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1. PRESSUPOSTOS INTERDISCIPLINARES PARA DISCUSSÃO

1.1. Considerações iniciais

As descobertas na área da genética humana são consideravelmente amplas e sua
aplicação técnica cada vez mais diversificada, não apenas na área da identificação civil e
penal, mas também no contexto da pesquisa e da medicina. Os resultados obtidos no campo
do diagnóstico genético são significativos e seu principal benefício consiste na possibilidade
de prevenir doenças ou evitar o seu desenvolvimento, já que é possível descobrir
precocemente a presença de genes e cromossomos alterados, os quais são responsáveis por
inúmeras enfermidades genéticas. Com os avanços das biotecnologias nos últimos anos, mais
precisamente com a possibilidade de estabelecer a função e regulação dos genes, a pesquisa e
a medicina são efetivamente as áreas que contam com um arcabouço normativo mais
avançado em detrimento de outras, como a do Direito Penal.
A despeito da presença maciça das biotecnologias e pesquisas genéticas no país,
inclusive forense, bem como da proliferação de documentos normativos no plano
internacional, a população brasileira é particularmente afetada pela criminalidade e pelos
reflexos de um sistema jurídico debilitado e titubeante. A incipiência jurídica sobre o tema
no Brasil, tanto na literatura quanto na regulamentação do Direito estatal positivo, deve-se ao
impacto recente das biotecnologias na temporalidade e na espacialidade do Direito, bem como
nas categorias jurídicas clássicas.
É sabido que a criação de bancos genéticos ocorre com finalidades distintas, no
entanto é preciso considerar a complexidade e o necessário imbrincamento dessas
finalidades, especialmente na criação e gestão dos biobancos, pois há um fator comum
anterior a todos os bancos que é o acesso ao material genético humano.
De fato, categorias jurídicas são postas em discussão pelas novas tecnologias
aplicadas às ciências da vida, o que acaba por revelar o impacto produzido nas mais diversas
áreas do saber humano e, especialmente, nos fundamentos sobre os quais se assentam o
sistema jurídico, enquanto regulador das ações humanas. Nesse contexto, em que pese a
avançada normativa constitucional, notadamente a consolidação de princípios e direitos

fundamentais, que o país conquistou a partir de 1988, diversos são os desafios a serem
enfrentados nesse campo. Em uma sociedade marcada pela profunda desigualdade sócioeconômica, pelas pressões supranacionais sofridas em virtude de interesses econômicos do
mercado globalizado e pelos altos índices de criminalidade, a efetiva concretização dos
direitos fundamentais, ainda que regulamentados, resta profundamente prejudicada.
Outro aspecto relevante é a constatação de que “os discursos biotecnológicos são uma
composição de fatos biotecnológicos e de discursos justificativos que os apresentam como
necessários, ou mesmo fatais” (SFEZ, 2001, p. 3)1. Diante disso, qualquer estudo que tenha
por objeto a biotecnologia ou um tema a ela relacionado deve estar atento a sua dupla
composição, de modo a identificar além das descobertas científicas e inovações tecnológicas,
os discursos, as representações e as ideologias que estão por detrás delas, mascarando seus
antagonismos e dominações. Nesse aspecto, os estudos antropológicos e, mais amplamente,
os interdisciplinares são uma eficaz ferramenta para a adequada e complexa compreensão
desse fenômeno.
Portanto, a análise das implicações jurídicas do acesso e da exploração de material e
informação genéticos humanos deve ser feita a partir de uma perspectiva interdisciplinar,
que auxilie a demonstrar a insuficiência dessas categorias jurídicas clássicas, como: liberdade,
dignidade, justiça individual e social, autonomia, autodeterminação informacional, presunção
de inocência, direitos coletivos, pessoa, privacidade, intimidade, segredo, discriminação,
doação e outras. Daí a necessidade de repensar as categorias existentes, a partir de um
enquadramento normativo fundamentado em pilares que não se restrinjam mais àqueles
concebidos classicamente no interior do Estado soberano, ainda que nele contextualizados
(FOUCAULT, 2004; ANDORNO, 2010; SCHIOCCHET, 2009).
A América Latina e, em especial, o Brasil2, não estão alheios a essa realidade
biotecnológica que necessita acessar o “humano” em nome da ciência, da saúde ou da
segurança. O Brasil, por exemplo, está na rota internacional da realização de estudos
genéticos multicêntricos para as indústrias farmacêuticas. A oferta de testes genéticos no país
é um fato ordinário e o acesso irrestrito, a menos que a condição econômica seja um
impeditivo. A biopirataria também já chegou em terras tupiniquins. As suas denúncias
1

Tradução livre de : “Les discours biotechnologiques sont un mixte de faits biotechnologiques et de discours
justificatifs qui les présentent comme nécessaires, voire fatals”.
2
Sobre o tema ver, exemplificativamente: Kidd (1991), Vander Velden (2005) e Diniz (2007).

