. Em 1966, no caso Schmerber vs.
Califórnia40, por 5 votos a 4, foi confirmada a validade de um exame de alcoolemia
realizado através da coleta de sangue do acusado mesmo sem mandado judicial.
Foi reiterado que o direito à não auto-incriminação alcança especificamente a
garantia ao silêncio.
No que se refere à amplitude desse direito inscrito na Décima Quarta
Emenda, a questão é bastante sensível e recorrentemente é objeto de discussões,
apesar de sólida jurisprudência. Não obstante, o posicionamento da Corte NorteAmericana confere segurança jurídica na atuação do Estado e permite o
desenvolvimento da persecução criminal ao remover do âmbito de proteção do
privilege against self-incrimination a autodeterminação do acusado quanto às provas
colhidas de seu corpo.
3.2 Bancos de dados de perfis genéticos e os Diplomas Internacionais;

As inúmeras possibilidades decorrentes do exame em DNA, especialmente
após o seqüenciamento do genoma humano, desencadearam também diversos
temores acerca da utilização desta nova tecnologia. Os estudos sobre o assunto
ainda são relativamente recentes e não apresentam, de forma conclusiva, todas as
definições necessárias à dissecação do tema ou à solução de conflitos dele
decorrentes.
Considerando os conhecimentos atuais sobre o assunto, a bioética41 procura
estabelecer, através de uma metodologia interdisciplinar, normas orientadoras para
39
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utilização dos crescentes avanços biotecnológicos focadas no respeito aos direitos
humanos e nos cuidados à vida em sua plenitude.
No contexto dos princípios universais da bioética – beneficência, justiça,
autonomia e não maleficência – observa-se desdobramentos dos princípios da
justiça e da autonomia, extremamente importantes também nas diversas
contestações acerca dos bancos de dados de perfis genéticos.
O princípio da autonomia se subdivide em confidencialidade e privacidade do
indivíduo. E nesses aspectos é acompanhado pelo princípio do respeito à
informação. No que tange ao princípio da justiça, este engloba também a
equidade42.
A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos (1997),
bem como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005),
surgiram com o objetivo de apresentar diretrizes jurídicas capazes de nortear o
comportamento político dos Estados no que se refere ao uso e aplicação das
informações genéticas.

Embora não tratem especificamente das amostras

empregadas na persecução criminal, em ambos os instrumentos fica clara a
intenção de salvaguardar os direitos do indivíduo frente às pesquisas e eventuais
manipulações do material genético. Além disso, destaca-se a necessidade de se
manter a privacidade e o sigilo dos dados passíveis de identificar o indivíduo a fim
de evitar qualquer tipo de classificação ou discriminação deste.
A aplicabilidade da biologia molecular à investigação criminal foi assegurada
em 2003, pela Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, mas, ao
mesmo tempo, teve limitada sua utilização nos casos de: a) diagnósticos e cuidados
com a saúde; b) investigações médicas e científicas; c) procedimentos civis
Rensselaer Potter acerca das dimensões que as novas pesquisas poderiam alcançar. A Bioética convida as
pessoas a pensarem sobre as implicações , positivas ou negativas, dos avanços da ciência sobre a vida de
todos os seres vivos, de maneira ampla. A proposta contida na frase Nem tudo que é cientificamente possível é
eticamente aceitável objetiva unir conhecimentos científicos e humanísticos a fim de alcançar definições e
limites à intervenção do homem sobre a vida e apontar o possível risco de suas aplicações. JUNQUEIRA, Cilene
Rennó; OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de (Coord.). Bioética: conceito, fundamentos e princípios – Módulo
Bioética.
São
Paulo:
Unifesp,
2011,
p.8.
Disponível
em:
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_bioetica/Aula01.pdf . Acesso em: 12 set. 2013.
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NUNES, Ricardo Ferreira. Banco de dados genéticos para fins criminais: aspectos bioéticos e biopolíticos.
2012, p. 21. (Mestrado em Bioética). Programa de Pós-Graduação em Bioética. Faculdade de Brasília, Brasília.
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(investigação de paternidade) e penais (vinculados à medicina legal, investigação
policial). Cumpre destacar que, no campo da bioética, esses são os três principais
acordos que expõem e consolidam os princípios basilares relacionados à proteção
dos dados genéticos.
A questão relativa ao respeito à privacidade do material genético do indivíduo
mantém estreita ligação, no campo da investigação criminal, com a obrigatoriedade
do fornecimento de amostras para inclusão no sistema. A Declaração Universal do
Genoma Humano e dos Direitos Humanos especifica, em seu artigo 5º, b43, a
necessidade do livre consentimento da pessoa envolvida no processo de
manipulação genética. Segundo a prescrição, a coleta de material genético sem o
consentimento do acusado nos casos de investigações criminais representaria
verdadeira afronta ao diploma internacional. Entretanto, em seu artigo 9º, o mesmo
texto prevê a possibilidade de limitação dos princípios do consentimento e do
sigilo44, em caso de força maior, desde que respeitadas as normas públicas
internacionais e leis internacionais de direitos humanos. Por se tratar de disposição
ampla e de caráter subjetivo, muitos países podem utilizá-la para se defenderem de
contestações quando o tema for a obrigatoriedade do fornecimento de material
genético.
A referida compulsoriedade, por seu turno, é extremamente criticada também
sob o argumento de que esse procedimento contraria o princípio do nemo tenetur se
detegere, protegido por diversos diplomas internacionais que versam sobre direitos
humanos.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 194845, marcada pela
universalidade e indivisibilidade dos direitos que resguarda, e a Convenção Europeia
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b) Em todos os casos é obrigatório o consentimento prévio, livre e informado da pessoa envolvida. Se esta
não se encontrar em condições de consentir, a autorização deve ser obtida na maneira prevista pela lei,
orientada pelo melhor interesse da pessoa.
44
Artigo 9 - Com o objetivo de proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais, as limitações aos
princípios do consentimento e do sigilo só poderão ser prescritas por lei, por razões de força maior, dentro dos
limites da legislação pública internacional e da lei internacional dos direitos humanos.
45
Artigo XI: 1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.
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de Direitos Humanos de 195046, embora não tenham feito constar de forma expressa
o nemo tenetur se detegere, abarcaram a presunção de inocência, considerado o
princípio-suporte da não auto-incriminação47. De acordo com a essência da
presunção de inocência, cabe à acusação o ônus da prova da culpabilidade, o que
autoriza o acusado a ficar silente, não colaborando na produção probatória.
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966), por seu turno,
fez constar expressamente o princípio da não auto-incriminação em seu artigo 14,
nº3, g48. A mesma garantia se encontra ao abrigo da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – 1969), em seu artigo 8º, 2,
g49. Ambos especificam que ninguém será obrigado a testemunhar contra si mesmo
ou declarar-se culpado. Os dois Diplomas Internacionais foram ratificados pelo Brasil
apenas em 1992.
Especificamente no que se refere a informações sobre DNA e impressões
digitais, em 2005 foi firmado entre Estados da União Europeia50 o Tratado de Prüm,
com o objetivo de formalizar a cooperação internacional entre estes países,
especialmente no que tange ao combate ao terrorismo, criminalidade internacional e
imigração ilegal. O documento busca regular “o intercâmbio de informações sobre
ADN, impressões digitais, registro de veículos e dados pessoais e não pessoais no
âmbito da cooperação policial transfronteiriça entre as partes contratantes”51.
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Artigo 6º (Direito a um processo equitativo) 2. Qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se
inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada.
47
HADDAD, 2005, p.271.
48
Artigo 14º. 3. Qualquer pessoa acusada de uma infração penal terá direito, em plena igualdade, pelo menos
às seguintes garantias: (...) g) A não ser forçada a testemunhar contra si própria ou a confessar-se culpada.
49
Artigo 8º - Garantias judiciais 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua
inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito,
em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) g) direito de não ser obrigada a depor contra si
mesma, nem a confessar-se culpada;
50
Inicialmente o Tratado de Prüm envolvia Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda e
Luxemburgo, mas devido aos seus resultados positivos, aderiram a ele também Finlândia, Itália, Portugal,
Eslovênia, Suécia, Romênia, Bulgária e Grécia.
51