retomam ciclicamente espaço na mídia. Depois das plantas exóticas e dos animais em
extinção, chegou a vez do ser humano ser biopirateado. Os noticiários reportam a coleta
irregular de material genético de povos indígenas brasileiros e denunciam a sua
comercialização por repositórios norte-americanos. Entre uma notícia e outra, entre um caso e
outro, os discursos em torno do genoma humano ganham espaço e as representações acerca
das implicações genéticas são cada vez mais assimiladas pelos indivíduos (SCHIOCCHET,
2009).
No Brasil e na América Latina, em geral, torna-se imprescindível que a análise sobre
os reflexos da conjunção entre direito, tecnociência e genética seja realizada levando em
consideração o perfil de uma sociedade que está em desenvolvimento e que é fortemente
marcada pela diversidade étnica e cultural. É preciso ter em mente que o problema de alguns
países latino-americanos como o Brasil e o fato de ainda estarem em desenvolvimento não é a
pobreza, mas a má distribuição das riquezas. É preciso lembrar que o Brasil não é apenas
uma potência econômica, mas é também fonte de recursos naturais valiosos e cada vez mais
cobiçados. É preciso lembrar que a diversidade brasileira não é apenas genética, é étnica e
também cultural. É preciso lembrar que o país é referência tecnológica em diversas áreas.
Enfim, é preciso lembrar que a reflexão teórica deve estar cravada nessa realidade da
sociedade brasileira.
De fato, vive-se num país cujo acesso às biotecnologias de ponta em centros de
excelência dissemina rapidamente essas novas tecnologias, sob a forma de produtos no
mercado; ao mesmo tempo em que possui um enorme déficit social no que se refere ao acesso
universal aos serviços básicos (educação, saúde, segurança, lazer). Diante disso, é inegável
que o desenvolvimento tecnocientífico afeta de maneira peculiar o país, onde é possível
perceber uma tendência em assimilar, cada vez mais, as soluções jurídicas elaboradas no
plano internacional e de países desenvolvidos tecnologicamente. Para tanto, porém, é
preciso harmonizar tais referências externas às experiências, dificuldades e características da
realidade brasileira.
A força e os interesses presentes nos discursos biotecnológicos são reveladores da
união entre ciência e tecnologia na área da genética humana. Os atores - produtores e
reprodutores desses discursos - são diversos, de acordo com o interesse visado: o mercado,
representado majoritariamente pelas indústrias, buscando novas fontes de lucro; os

pesquisadores, em nome da ciência e da liberdade de pesquisa, buscando novas descobertas,
prestígio e financiamento para a continuidade das investigações; os indivíduos, preocupados
com os riscos à privacidade ou discriminação, mas, sobretudo, ansiosos por benefícios à sua
saúde em termos de prolongamento e qualidade de vida, o Estado e alguns setores da
sociedade em geral preocupada com a segurança pública3 e, finalmente, o sistema jurídico,
tendo que conciliar os interesses aparentemente inconciliáveis ou, por vezes, nem cogitados
pelos referidos atores.
Os anseios em termos de segurança pública e as preocupações em termos de ameaças
à privacidade tornam-se realidades palpáveis. O desafio é encontrar o adequado equilíbrio,
de acordo com a normativa constitucional. Nesse pacote de riscos e benefícios estão incluídos
temas de diversas ordens. O que eles têm em comum é provocar o questionamento constante
das verdades sobre as quais os seres humanos fundam suas ciências, suas economias, suas
políticas e seus sistemas de normas. Nunca, talvez, problemas tão microscópicos, como
aqueles vinculados à genética molecular, exigiram soluções tão macroscópicas do ponto de
vista político-econômico e, por que não, jurídico.
1.2. Nem cientificismo, nem reducionismo: contexto de desenvolvimento das novas
tecnologias genéticas
As investigações e descobertas da chamada “ciência pós-genômica” (SIMPSON;
CABALLERO, 2000, p. 90) afetam diretamente a vida do indivíduo e de toda a coletividade.
Além disso, tal “ciência” tornou-se um referencial teórico e epistemológico para conhecer a
própria natureza da vida humana. Esse fenômeno perpassa todas as sociedades e é
representado pela incorporação de uma concepção, a genômica reducionista, para explicar a
natureza do ser humano. O que se observa, então, é a entronização da vida concebida,
informada e significada pelos genes, os quais, “nem sequer são parte da vida, porque são ela
própria” (CARDOSO; CASTIEL, 2003, p. 654)4.

3

Como exemplo, podemos mencionar que foi identificada uma quantidade expressiva de textos (cientificos,
técnicos, jornalisticos e de opinião) que advogam fortemente pela utilização dessa tecnologia genética para fins
de persecução criminal e para tanto se sustentam na certeza e robustez probatória, no uso da tecnologia como
algo necessariamente benéfico e disponível, na expressiva diminuição de casos arquivados e de erros para
inocentar ou condenar. Em geral, tal biotecnologia é apresentada como a arma mais poderosa no combate ao
crime. Ver lista com reportagens de sites, junto às referências bibliograficas ao final do projeto.
4
Citelli (2001, passim), inclusive, refere que os genes passaram a ser responsáveis, também, pelos nossos
comportamentos, a ponto de se afirmar que são eles que fazem com que não tenhamos limites em nossos desejos,
havendo inclusive explicações naturalistas ou biologizadas para a infidelidade, criminalidade, perversão,
violência, homossexualidade etc.

A questão nuclear que surge na avaliação das relações entre a ciência e as técnicas de
controle da natureza (inclusive humana), através da racionalidade empírico-matemática5, é
o encobrimento de diferentes níveis de dominação. O primeiro nível consiste na
institucionalização do controle e domínio da natureza. O segundo, por sua vez, consiste no
controle e no domínio do próprio ser humano, individual e coletivamente considerado.
Nesse sentido, é possível perceber que a ciência moderna acaba por projetar um
universo em que a dominação da natureza se encontra umbilicalmente ligada à submissão
da pessoa humana a valores e critérios, os quais se encontram estabelecidos no próprio
paradigma científico dominante. Em outras palavras, a natureza e inclusive a natureza
humana, compreendida e dominada pela ciência, mantém e melhora a vida dos indivíduos,
mas, ao mesmo tempo, submete-os a uma intensa dominação6.
Já tivemos a oportunidade de mencionar com Barreto (BARRETTO, SCHIOCCHET,
2005, p. 259), que a introdução da dimensão da vida como categoria biopolítica, independente
do seu significado social, teve profundas repercussões na sociedade e no Estado, assumindo
importância significativa no espaço público com os processos de medicalização da vida. A
biotecnologia, neste sentido, representa a manipulação da vida, mediante técnicas altamente
sofisticadas, no âmbito global. As novas descobertas biotecnológicas são permeadas e
movidas por interesses econômicos e, principalmente, pelo que Agamben (2004, p. 125)
chama de “politização da vida”. Esse processo consiste em considerar a vida natural como
fator determinante nos mecanismos e cálculos do poder. O conhecimento e o poder gerados
pelas descobertas biotecnológicas não se restringem mais à apropriação e manipulação de
corpos. Eles ultrapassam esses limites e passam a exercer um biopoder em nível celular,
molecular e mesmo genético.

5

O paradigma científico dominante, que se deslocou do campo das ciências físicas e naturais para as ciências
sociais, justifica-se pela concepção ideológica do progresso contínuo, o qual é sustentado por uma ciência
calcada em modelos matemáticos e por uma correspondente técnica construída sob modelos mecanicistas. A
natureza torna-se compreendida e explicada por processos mecânicos, que somente terão validade se puderem
ser expressos matematicamente. Com isso, termina a natureza, inclusive a natureza humana, por ser domada e
manipulada segundo interesses particulares e tratada como um objeto, no sentido jurídico e mercadológico do
termo (EDELMAN, 1999, p. 353; MORIN, 2000, p. 98).
6
O desenvolvimento tecnocientífico estimulou processos de racionalização mediante o incremento das forças
produtivas. Mas a dependência das forças produtivas ao progresso técnico-científico fez com que as mesmas
exercessem “funções legitimadoras da dominação”. Não mais uma dominação opressora, mas uma dominação
racional, sustentada pela ideologia desenvolvimentista que, ao mesmo tempo em que proporciona um maior
conforto a todos, reduz a liberdade e a autonomia ante a impossibilidade técnica da pessoa determinar sua
própria vida (HABERMAS, 1968, p. 46-83).

A questão ética central, encontrada na sociedade tecnocientífica, explicita-se no
paradoxo da técnica moderna, quando não é o fracasso, mas o seu sucesso, que pode levar ao
desrespeito aos direito humanos, quando não a uma catástrofe global. Nesse campo dos
avanços biotecnológicos, subverteram-se as relações entre o que é dado ou natural e o que é
possível desejar e manipular.
Os avanços e descobertas provenientes da área biomédica e, notadamente, da genética
humana, são portadores de esperanças reais em termos de prevenção e assistência, mas
também de preocupação diante do seu uso ilimitado, indevido, bem como da possível
discriminação genética. No que se refere a esse aspecto, convém mencionar a perspectiva
crítica do sociológico Duster (2006, p. 194) sobre a experiência do uso forense do DNA nos
EUA frente a vulnerabilidade de grupos étnicos e a possibilidade de manipulação indevida do
DNA pela polícia:
Without this discussion, we are left wondering how it is possible that some people see DNA evidence as
definitive, while others maintain strong skepticism – that DNA technology, no matter how definitive,
may not be used fairly in a criminal justice system that is tainted and sometimes corrupted. Thus
African Americans and Latinos in the poorest neighborhoods in our major cities are far more likely to
approach DNA evidence with a general mistrust for reasons including those described above.
That is, if police can plant cocaine and guns on those that they later testify against, and obtain a
conviction, they can surely plant DNA. The legitimacy of the criminal justice system rests primarily on
fair application of laws. Who (or what part of society) would believe that police would actually plant
DNA evidence, and even if they did, can DNA evidence ever stand alone without other circumstantial
evidence?

Como testemunho destas preocupações, surge um grande número de documentos
nacionais e internacionais de bioética e ética da pesquisa tentando regulamentar essas
situações. A importância e mesmo necessidade de regulação na órbita internacional é visível
particularmente em relação ao acesso e exploração de material e informação genéticos
humanos. Ou seja, a tentativa hercúlea de compatibilização entre exploração e proteção do
humano exige um aporte global dessas questões, uma vez que elas não se restringem a espaço
nacional isolado pelos limites da soberania estatal. O acesso ao material e informação
genéticos não seguem a mesma lógica do direito estatal clássico, ainda que dele necessite em
muitos momentos.
As implicações relacionadas às tecnologias genéticas são de diversas naturezas, tais
como social, econômica, científica, sanitária, ética e mesmo jurídica, incluindo temas como

privacidade, confidencialidade, proteção das identidades, garantia de não-discriminação,
pesquisa e avanço da ciência, livre circulação de bens ou ainda temas como coleta e
armazenamento de material genético, acesso e uso de informação genética, biobancos,
universalidade de acesso a tais tecnologias etc. Diante disso, atualmente diversos países, e
mesmo a sociedade internacional através de seus órgãos representativos, mobilizam-se no
sentido de avaliar o impacto das aplicações desse novo conhecimento para então regulamentálas.

2. INFORMAÇÃO GENÉTICA HUMANA: ASPECTOS TERMINOLÓGICOS
A terminologia utilizada pela literatura pertinente e pelo Direito, mais especificamente
pelos documentos normativos internacionais, para fazer referência à informação genética
humana é bastante diversificada é pode gerar confusão conceitual. Às vezes alguns termos são
utilizados como sinônimos, outras não. Além disso, existem variáveis técnicas que envolvem
o acesso à informação genética.
No âmbito internacional as declarações que tratam de bioética, genoma ou dados
genéticos, em geral, não tratam especificamente dos dados genéticos para fins de persecução
criminal ou mesmo os excluem de seu campo de aplicação, como é o caso da Declaração
Internacional sobre dados genéticos humanos da Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2003), que em seu artigo 1°, letra c:
As disposições da presente Declaração aplicam-se à recolha, ao tratamento, à utilização e à conservação
dos dados genéticos humanos, dos dados proteómicos humanos e das amostras biológicas, exceto na
investigação, detecção e julgamento de casos de delito penal, e de testes de paternidade, que se regem
pelas leis internas em conformidade com o direito internacional relativo aos direitos humanos.