CORREIA, Fausto. Documento de Trabalho 660824PT/2007. Parlamento Europeu. Comissão das Liberdades
Cívicas,
da
Justiça
e
dos
Assuntos
Internos.
2007.
Disponível
em:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660824/660824pt.pdf. Acesso em:
13 set. 2013.

24

Todos estes Diplomas Internacionais procuram orientar, através de princípios,
a conduta dos Estados signatários no tocante a Direitos Humanos e Bioética.
Contudo, em virtude da subjetividade e amplitude características dos princípios,
cada país absorve e interpreta estas normas conforme sua cultura, costumes e
interesses. A proposta daqueles documentos é garantir o respeito e a aplicação
uniforme dessas linhas fundamentais em harmonia com a soberania de cada
Estado.
Foi adotada por muitos países uma interpretação restritiva que limita a
abrangência da não auto-incriminação à manifestações verbais ou escritas por parte
do acusado no interrogatório.
A ausência de contornos claros acerca dessa garantia representa, pela
elasticidade de seu conceito, um obstáculo de difícil transposição na investigação
criminal. Em última análise, a aplicação do princípio constante nas expressões
latinas nemo tenetur prodere e ipsum, nemo tenetur detegere turpitudinem suam e
nemo tenetur se detegere52 poderia servir de argumento para obstar não só a coleta
de amostras biológicas, mas também a coleta de impressões digitais e o processo
de reconhecimento pessoal, dentre outros. A perspectiva não restritiva da garantia
conduz ao predomínio absoluto da autodeterminação individual em detrimento do
interesse público, acarretando o fracasso da persecução penal.
Dessa forma, diversos Estados proporcionam a segurança jurídica necessária
à atuação da polícia investigativa ao superarem a interpretação excessivamente
ampla do direito à não auto-incriminação, barreira à atividade investigatória e
probatória.

52

Nenhuma pessoa pode ser compelida a trair a si mesma, ninguém é obrigado a revelar sua própria vergonha,
ninguém é obrigado a se descobrir. QUEIJO, 2003, p. 4.
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4 A NOVA
BRASILEIRO