De todo modo, é oportuno citar a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos
Humanos (UNESCO, 2003), pois ela permite identificar uma espécie de consenso técnico em
torno do significado de algumas categorias, conforme segue transcrição abaixo:
(i) Dados genéticos humanos: informações relativas às características hereditárias dos indivíduos,
obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por outras análises científicas;
(ii) Dados proteómicos humanos: informações relativas às proteínas de um indivíduo, incluindo a sua
expressão, modificação e interacção;
(iii) Consentimento: qualquer acordo específico, expresso e informado dado livremente por um
indivíduo para que os seus dados genéticos sejam recolhidos, tratados, utilizados e conservados;
(iv) Amostra biológica: qualquer amostra de material biológico (por exemplo células do sangue, da
pele e dos ossos ou plasma sanguíneo) em que estejam presentes ácidos nucleicos e que contenha a
constituição genética característica de um indivíduo;
(v) Estudo de genética de populações: estudo que visa determinar a natureza e a amplitude das
variações genéticas numa população ou nos indivíduos de um mesmo grupo ou entre indivíduos de
grupos diferentes;
vi) Estudo de genética do comportamento: estudo que visa determinar possíveis relações entre
características genéticas e comportamento;
(vii) Método invasivo: obtenção de uma amostra biológica por um método que implica uma intrusão no
corpo humano, por exemplo a extracção de uma amostra de sangue com a ajuda de uma agulha e de
uma seringa;

(viii) Método não invasivo: obtenção de uma amostra biológica por um método que não implica
intrusão no corpo humano, por exemplo por zaragatoa bucal;
(ix) Dados associados a uma pessoa identificável: dados que contêm informações como o nome, a
data de nascimento e a morada, a partir dos quais é possível identificar a pessoa cujos dados foram
recolhidos;
(x) Dados dissociados de uma pessoa identificável: dados não associados a uma pessoa identificável,
por terem sido substituídas, ou dissociadas pela utilização de um código, todas as informações que
permitiam identificar essa pessoa;
(xi) Dados irreversivelmente dissociados de uma pessoa identificável: dados que não podem ser
associados a uma pessoa identificável, por ter sido destruído o nexo com qualquer informação que
permitisse identificar a pessoa que forneceu a amostra;
(xii) Teste genético: método que permite detectar a presença, ausência ou modificação de um
determinado gene ou cromossoma, incluindo um teste indirecto para um produto genético ou outro
metabolito específico essencialmente indicativo de uma modificação genética específica;
(xiii) Rastreio genético: teste genético sistemático em grande escala proposto, no âmbito de um
programa, a uma população ou a uma fracção desta com o propósito de detectar características genéticas
em indivíduos assintomáticos;
(xiv) Aconselhamento genético: procedimento que consiste em explicar as conseqüências possíveis dos
resultados de um teste ou de um rastreio genético, suas vantagens e seus riscos e, se for caso disso,
ajudar o indivíduo a assumir essas conseqüências a longo prazo. O aconselhamento genético tem lugar
antes e depois do teste ou do rastreio genético;
(xv) Cruzamento de dados: estabelecimento das relações entre as informações sobre um indivíduo que
constam de diversos ficheiros constituídos para finalidades diferentes (UNESCO, 2003).

A Recomendação nº 1/1992 do Conselho da Europa define arquivo de DNA como
qualquer coleção estruturada dos resultados dos testes das análises de ADN, que se conserve
materialmente em registros manuais ou numa base de dados informatizada. De acordo com a
Lei portuguesa nº 12/2005 (sobre informação genética pessoal e informação de saúde) uma
‘base de dados genéticos’ consiste em “qualquer registro, informatizado ou não, que contenha
informação genética sobre um conjunto de pessoas ou famílias”.
Interessa particularmente a diferenciação que a Declaração faz entre material
genético, teste genético e dado genético. O material genético seria a amostra biológica:
células do sangue, da pele e dos ossos ou plasma sanguíneo. O teste genético7 seria o
instrumento utilizado sobre esse material biológico para extrair as informações e dados
7

A Declaração traz a distinção entre teste genético e rastreamento genéticos, ao definir esse último como “teste
genético sistemático em grande escala proposto, no âmbito de um programa, para uma população ou uma fração
desta, a fim de detectar características genéticas em indivíduos assintomáticos” (UNESCO, 2003). Sobre o
rastreamento genético, ver o conjunto de regras proposto em 1972, pelo Hasting Center nos EUA; o relatório
elaborado em 1983 nos EUA pela President's Commission For the Study of Ethical Problems in Medicine and
Biomedical and Behavioral Research (que trata da confidencialidade, autonomia, informação, bem-estar,
equidade); o relatório sobre as questões éticas dos testes genéticos, publicado pelo Nuffield Council in Bioethics
(Grã-Bretanha, 1993), bem como o relatório do Comitê Internacional de Bioética (UNESCO, 1995).

genéticos. Por fim, o dado genético8 consistiria no conjunto de “informações sobre
características hereditárias dos indivíduos” 9. A Declaração silenciou quanto à definição
específica de informação genética e perfil genético.
A técnica de coleta do material genético por meio do suabe (conforme figura) é
considerada não-invasiva, nos termos da Declaração Internacional sobre Dados Genéticos
Humanos. Apesar de não haver danos à integridade física, isso não significa, entretanto, que
tal coleta não possa atingir outros direitos e garantias, como a autodeterminação corporal e
informacional, especialmente quando a técnica de coleta for compulsória.

Figura: técnica de coleta de células na área bucal com suabe (JACQUES; MINERVINO, 2008, p. 18).

Uma amostra de DNA possui regiões codificantes e não-codificantes. Os denominados
perfis genéticos constituem uma parte das informações contidas na amostra de DNA e são
extraídos de regiões ditas não-codificantes. Os testes que visam a determinar as impressões
genéticas ou perfis genéticos são destinados, em geral, à identificação de uma pessoa no
âmbito criminal em função da distribuição de marcadores genéticos polimórficos. As
características genéticas nas regiões codificantes seriam, a priori, conservadas e utilizadas
apenas para fins médicos ou de investigação científica, enquanto os perfis genéticos utilizados
pela polícia e pela Justiça identificariam, segundo os cientistas, apenas os marcadores sexuais
e seqüências teoricamente não-codificantes.

8

Sobre os dados genéticos, sua proteção e sua publicização, ver o panorama de: TRUDEL, Pierre. Des données
informatiques personnelles ax données informatiques génétiques. In: KNOPPERS, B. M. (org.). La génétique
humaine: de l’information à l’informatisation. Paris; Montréal: Litec;Themis, 1992, p. 357 et seq.
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A Declaração (UNESCO, 2003) traz a distinção entre dados genéticos e protéicos. “Dados protéicos humanos:
informações sobre as proteínas de um indivíduo, incluindo a sua expressão, modificação e interação”.

Em síntese, portanto, as informações contidas no material genético de um indivíduo
podem dizer respeito a aspectos físico do mesmo. Isso depende de onde essa informação é
retirada. Nem todas as regiões do DNA possuem informações sobre características físicas da
pessoa-fonte. Segundo Lima (2008, p. 9), “mais de 95% do genoma não trazem informação
alguma que se converterá em características físicas. Foi por muito tempo chamado de junk
DNA (DNA lixo, em inglês)”. Isso porque apenas 10% do DNA teriam influência em
características físicas, ainda que atualmente existam novas descobertas acerca da parcela
“junk” do DNA, como uma utilidade na estabilidade da molécula.
Nesta esteira, Jacques e Minervino (2008, p. 19) afirmam que:
(...) é preciso que fique clara a distinção entre o DNA (uma molécula que contém muitas informações) e
o perfil genético (uma pequena informação extraída do DNA). O DNA como um todo pode, realmente,
revelar muitas informações sensíveis, como a propensão a doenças, entre outras. O perfil genético,
entretanto, é incapaz de revelar qualquer característica física ou de saúde. A única aplicação do perfil
genético é a individualização. Infelizmente, devido ao parco entendimento público sobre a ciência e a
tecnologia envolvidos nesta questão, muitas pessoas são levadas a acreditar que o perfil genético tem
muito mais informações do que ele realmente tem.

Em que pese a afirmação de que haveria uma clara distinção entre a parte codificante e
não codificante do DNA, é preciso levar em consideração que essa taxionomia e distinção é
resultado do estado atual do conhecimento científico, o qual tende a apresentar novas
descobertas. Nesse sentido, muitos biológicos tem demonstrado que essa distinção categórica
é falaciosa, pois mesmo a parte não codificante do DNA pode apresentar informações
específicas (e, portanto, sensíveis) atinentes ao sujeito analisado. Casabona e Malanda (2010,
p. 62) lembram que o perfil genético traz informação sobre a descrição étnica do sujeito
(independentemente de esta característica ter se manifestado fenotipicamente) e sobre o sexo
(o que poderia revelar alguma anomalia patológica, como as trissomias, ou mesmo uma
característica psicológica e social relacionada ao sexo). Além disso, não se descarta a
possibilidade de que no futuro (próximo) os estudos do DNA dito não codificante aportem
outros tipos de informação (como a cor dos olhos), afinal as pesquisas genéticas são recentes
na história da humanidade e avançam vertiginosamente.
A imagem do perfil genético após análise do material genético segue na imagem
abaixo.

Figura: Imagem de um perfil genético (JACQUES; MINERVINO, 2008, p. 18).

Contudo, é preciso enfatizar que, de qualquer modo, existe sempre a coleta da amostra
de DNA que contém toda a informação genética humana – seja ela codificante ou não
codificante, pequena ou não, de mera individualização genotípica ou acerca das características
de saúde e comportamento – que pode ser utilizada inadequadamente, inclusive como meio de
estigmatização ou discriminação. Um exemplo, lembrado pelos próprios autores, ocorreu nas
décadas de 1960 e 1970, quando surgiu um debate acerca da propensão dos homens com um
Y a mais (“síndrome XYY”) a cometer crimes. “Após alguns estudos indicarem que a
freqüência de homens XYY era maior em presídios do que na população em geral, os
portadores de cromossomo Y passaram a ser discriminados, mesmo que não apresentassem
comportamento agressivo ou criminoso” (JACQUES; MINERVINO, 2008, p. 18).
Corroborando esse entendimento, Casabona e Malanda (2010, p. 63) afirmam:
(...) la disponibilidad de muestras biológicas que, como se recordó, contienen en secuencias tanto la
parte codificante como no codificante del ADN, y el potencial acceso irrestricto a las mismas,
legítimamente autorizado o no, supone una nueva fuente de peligro de utilización desviada o abusiva de
la información sobre la salud presente o futura del individuo que contiene, lo que no ocurre en otros
casos, p. ej., con las huellas dactilares, con las cuales suelen equipararse los perfiles de ADN. Por tanto,
la unión indisoluble del conjunto del ADN y la necesidad de su manipulación conjunta comporta
también un mayor riesgo de impunidad, a lo que se suma la dificultad de detectar la realización ilícita
del análisis.

Portanto, qualquer dado pessoal de caráter genético deve ser considerado um dado que
afeta a intimidade genética e portanto protegido pelo direito fundamental a intimidade.

Além disso, é preciso levar em consideração a denominada “teoria do mosaico”,
segundo a qual existem dados que isoladamente não aportam informações pessoais, mas que,
uma vez cruzados com outros dados, sim podem trazer informações que afetam a intimidade
genética pessoal. Como exemplo, Casabona e Malanda (2010, p. 62) mencionam a descoberta
da existência ou da inexistência de relação parental biológica desconhecida anteriormente.

Figura: Representação de um marcador genético com a unidade de repetição tctg (LIMA,
2008, p. 9)
Os dados apurados e anonimizados pelos arquivos genéticos para fins criminais se
limitam ao âmbito não-codificado do DNA, que possibilita aos biólogos moleculares
determinar a identidade da pessoa e possíveis relações de parentesco. De todo modo, convém
lembrar que a amostra armazenada (material genético) contém todas as demais informações
genéticas do indivíduo.
Por outro lado, mesmo tratando-se de perfil genético (e não informação sobre
características físicas) é preciso avaliar os riscos relativos ao armazenamento destas

informações em um banco. Em outras palavras, é preciso avaliar a vulnerabilidade das
mesmas, seja em termos de acesso (restrito a quem e controlado por quem) ou, mais
especificamente, em termos de codificação (dissociação do perfil ao nome da pessoa).
Fatos como estes demonstram que o acesso à tecnologia e à informação por ela gerada
pode ser utilizado – atualmente ou no futuro - de diversas maneiras, muitas vezes
desconhecidas ou não previstas, inclusive de forma antiética ou ilegal. Por essa razão,
incumbe ao Direito levar em consideração essas possibilidades (ainda que não desejadas) no
momento da elaboração de uma legislação.