PREVISÃO

LEGAL
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NO

CONTEXTO

JURÍDICO

4.1 A efetividade do banco de dados de perfis genéticos em face da garantia
fundamental da não auto-incriminação
O surgimento da norma que possibilita a coleta e inclusão de material
biológico de suspeitos e condenados no banco brasileiro de perfis genéticos tem
causado intensas discussões no meio acadêmico desde sua proposição legislativa.
A Lei 12.654/12 alterou de forma pontual a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210/84, e
a Lei 12.037/09, que trata da identificação criminal.
A partir de sua entrada em vigor, tornou-se possível a obtenção de amostra
biológica de acusados para identificação criminal, condicionada à decisão judicial de
ofício ou através de representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da
Defesa. Considerando que a análise será empregada em sede inquisitória, exige-se
pedido fundamentado demonstrando que tal procedimento é essencial às
investigações. Os exemplares coletados permanecem no sistema de identificação
até o prazo previsto para prescrição do delito ou por prazo inferior fixado pelo
magistrado.
Constatada a coincidência genética entre o DNA do investigado e o dos
vestígios encontrados no local do delito, um perito oficial habilitado formalizará estes
resultados através de laudo pericial que, por sua vez, poderá ser relacionado como
prova da autoria na conclusão do inquérito policial. Cumpre destacar que a Lei não
restringe a utilização do método a um rol taxativo de crimes quando o exame for
destinado à identificação criminal, o que permite seu uso independentemente da
modalidade de infração penal sob investigação.
Outrossim, a norma criou a identificação criminal genética compulsória,
prescindindo de autorização judicial, dos condenados por crimes praticados
dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por quaisquer dos
crimes previstos na Lei 8.072/90 – Lei dos Crimes Hediondos. Analisando-se as
duas novas hipóteses, parece parcialmente contraditório que se delimite os crimes
para a coleta compulsória de material biológico dos condenados quando, na fase
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preliminar, esta limitação inexiste bastando a demonstração de que o exame é
essencial à identificação.
Uma vez registrados os dados, podem surgir conexões entre o novo perfil e
os vestígios inseridos anteriormente no sistema, indicando a possível autoria em
crimes pretéritos. Igualmente, nos casos de inquérito instaurado e mediante
autorização judicial, o acesso policial ao banco de perfis genéticos poderá auxiliar
em futuras investigações e apontar eventual reincidência.
Atendendo à exigência prevista na Lei 12.654/12, o Poder Executivo expediu
o Decreto 7.950/13, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Perfis Genéticos
e a Rede Integrada de Perfis Genéticos. Por meio deste instrumento, é descrita a
finalidade do banco de dados – subsidiar ações destinadas à apuração de crimes
mediante o compartilhamento e comparação de perfis genéticos entre os bancos
estabelecidos para este fim no âmbito da União, Estados e Distrito Federal. Além de
confirmar o limite temporal para armazenagem das amostras previsto na Lei, foi
considerada a possibilidade de modulação judicial deste prazo, por período inferior
ao da prescrição do delito. Por fim, especifica normas administrativas voltadas à
constituição, gestão e auditoria do Banco Nacional e da Rede Integrada de Perfis
Genéticos.
Percebe-se a recorrente preocupação do legislador com a constitucionalidade
e o alinhamento das novas hipóteses aos instrumentos internacionais sobre direitos
humanos e manipulação de dados genéticos. Em função disso, a redação dos itens
demonstra a precaução com a qual foram relacionados os aspectos da coleta,
manipulação, aplicação e descarte do material genético, bem como os direitos e
garantias individuais à intimidade genética e à vida privada.
A dimensão bioética, associada diretamente à constituição do método, está
presente através de um compromisso expresso no §1º do art. 5º-A da Lei 12.037/09.
O dispositivo veda que o banco de dados seja composto por informações que
revelem traços somáticos ou comportamentais das pessoas, salvo seu gênero.
Assim, embora não conste categoricamente, é permitida a inclusão apenas da
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parcela de DNA dita não-codificante53, que é a mais conveniente à identificação
criminal dada sua variabilidade e não permite a verificação de marcadores pessoais
do doador. Observada a prescrição legal e considerando os conhecimentos atuais
sobre DNA, presume-se inviável o emprego do material orgânico para pesquisas,
identificação de padrões de personalidade, doenças graves ou qualquer outro fim
que dependa das informações fenotípicas do indivíduo.
A ressalva de cunho bioético que indica qual parte do DNA poderá ser
vinculada ao sistema constitui meio pelo qual se procura preservar a garantia à
intimidade genética da pessoa, juntamente com o caráter sigiloso do banco genético.
As inovações promovidas pela Lei 12.654/12 somadas às previsões do
Decreto 7.950/13 reiteram com persistência o sigilo dos bancos de perfis genéticos.
Embora as providências que deverão ser observadas para alcançar este fim
demandem maiores especificações, depreende-se a intenção do legislador de
assegurar as garantias individuais previstas na Constituição Federal e nas diretrizes
internacionais sobre direitos humanos.
Entretanto, em face das novas hipóteses incorporadas no ordenamento
jurídico, não há como ignorar que a coleta compulsória de amostras de DNA
interfere de forma crítica na esfera dos direitos fundamentais do indivíduo. O
exemplar obtido, de forma voluntária ou imposta, contém dados cuja magnitude
ainda não pode ser delimitada com precisão. Tal situação enseja inúmeras dúvidas e
incertezas que, atualmente, só podem ser minimizadas frente à crença na retidão
com que os bancos de perfis serão administrados e utilizados. Caberá ao Estado, na
figura do Ministério da Justiça, a responsabilidade de perfectibilizar as prescrições
legais, com particular zelo no que tange ao sigilo, a fim de afastar colisões entre
direitos fundamentais presentes como sustentáculos do Estado Democrático de
Direito brasileiro.
53