3. INFORMAÇÃO GENÉTICA HUMANA: NATUREZA JURÍDICA
Ao tratar da definição de informação genética, Hottois e Missa (2001. p. 520 et seq.),
dizem que ela pode ser entendida sob dois aspectos. Primeiro, como aquela informação
constituída pelos genes, que existe e opera somente sob a forma molecular (DNA). Segundo,
como o conhecimento relativo as suas determinações hereditárias vinculadas aos seres vivos,
considerados individual ou coletivamente.
Diante disso, é possível perceber que a expressão “informação genética” é ambígua na
medida em que o seu significado oscila entre a designação de estruturas e de processos
moleculares, por um lado, e a designação do saber científico a eles concernente, por outro. É
esse segundo aspecto que interessa neste momento, isto é, o conhecimento genético, enquanto
um “conjunto de representações simbólicas, ditas ‘científicas’, que, com o auxílio de técnicas,
permitem o acesso e a apropriação da informação genética molecular”10 (HOTTOIS; MISSA,
2001, p. 520). Mais do que a possibilidade técnica de desenvolver determinada terapia
genética a partir de uma informação genética estrutural específica, importa para a presente
pesquisa os diferentes usos que se faz da informação genética em relação às pessoas, seja no
âmbito sócio-político, médico, da pesquisa, econômico e, notadamente, no âmbito forense
(civil e criminal).
Contudo, importa enfatizar a fragilidade dessas aproximações. Nesse sentido, é
imperioso mencionar que, ao mesmo tempo em que as estruturas e processos moleculares são
relativamente caóticos, pois dependentes de inúmeras variáveis e causas (muitas delas
desconhecidas) e extremamente complexos, o saber genético não se resume exclusivamente
ao conhecimento do genoma humano ou aos dados originários de uma análise de DNA, mas
ele compreende também fatores ambientais, comportamentais, dados estatísticos, histórico
familiar e individual, entre outros.11
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Tradução livre de: “l’ensemble des représentations symboliques dites ‘scientifiques’ qui, à l’aide de
techniques, donnent accès à et prise sur l’information génétique moléculaire”.
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De fato, o paradigma determinista em relação às informações genéticas é dominante, sobretudo nas ações
cotidianas no âmbito da medicina e da pesquisa, ainda que haja vozes teóricas em sentido contrário. Esse aspecto
é extremamente importante, sobretudo, quando se percebe que as informações genéticas têm uma amplitude que
ultrapassa o espectro individual. Para demonstrar a transindividualidade da informação genética, citam-se dois
exemplos amplamente referidos pela literatura: os casos freqüentes de Talassemia no Chipre e os casos, também
freqüentes, da doença de Tay-Sachs entre judeus Ashkenazi. Naoum (1984) refere que as Talassemias são um

Além dessas definições técnicas e científicas, existe uma discussão a respeito da
natureza da informação genética humana, o que, dependendo do posicionamento a respeito,
pode refletir diretamente na forma de regulamentação das mesmas. A definição da natureza da
informação genética humana normalmente é baseada nas características e na utilização de tais
informações genéticas.
Alguns autores, como Manson e O’neill entendem que a informação genética deve ser
tratada de uma maneira distinta, pois ela é suis generis, “altamente pessoal” e possui um
estatuto especial. Um dos primeiros trabalhos nesse sentido foi realizado no início da década
de 90 no âmbito do PGH, que resultou numa proposta de legislação federal para os EUA
sobre bancos de dados genéticos, conhecida como Draft Genetic Privacy Act (MANSON;
O’NEILL, 2007, p. 133).
Tal entendimento baseia-se nos seguintes argumentos: 1) a informação genética
humana afeta a própria essência daquilo que nos constitui enquanto seres humanos, 2) ela
revela, ao mesmo tempo, características comuns aos membros de uma família ou de um grupo
como um todo e mais amplamente de toda a população, 3) os resultados provenientes do
acesso à informação genética é ambíguo são ambíguos, isto é, eles podem dar uma grande
certeza, em alguns casos, mas em outros será uma simples probabilidade associada a outras
questões ambientais, tão ou mais importantes, 4) a origem desta informação é, acima de tudo,
humana, ou seja, o material genético que a contém é humano, seja ele uma amostra de sangue,

grupo heterogêneo de doenças genéticas causadas pela redução da síntese de globinas, tendo como sintoma
característico a anemia, nestes casos, hereditária. A maioria das talassemias obedece ao modelo de herança
mendeliana, caracterizado pela falta de sintomas clínicos nos heterozigotos e pela gravidade clínica nos
homozigotos. Segundo Naoum (1984), os indivíduos heterozigotos possuem apenas um gene defeituoso e os
homozigotos possuem um par de genes mutantes. Geralmente o portador heterozigoto de hemoglobinas anormais
e de talassemias é assintomático. O portador de homozigose, especialmente aquele com anemia falciforme e o
betatalassêmico maior, apresenta-se com anemia grave, necessitando de tratamentos especializados. Em ambos
os casos, é possível perceber a natureza híbrida da doença: individual, familiar e coletiva. Nesse sentido, os
fatores que destacam o aspecto coletivo da doença genética são os índices de prevalência em comunidades
específicas (tanto do ponto de vista geográfico quanto étnico), assim como as políticas públicas de prevenção e
mapeamento genético. Nesses casos, não seria difícil identificar o interesse especial em realizar pesquisas
genéticas sobre as amostras biológicas dessas comunidades. A distribuição da doença é variada conforme o tipo
de talassemia. Ela é particularmente prevalente entre os povos do Mediterrâneo. Em regiões africanas sua
freqüência varia entre 5% e 25%. Nos países banhados pelo Mediterrâneo e no Oriente Médio as freqüências
estão entre 2% e 6%, tendo sido detectada também em Portugal, Espanha e, secundariamente, em outros países
da Europa. A maior concentração da doença estaria na Grécia em partes da Itália. As principais ilhas do
Mediterrâneo como a Sicília, Sardenha, Malta, Córsega, Creta e Chipre são fortemente afetadas. Outros tipos
desta patologia hereditária são prevalentes na Índia, Sudoeste asiático e África (NAOUM, 1984).