A este respeito, HADDAD, 2005, p.302, descreve: “as investigações que recaem sobre o DNA têm uma
extensão muito variada, sendo possível diferenciar o âmbito codificante do não codificante. Do primeiro,
extraem-se informações relativas ao indivíduo, que incidem mais intensamente em sua esfera pessoal, tais
como suas características externas, enfermidades de origem genética ou prevenções futuras a certas doenças
ou malformações. Não possui muita utilidade para o uso forense, pois é formado por sequências com muito
poucas variações interindividuais e intergeracionais. Já o DNA não codificante apresenta grande variação de um
indivíduo para outro e, por isso, é a opção para o emprego forense da técnica”.
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Superadas as questões formais da Lei 12.654/12 e do Decreto 7.950/13 que
se encontram em vigor, emerge com previsível protagonismo no direito brasileiro o
princípio contra a auto-incriminação.
Em muitos ordenamentos, o nemo tenetur se detegere é reconhecido por
resguardar o silêncio do acusado no âmbito inquisitivo e surgiu como resposta aos
interrogatórios opressivos54. Apesar da análise restritiva conferida por muitos países
ao princípio contra a auto-incriminação, em sua essência, ele é muito mais complexo
e possui ʺuma pluralidade de funções que visam fortalecer a posição do acusado em
face da persecução pelos órgãos do Estadoʺ55.
O princípio contra a auto-incriminação tornou-se formalmente presente na
realidade jurídica brasileira a partir da promulgação da Constituição da República de
1988, quando o direito de permanecer calado foi legitimado formalmente no art. 5º,
LXIII, relacionado como direito fundamental do cidadão, mas principalmente do
acusado.
Trata-se de uma garantia de primeira geração que assegura a resistência ou
oposição do indivíduo frente aos excessos do Estado56 na persecução penal.
Historicamente, o nemo tenetur se detegere surgiu vinculado ao interrogatório do
acusado para evitar que a confissão fosse obtida mediante tortura ou outro método
que afetasse sua dignidade. Por apresentar diversas faces, possivelmente não foi
definido em um único momento, mas passou paulatinamente a refletir a evolução
dos direitos do acusado no processo57. Apenas modernamente58 o princípio
alcançou a definição elástica com a qual vem sendo empregado, abrangendo não
apenas o direito de calar e a autodeterminação, mas também a prerrogativa de não
produzir ou de não contribuir com a produção de provas contra si mesmo. Estes
preceitos contidos na garantia contra a auto-incriminação permitem desdobramentos
empregados à exaustão no discurso defensivo.
A nova legislação pressupõe a utilização do material genético do acusado
com duas finalidades: a) para identificação criminal e b) como prova de possível
54
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autoria. Essa dicotomia representa a dúplice posição jurídica do acusado frente à
ação penal: a) de sujeito processual, nos termos do pensamento liberal e b) de
objeto de prova, de maneira bastante afastada da antiga metodologia aplicada nos
processos de Estados Autoritários.
Na qualidade de objeto de prova, algumas circunstâncias dependem do
consentimento do acusado quanto a ʺrealizar, ou não uma conduta ativa de cunho
probatórioʺ59. A obrigação de não fazer das autoridades frente à negativa do réu
assegura o livre exercício da vontade do acusado, sendo consequência da sua
autodeterminação, também abrangida pela não auto-incriminação. Nestes casos,
respeitados certos limites, são ponderados os interesses individuais do acusado e o
interesse público, consubstanciando-se a legitimação material da autodeterminação
pessoal.
Emerge da ponderação entre interesse público e privado a parte mais
sensível das discussões acerca das modificações produzidas pela Lei 12.654/12. O
acusado busca a observância mais ampla possível dos direitos e garantias
fundamentais. Ao abrigo do nemo tenetur se detegere o réu procura salvaguarda
para não apenas permanecer em silêncio - sem que isso seja interpretado em seu
prejuízo - mas também para não colaborar com a produção de qualquer prova,
especialmente fornecendo material genético, seja por método invasivo ou não
invasivo60.
O Estado, por sua vez, representa o interesse público, compreendido como o
conjunto de interesses dos indivíduos na qualidade de membros da sociedade61.
Ante o delito, a atividade investigatória procura averiguar a verdade e assim permitir
que a autoridade judiciária efetive o legítimo objetivo de punir o crime. Contudo, o
exercício desse direito exclusivo do Estado não pode ser empreendido através da
violação de direitos e garantias fundamentais do homem. Afinal, também é objetivo
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HADDAD, 2005, p. 249.
Métodos invasivos consistem em intrusões corporais para coleta de amostras biológicas, como a coleta de
sangue pela inserção de agulha, por exemplo. Nos métodos não invasivos a mesma coleta é realizada sem a
necessidade de intrusão no corpo humano, como a coleta de células bucais.
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da coletividade a busca por um processo penal ético e desenvolvido de acordo com
as formas prescritas em Lei.
A efetividade do banco de dados de perfis genéticos no Brasil depende
justamente do perfeito equilíbrio entre todos esses interesses que, em última
análise, mantêm estreita relação entre si. É inviável considerar a atividade
investigatória e probatória sob o ponto de vista exclusivo de qualquer um dos dois
extremos.
Independentemente da posição de garantia constitucional, o nemo tenetur se
detegere