de pele, de cabelo, de unhas etc. e 5) tal informação pode ser utilizada para discriminação
genética12.
No entanto, existe outra corrente de autores, segundo a qual a informação genética não
é excepcional. Os adeptos desta corrente refutam a tese do “excepcionalismo genético” e
afirma que a informação genética estaria compreendida pelo conceito de informação pessoal
sensível13. De modo que, como qualquer outra informação pessoal sensível ela deveria ser
tratada, inclusive para fins de regulamentação. Dentre eles estão Cambon-Thomsen, MekkiDauriac (2009) e Manson e O’Neill (2007).
Manson e O’Neill (2007) afirmam que essa suposta singularidade da informação
genética é utilizada para legitimar a existência de direitos e obrigações igualmente singulares,
excepcionais. O mais destacado deles seria o “amplo direito à privacidade genética
individual”. Para os autores, os debates sobre aquisição, uso e comunicação de informação
genética humana são particularmente propensos a distorções, porque o sentido do termo
informação foi cooptado pelos biologistas moleculares para denotar outra coisa, num sentido
metafórico, além de ‘conhecimento’. Isto é, existe todo um contexto de relações de saberpoder vinculadas ao conhecimento genético por meio das quais perpassam lutas intensas
relacionadas com espaços sociais, de área de conhecimento, de trabalho, técnico e mesmo
relacionadas com demandas legais e com a coercitividade jurídica.
A postura que pretende atribuir à informação genética um caráter singular, visando a
reforçar a proteção da privacidade individual ou impedir a discriminação genética, acaba por
reforçar também a ideologia do “reducionismo genético”, visto anteriormente. Ela
superestima fatores genéticos em detrimento dos ambientais, sociais etc., e, ainda, legitima
direitos especiais em razão desses fatores. Na verdade, qualquer informação pessoal sensível
pode ser utilizada em desrespeito à privacidade ou de modo discriminatório, dependendo do
processo hermenêutico14 realizado (interpretação) e da finalidade do seu uso.
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Nesse sentido, ver: Luna; Salles (2008), O’Neill (2005) e Manson; O’Neill (2007).
Sobre a distinção entre direito subjetivo de propriedade e direito fundamental da personalidade, ver: Kosseim,
Letendre, Knoppers (2004) e Cadiet (1992, p. 41 et seq.).
14
Sobre a hermenêutica enquanto processo anterior necessário e constitutivo do ser, ver: Streck (2011).
13

QUADRO COMPARATIVO
CATEGORIA
Material genético

DEFINIÇÃO
Amostra biológica: células do sangue, da pele e dos ossos ou plasma
sanguíneo

Exame/teste genético Instrumento utilizado para extrair as informações e dados genéticos
Dado genético

Informações sobre características hereditárias dos indivíduos

Perfil genético

Parte das informações contidas na amostra de DNA extraídas de
regiões ditas não-codificantes

Informação genética

Informação constituída pelos genes, que existe e opera sob a forma
molecular (DNA).
Conhecimento relativo as determinações hereditárias vinculadas aos
seres

4. MODALIDADES DE BIOBANCOS E BASE DE DADOS GENÉTICOS: UM
PANORAMA

Existe uma grande diversidade de modelos de bancos e bases de dados genéticos. Os
bancos de DNA podem ser conceituados como conjuntos de materiais ou dados genéticos,
informatizado ou não. Em outras palavras, os bancos de DNA ou biobancos podem ser
definidos como grandes coleções de material genético (amostras de DNA, células, tecidos,
tumores ou órgãos) associados a dados de diversas naturezas (genéticos, médicos, biológicos,
familiares, socioambientais). Já as bases de dados genéticos referem-se aos elementos
genéticos já seqüenciados e digitalizados.
Segundo o relatório Creation and governance of Human Genetic Research Databases
da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE): “any collection
of samples from which genetic samples can be derived and related data (e.i. genealogical,
clinical, etc.) organised in a systematic way and used for purpose of research”15. No entanto,
essa definição exclui as denominadas bases de dados genéticos, ou seja, os bancos de perfis
genéticos para fins de persecução criminal.
Na obra intitulada “Les biobanques” (“Os biobancos”), as autoras Noiville e Bellivier
(2009, p. 5) apresentam um panorama sobre a complexa realidade de “collectioner le vivant”
(“colecionar o vivente”). Elas referem-se aos bancos ou repositórios de amostras biológicas
humanas e seus respectivos dados. A terminologia é vasta: biobancos, biotecas, coleções de
amostras biológicas, centros de recursos biológicos, bancos de viventes, bancos de dados
genéticos, base de dados genéticos, base de dados de pesquisa em genética humana,
biobancos virtuais, biorepositórios, bancos de tecidos, bancos de genes, registros. Essa
diversidade terminológica denuncia a vagueza semântica dos conceitos.
No entanto, os biobancos diferenciam-se dos bancos de perfis genéticos, de modo que,
segundo Noiville e Bellivier (2009, p. 6) não é possível qualificar um banco de perfis
genéticos para fins de persecução criminal como biobanco. Isso porque ele não tem finalidade
terapêutica ou de pesquisa. A finalidade dos bancos de perfis genéticos é identificar, mais
15

Tradução livre: “qualquer coleção de amostras das quais podem derivar amostras genéticas e dados
relacionadas (tais como genealógicos, clínicos etc.) organizados de modo sistemático e usados para fins de
pesquisa” (OCDE, Creation and governance of Human Genetic Research Databases. p.34).