representa um obstáculo à persecução penal, especialmente à fase

investigativa. Quando pela insuficiência de provas é impossível o oferecimento da
denúncia, o direito de punir do Estado se frustra, pois sendo o inquérito arquivado o
processo não alcança sua finalidade, reforçando a atual percepção acerca da
impunidade no país.
Ainda assim, os constrangedores resultados obtidos nas investigações
criminais brasileiras não podem servir de pretexto para a adoção de antigas
fórmulas, características de Estados autoritários, onde os direitos fundamentais
eram negligenciados em prol apenas dos interesses do Estado. Não haveria limites
para os meios probatórios, pois tudo se justificaria pela busca da verdade real, a
qualquer preço, o que é inadmissível no Brasil e na comunidade internacional.
Tampouco se espera a prevalência absoluta dos interesses do acusado ou
que o princípio contra auto-incriminação lhe conceda liberdade de autodeterminação
e segurança tão amplas que este teria domínio irrestrito sobre qualquer prova a ele
relacionada62. Tal realidade conduziria a persecução penal ao fracasso e aniquilaria
a pretensão legítima de punir qualquer delito.
É preciso alcançar a harmonia diante da tensão constante entre essas duas
forças opostas, característica do processo penal, haja vista que o império pleno de
um desses interesses é circunstância impossível em um Estado Democrático de
Direito. E a conciliação tem início a partir de iniciativas legislativas como é o caso da
Lei 12.654/12, onde são traçados limites capazes de viabilizar o ʺexercício pacífico
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de faculdades eventualmente conflitantesʺ63. Entretanto, o pleno equilíbrio só será
alcançado se houver identidade entre a intenção do legislador e a interpretação
adotada pelas Cortes Superiores.
Parece razoável afirmar que na busca da verdade processual64, em
determinadas circunstâncias, haja restrições a alguns direitos fundamentais sem que
isso represente violação. Ressalta-se, ainda, que as garantias fundamentais são
compostas por uma dimensão individual e outra institucional que protege bens
jurídicos da comunidade65. Denota-se desta divisão que o âmbito da proteção dos
princípios não se esgota na figura do titular do direito, no caso o acusado.
As garantias fundamentais se destinam, prioritariamente, à proteção da
dignidade humana e das condições de desenvolvimento da vida e da personalidade,
impondo obrigações de respeito mútuo nas relações do ser com o Estado e com
seus semelhantes. Os múltiplos interesses a serem sopesados nestas relações
tornam praticamente inevitáveis a imposição de restrições às garantias, o que é não
implica, necessariamente, em sua violação. Por vezes, a segurança conferida a um
sujeito, invade o campo de proteção de outros indivíduos, não podendo subsistir
integralmente e sem conflito ambos os direitos. Assim, apesar de nortearem todo o
ordenamento jurídico e da sua incontestável importância, nem mesmo os princípios
podem ser considerados como absolutos e ilimitados.
Portanto, assim como os demais direitos, também o nemo tenetur se detegere
pode suportar algumas restrições previstas e aplicáveis ao processo penal. Por não
se constituir em valor supremo, Lei que prevê a coexistência pacífica desse com a
prática de determinadas condutas aparentemente atentatórias ao seu campo de
aplicação não constitui violação ao princípio constitucional. As interceptações
telefônicas, as buscas domiciliares e de apreensão de bens em oposição à
inviolabilidade da intimidade, da casa e da propriedade66 são expressões da
coexistência de interesses antagônicos harmonizados por meio da avaliação
proporcional e razoável em cada caso.
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MENDES, 2011, P. 266.
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A diminuição do âmbito de proteção do referido princípio é tolerada para que
no processo penal seja possível a obtenção de determinadas provas e a
concretização da aplicação da lei penal67. A diminuição dos contornos dos princípios
deve ser operada por lei e, mesmo assim, respeitando o núcleo essencial de cada
garantia, pois mesmo as restrições sofrem limitações68.
Cabe destacar no plano concreto que diversos países já utilizam a técnica de
extração de material biológico para composição de bancos de perfis genéticos e
consolidaram, no âmbito do direito interno, os contornos jurídicos do princípio contra
auto-incriminação. Assim ocorre nos Estados Unidos e Reino Unido, como
previamente registrado, e também na Alemanha, Espanha, Portugal e Argentina,
dentre outros. Nestes Estados, não sem discussões e divergências, é juridicamente
admitida como legítima a coleta de amostras para utilização na persecução penal.
Com maior ou menor grau de restrição, se autoriza a utilização do método, pois a
jurisprudência compreendeu que não representa violação ao nemo tenetur se
detegere a identificação genética do acusado ou condenado para apuração de
delitos.
A Lei 12.654/12 representa um novo paradigma na investigação criminal que
e é avaliada por parte da doutrina como uma clara limitação aos direitos do acusado.
A norma prevê a coleta de amostra biológica de suspeitos para fins de identificação
na investigação criminal, mas não faz referência à forma como será obtida. No caso
dos condenados, é expresso o caráter obrigatório da identificação genética,
mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Depreende-se da
redação que, nesse último caso, o consentimento do condenado é dispensável, não
havendo, em tese, espaço para tutela da garantia contra auto-incriminação pela via
da autodeterminação. No entanto, independentemente do método utilizado, é
imprescindível a colaboração passiva do indivíduo ao tolerar a coleta. A
jurisprudência brasileira posicionou-se pela inocorrência de crime de desobediência
frente ao comportamento negativo do acusado ou suspeito, considerando que
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ninguém é obrigado a produzir ou tolerar a produção de prova contra si. No mesmo
sentido, a conduta omissiva ou do não tolerar não pode ser associado à presunção
de culpabilidade.
As alterações que visam à modernizar e aparelhar as polícias técnicas do
país e as novas possibilidades introduzidas pela Lei 12.654/12 são ainda muito
recentes e não foram objeto específico de debates nos Tribunais Superiores. Não
obstante, o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal em situações que
versam sobre a amplitude do princípio da não auto-incriminação permite a
presunção de que a aplicação da Lei, na forma como foi originalmente concebida,
demandaria uma reformulação parcial do posicionamento atual das instâncias
superiores.
4.2 o conceito ampliativo do nemo tenetur se detegere empregado pela defesa
como obstáculo à aplicabilidade da lei 12.654/12;

A possibilidade de extração de amostra biológica para fins de identificação
genética, ʺposto que seja uma novidade em relação ao tipo de prova que se
disponibilizará, não representa nenhuma inovação acerca das restrições a bens
jurídicos que já suporta o acusadoʺ69.
A lei processual penal e a própria Constituição preveem, em determinados
casos e preenchidos requisitos específicos, que o acusado poderá, por exemplo: a)
ser privado de sua liberdade no curso do processo, b) ser conduzido coercitivamente
para audiências, c) ter seu sigilo telefônico e bancário quebrados, d) sujeitar-se,
independentemente de concordância, ao reconhecimento pela vítima, e) ser
condenado a pena restritiva de liberdade após o devido processo penal e f) em
determinados Estados, o extermínio da vida70. Neste diminuto rol, foram expostas
limitações a diversos direitos fundamentais sem que isso se traduzisse em violações
à dignidade da pessoa humana. Tal interpretação decorre da consciência de que as
garantias são meios de desenvolvimento do processo71, instrumentos que acautelam
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o regular e correto exercício da função jurisdicional, mas não representam a sua
finalidade.
Nesse contexto, leis infraconstitucionais que reduzem o plano do princípio
contra a auto-incriminação não constituem violação à normas e garantias
constitucionais. Caso contrário, nenhuma das hipóteses acima mencionadas seria
possível no âmbito penal, assim como não poderia ser utilizada, por exemplo, a
impressão digital do acusado, caso ele não concordasse. Como já referenciado, a
ʺplena liberdade de autodeterminação impediria que informações granjeadas sem o
conhecimento ou contra a vontade do acusado fossem utilizadas conferindo-lhe
proteção tão ampla que teria o indivíduo domínio ilimitado sobre os dados
relacionados a si mesmoʺ72.
A identificação do perfil genético surge neste mesmo sentido. Consiste em
apenas mais um instrumento destinado ao auxílio da persecução penal, com a
vantagem de ser praticamente incontestável73, embora não absoluto, e a
desvantagem de não contar, ainda, com o aval da jurisprudência dos Tribunais
Superiores quanto à sua constitucionalidade, imprescindível na atual realidade
jurídica brasileira.
Enquanto não emerge um posicionamento sólido sobre o novo regramento, a
vertente da doutrina costumeiramente denominada garantista tem empregado seus
esforços na apresentação de uma sucessão de ressalvas à Lei 12.654/12. Apesar
de não representar um ineditismo no plano criminal, a nova Lei vem sendo alvejada
por essa porção da doutrina como se representasse o fim ao nemo tenetur se
detegere.
Em alguns casos mais extremos, chega-se a associar a Lei à políticas
totalitárias e acusá-la de romper com ʺum dos mais importantes princípios
constitucionais e processuais penaisʺ74, como se deflagrasse uma sublevação no
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âmbito do processo penal que conduziria a um ʺverdadeiro retrocesso civilizatórioʺ75.
Como reflexo da eventual violação, manifestam também o temor de uma
manipulação equivocada dos perfis genéticos que acarrete, sob o amparo de uma
ʺcriminologia eugênicaʺ76, a criação de padrões comportamentais e a identificação
de ʺcriminosos natosʺ77.
O princípio contra a auto-incriminação surgiu no direito brasileiro como
resposta justamente aos excessos totalitários perpetrados pelos regimes militares.
Por meio da Constituição Federal e de leis infraconstitucionais afirmou-se a irrestrita
segurança ao direito ao silêncio dos acusados nos processos criminais78. A proteção
do nemo tenetur se detegere recaiu inicialmente sobre o interrogatório que passou a
ter maior relevância para a defesa ao afastar o dever do acusado de fornecer
elementos de prova que pudessem assistir a acusação em seu prejuízo.
Independentemente das mudanças ocorridas no contexto social e político do
país, é plenamente razoável que qualquer possível limitação ao âmbito de proteção
conferido ao indivíduo seja contestada. Mas poucas garantias constitucionais
alcançam a notável relevância e são com tanto fervor defendidas como aquelas
aplicáveis no plano da defesa criminal. O termo garantismo é atribuído, com
freqüente equívoco, a essa parte da doutrina que atualmente se debruça sobre a
preservação incondicional das tutelas à disposição dos acusados e, principalmente,
na sua expansão.
A realização do ideal garantista, conforme idealizado por Luigi Ferrajoli79, só é
possível quando respaldado pelo constitucionalismo, que se identifica, de forma
sucinta,

como

o

conjunto

de

limitações

impostas

aos

poderes

públicos

representadas por normas superiores positivadas na Constituição e que, em geral,
ratificam direitos fundamentais. A proposta original de garantismo vislumbra a lei
como a única capaz de preencher lacunas e solucionar antinomias delas
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decorrentes. O juiz, neste contexto, responderia pela interpretação destas leis à luz
dos princípios constitucionais conforme o caso concreto.

Mas a eliminação de

lacunas, suprindo a necessária produção legislativa, seria tarefa que não lhe
caberia. À atividade jurisdicional cumpriria explicitar ao legislador a existência de tais
lacunas ou eliminar normas em vigor em descompasso com os preceitos
constitucionais80.
É a lei que, de fato, concretiza os princípios e os torna viáveis, extraindo-os
do plano subjetivo. Sob a análise do Luigi Ferrajoli, na medida em que os direitos de
autonomia do indivíduo têm seu exercício subordinado à existência de uma lei e
esta, obedece a uma hierarquia no ordenamento jurídico, não há que se falar em
conflito entre direitos. Submetidos que estão os direitos a essa hierarquia através
das leis, a eventual inobservância desta ordem é que concorre para o surgimento de
antinomias e lacunas. Portanto, não seriam os direitos que entrariam em conflito,
mas da inadequada aplicação da lei que os representa, ignorada a posição que
estas ocupam no sistema jurídico, resultaria a impossibilidade de coexistência
destas.
A

solução

discricionariedade

das
do

incompatibilidades
magistrado,

pois

a

não

poderia

ponderação

ser

judicial

atribuída

à

minimiza

a

normatividade da Constituição além de extrapolar e deslegitimar a competência
originária do próprio Poder Judiciário. Ademais, este significativo deslocamento de
poder do Legislativo e do Executivo para o Judiciário coloca este em situação de
protagonismo o que invariavelmente enfraquece não apenas a normatividade das
normas constitucionais81, mas também dos próprios direitos fundamentais nela
expressos. Isto ocorre no momento em que, ao distinguir princípios e regras, se
estabelece que aqueles são desprovidos de aplicabilidade resumindo-os a
expressões vagas, imprecisas e não aplicáveis, extremo oposto destas precisas e
executáveis.
Apesar de serem amplamente conhecidos como garantistas, os doutrinadores
que atuam no campo da defesa criminal e litigam fervorosamente pela imutabilidade
80
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dos direitos fundamentais dos seus clientes se aproximam muito mais do movimento
neoconstitucionalista. Ao passo que o garantismo pressupõe a existência de direitos
assegurados por leis, e a inobservância da uma hierarquia presente entre elas
acarreta tensões, os neoconstitucionalistas, diante da produção legislativa, suscitam
a constante existência de conflito entre garantias, exigindo a ponderação destas por
parte do Judiciário.
A Lei 12.654/12 é produto legislativo que reflete a competência política e das
funções de governo ao estruturar a adoção de uma política pública voltada ao
combate da impunidade com a expectativa de redução da criminalidade crescente
no país. Através da identificação do perfil genético de acusados e condenados a Lei
se propõe a facilitar as investigações, reduzir consideravelmente a probabilidade de
erro da prova e permitir o seguimento do processo criminal. Mas as novas
disposições podem ser, em alguns casos, um empecilho intransponível à defesa
criminal, pois embora o exame em DNA ʺnão seja uma prova determinante, de modo
a excluir toda a dúvida possível, pode representar uma prova tão vigorosa que
dificilmente a vinculação do acusado ao crime será produto de mera coincidênciaʺ82.
A entrada das novas hipóteses no mundo jurídico compeliu a defesa criminal
técnica a esquadrinhar alternativas que pudessem ressalvar a obrigação do
fornecimento do material genético de seus clientes ou a tolerância à intervenção de
terceiros quando da sua obtenção. O expediente utilizado consiste justamente no
discurso da ocorrência de violação de princípios constitucionais e a necessária
ponderação entre direitos.
Os argumentos mantêm nítida relação de dependência com os princípios,
sem os quais a revisitação jurídica da lei não seria possível. Entretanto, a retórica
defensiva, recorrentemente ambivalente, estende a essência do princípio que lhe
fundamenta até que este alcance a proposição mais conveniente aos interesses do
postulante. Adaptado o princípio fundamental à hipótese tutelada, está criado um
conflito de direitos a ser submetido ao crivo Poder Judiciário. Nesta instância, se
almeja não a coexistência harmônica entre o fato e a espécie legal, como poderia
fazer crer a proposta de ponderação. Mas sim, a prevalência do direito fundamental
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defendido em detrimento do outro direito ou do próprio interesse público expresso
pela Lei e, por fim, a sua não incidência no caso concreto.
Na

incitação

destes

conflitos,

muitas

vezes

são

conjecturados

desdobramentos de uma previsão legal que se afastam de um cenário razoável, pois
se concentram em situações limite que dificilmente seriam concretizadas dado o
nível de desenvolvimento do ordenamento jurídico interno. Sobre a retórica bem
articulada constrói-se um sistema conveniente de reinterpretação das leis baseado
em no enfraquecimento de estruturas fundamentais do Estado Democrático: a
Constituição e os princípios fundamentais por ela assegurados.
Empregada nesse sentido, a oratória de parte da doutrina que atua na defesa
dos direitos do acusado simboliza verdadeiro escudo à persecução penal. Olvida-se,
intencionalmente, que as garantias não são absolutas e que as restrições por essas
sofridas, por exigência do princípio da proporcionalidade, observam a ʺlegitimidade
dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legisladorʺ83.
No caso específico da Lei 12.654/12, parece válida e clara a disposição do
legislador de concretizar no Brasil o sistema eficiente de aparelhamento da polícia
técnica que vem alcançando excelentes resultados em diversos outros países.
Dentre as diversas restrições impostas aos acusados e réus, aplicáveis à
investigação e ao processo penal, parece legítimo supor que as novas hipóteses se
posicionam na ordem jurídica em benefício da sociedade comprometendo-se em
interferir o mínimo possível na esfera de garantias conferidas ao indivíduo.
A redação, formalmente, especifica o objetivo dos bancos genéticos e seu
caráter sigiloso, o que afasta eventuais alegações de que os bancos de perfis
poderiam ser utilizados para fins maliciosos e diversos da investigação criminal. No
que tange á questão nuclear dos debates fervorosos da defesa técnica, a extração
de material genético, a própria natureza do exame fornece alternativas para
neutralizar os argumentos que procuram inviabilizá-lo.
O perfil genético pode ser descoberto com a extração de sangue, meio
invasivo que embora não exija do paciente uma conduta ativa, demanda a tolerância
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de atos de terceiros84, o que representa uma ʺreduzidíssima invasão à sua
integridade físicaʺ85. Subsistindo o argumento acerca da suposta invasividade, o
exame permite também a coleta de amostrar a partir de cabelos e saliva, por
exemplo. O esfregaço bucal ou swab é o método não invasivo mais utilizado para
este fim. Em última análise, o exame pode ser realizado recolhendo-se exemplar
genético de matéria orgânica apartada do corpo do indivíduo ou objetos por ele
utilizados. Na jurisprudência brasileira dois casos emblemáticos foram solucionados
a partir da aceitação deste tipo de coleta: o caso da extraditanda Gloria Trevi86 e do
menino Pedrinho, onde foi possível identificar e comparar perfis genéticos a partir de
partes do corpo humano que a ele já não pertenciam mais87 (placenta) e de objetos
utilizados e descartados (bituca de cigarro).
Independentemente da posição do STF acerca da forma como o material
genético será obtido, acredita-se que a hipótese de afastamento da lei puramente
sob o argumento de violação ao nemo tenetur se detegere seja pouco provável. Tal
entendimento justifica-se pela mínima restrição da garantia conferida aos acusados
e réus. O exame, quando utilizado para a identificação demanda a anuência judicial
para sua realização, limitando-se a casos onde esta informação seja essencial às
investigações. No caso do condenado, sua inclusão no banco de dados, após a
conclusão do devido processo, se justifica ante a gravidade do delito cometido e não
pode ser considerada efetivamente uma prova. Em qualquer dos casos, a legislação
assegura o máximo de sigilo e proteção à intimidade do indivíduo ao condicionar o
acesso ao banco de dados à pertinente autorização judicial.
Assim, muito embora seja compreensível o papel desempenhado pelo
defensor técnico no exercício de sua atividade, no tocante à Lei 12.654/12, por mais
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que sejam suscitados aparentes conflitos entre direitos ou violações a princípios
constitucionais considera-se inócua a tentativa ante a pluralidade de possibilidades
de obtenção do material genético. Inclusive, o fornecimento voluntário ou tolerado da
amostra garante sua qualidade e a maior probabilidade de sucesso na identificação,
o que ampara a prova e, em alguns casos, pode ser decisivo para absolvição do
inocente.
Além disso, múltiplas também são as restrições atualmente estabelecidas a
que se submetem os acusados. Analisando comparativamente possibilidades como
a privação de liberdade, o monitoramento telefônico, as quebras de sigilo bancário e
fiscal, em face da coleta de material genético, é possível concluir que ʺo exame
compulsório de DNA pode ser incorporado ao processo penal brasileiro sem que
constitua limitação de bens jurídicos que já não sofram restrições admissíveis pela
atual legislaçãoʺ88.
A

retórica

bem

sucedida

da

doutrina

criminal

neoconstitucionalista

possivelmente questionará a Lei e suas hipóteses perante o Poder Judiciário, seja
pela acusação de inconstitucionalidade, seja pela incitação de conflitos entre
garantias. Ausente, ainda, uma conclusão sobre a nova Lei, persiste a expectativa
de que prevaleça a supremacia do interesse público social sobre o interesse do
indivíduo em âmbito penal para que, pela supressão da tutela deste, se alcance o
êxito da proposta legislativa.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta singela pesquisa, identifica-se que as hipóteses abarcadas
pela Lei 12.654/12 representam um passo essencial ao desenvolvimento das
investigações policiais. Existe um número bastante significativo de casos arquivados
devido à insuficiência de provas e à impossibilidade de se indicar um provável autor
do delito. Estas estatísticas refletem a realidade vivenciada atualmente pela
sociedade brasileira, na qual se percebe uma distorção na percepção pessoal
quanto aos inúmeros crimes noticiados diariamente. Houve uma espécie de
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banalização do delito ocasionada pela constatação frequênte de impunidade do
infrator.
A polícia técnica e o Poder Judiciário são alvo constante de críticas do
cidadão comum, que em geral desconhece as questões técnicas que conduzem à
liberdade de um suspeito, à ilegalidade de determinadas provas e, por fim, à não
punição do acusado, quando é a possível sua identificação.
Em contraposição ao sentimento coletivo que clama por justiça, verifica-se o
posicionamento de parte da doutrina que litiga no polo defensivo buscando
inviabilizar a introdução e o desenvolvimento de métodos que possam dificultar ou
mesmo neutralizar as teses defesivas. Percebe-se, claramente, uma sobreposição
exacerbada dos interesses individuais dos suspeitos e acusados em detrimento dos
interesses coletivos. Por vezes, o objetivo de resguardar tais interesses, é
perseguido mediante a manipulação de institutos jurídicos, conferindo-lhes novos e
tão amplos limites que os tornam praticamente inatingíveis.
O auxílio oferecido pela identificação genética, embora não seja absoluto, não
pode ser desconsiderado sob o fundamento de ser inconstitucional, pois não
representa limitação mais grave à garantias do que, por exemplo, a prisão
preventiva, a busca e apreensão, a condução sob vara. Diversos países
desenvolvidos adotaram o método e o utilizam com sucesso. A maioria deles
entende que quanto mais grave o delito investigado, maior será a limitação das
garantias conferidas ao investigado, pois o objetivo é solucionar o caso, afastar a
impunidade e inibir novas ocorrências.
O nemo tenetur se detegere não pode ser interpretado como um princípio que
salvaguarda integralmente o indivíduo, sob pena de frustrar a investigação criminal.
Consiste em uma garantia contra condutas que possam ferir a dignidade da pessoa
humana, mas não pode ser considerado absoluto ao ponto de resguardar uma
inversão de papéis no qual o suspeito ou o réu é sempre a vítima no processo penal.
Para viabilizar a aplicação plena da lei e alcançar seus objetivos é essencial,
neste momento, a manifestação das Instâncias Superiores quanto à matéria. Por se
tratar de legislação recente, não há precedentes específicos quanto ao tema.
Por fim, cumpre destacar que, considerando as diferentes possibilidades de
extração do material genético, seria forçoso o argumento de inconstitucionalidade
das novas hipóteses abarcadas pela Lei 12.654/12 por violação ao princípio da não
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auto-incriminação. Assim como a impressão digital, a identificação do perfil genético
é medida benéfica que reduz a possibilidade de falhas no processo investigativo, ao
passo que se destina também à garantia de liberdade ao inocente. Ademais,
especialmente no âmbito do processo criminal, eventuais limitações a direitos e
garantias constitucionais são plenamente justificáveis quando proporcionais e
amparadas por lei no intuito de preservar o interese coletivo de segurança pública.
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