eficazmente, os autores de delitos, de modo a prevenir, inclusive, a reincidência. Nesse
sentido, seria incorreto abarcar no conceito de biobanco também os bancos de perfis genéticos
para fins de identificação criminal.
Os biobancos teriam, portanto, como características comuns: uma infraestrutura
pública ou privada, o agrupamento organizado de amostras biológicas (células, tecidos,
urinas, genes, fragmentos de ADN) e dados (clínicos dos pacientes, familiares ou mesmo de
toda a população, dados genealógicos ou biológicos, relativos ao modo de vida) por um
determinado período de tempo, com finalidade de pesquisa médica (NOIVILLE;
BELLIVIER, 2009, p. 6).
Em que pese tal diferenciação conceitual, de um modo geral, os biobancos e bancos de
dados genéticos podem ser classificados a partir dos seguintes critérios: estatuto jurídico
público ou privado (refere-se ao ato de criação, isto é, se foi criado por uma lei ou por
contrato); finalidade (refere-se à destinação do banco e de suas amostras e dados
armazenados), conteúdo (a depender do tipo de material ou dado armazenado); tamanho e
grau de organização e, por fim, circulação das amostras e dados ao exterior (NOIVILLE;
BELLIVIER, 2009, p. 35-45). No que se refere aos bancos de dados genéticos é importante a
tipologia com base no conteúdo e na finalidade.
De acordo com o conteúdo, os bancos de dados genéticos podem ser divididos em:
a) Base de dados de identificação genética;
b) Arquivos de DNA
c) Arquivos de amostras biológicas.

TIPOLOGIA DOS BIOBANCOS E BANCOS DE DADOS GENÉTICOS
CONTEÚDO

DEFINIÇÃO

Dados de identificação
genética

Dados alfanuméricos (letras e números associados ao
código de identificação de uma pessoa, observando-se o
princípio da dissociação)

Arquivos de DNA

Amostras de DNA, normalmente congeladas e com DNA
já extraído do núcleo celular, pronto para ser analisado
(em suas regiões codificantes e não-codificantes)

Arquivos de amostras
biológicas

Não são bancos de dados propriamente, mas de material
biológico. Potencial imediato de informação menor, pois
o DNA ainda não foi extraído.

4.1. Finalidades do acesso à informação genética humana
O aspecto fundamental da informação genética reside na sua finalidade, ou seja, na
razão que justifica o acesso. Em relação a esse aspecto, a Declaração Internacional sobre
Dados Genéticos Humanos (UNESCO, 2003) restringe o uso da informação genética
unicamente aos seguintes casos:
a) para o diagnóstico e os cuidados de saúde;
b) para a investigação médica e científica;
c) para os procedimentos civis (investigação de paternidade) e penais
(vinculados à medicina legal, investigação policial);
d) quaisquer outras finalidades compatíveis com a referida Declaração.
Os itens a, b e c representam, efetivamente, restrições ao uso das informações e testes
genéticos. No entanto, a abertura dada pelo item d, torna-o extremamente amplo e suscetível a
inúmeras interpretações. Em outras palavras, fragiliza o próprio dispositivo geral de restrição.
O instrumento de acesso à informação genética - o teste ou exame genético - está
bastante difundido. No entanto, é necessário distinguir entre os diferentes tipos de testes
genéticos, ou melhor, suas distintas finalidades. Os testes genéticos podem ser utilizados em
diversas áreas e para finalidades distintas, quais sejam:
a) no âmbito da pesquisa;16
b) no âmbito da medicina (fins diagnósticos).
c) na busca por desaparecidos (caso clássico argentino),
d) no âmbito da identificação civil, especificamente no direito de família, com
o intuito de confirmar vínculos parentais;
e) no âmbito da política nacional de imigração;
f) no âmbito criminal, para fins persecução criminal.
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Conforme já mencionado, a priori, a distinção entre pesquisa e medicina mostra-se nítida. Entretanto, a
pesquisa deixou de ser meramente teórica ou de observação. Atualmente ela pode implicar, desde logo, uma
aplicação ou experimentação direta sobre o ser humano, fato este, que impõe um diálogo mais estreito ou mesmo
a interposição de questões jurídicas entre estes dois campos práticos. Todavia, no contexto da pesquisa, é preciso
perceber que com apenas uma amostra de material genético humano, é possível ter toda e qualquer informação
genética acerca de um indivíduo. Não apenas aquilo que a medicina é capaz de captar hoje, mas também aquilo
que ela poderá captar no futuro. Um dos problemas que podem surgir a partir desta situação diz respeito ao
consentimento para situações futuras esperadas ou mesmo para descobertas inesperadas.

4.1.1. Pesquisa
É notadamente no campo da pesquisa que o material genético manifesta quão amplo é
o seu potencial. Pois com uma única amostra de material genético humano é possível ter o
acesso a toda e qualquer informação genética acerca de um indivíduo. Não apenas àquela
informação que a ciência é capaz de processar hoje, mas também outras que ela poderá
processar no futuro. Um problema importante que pode surgir a partir desta situação diz
respeito à extensão do consentimento, se apenas para situações previstas ou se para situações
futuras esperadas e mesmo para descobertas futuras, porém inesperadas.
Cumpre salientar que há várias questões jurídicas com respeito ao acesso e à
exploração de informações genéticas humanas no contexto da pesquisa. Grosso modo, elas
podem ser divididas em quatro grandes grupos. O primeiro refere-se aos temas relacionados
ao consentimento informado. O segundo grupo de questões abrange a privacidade e
confidencialidade decorrentes do acesso. Num terceiro grupo, é possível inserir as reflexões
vinculadas ao estatuto jurídico das amostras e informações, isto é, ao tema da propriedade.
Por fim, no quarto grupo estariam incluídos os temas referentes à valorização das amostras,
informações e pesquisas. Todos esses temas são importantes e estão, de alguma maneira,
interligados. De todo modo, interessa particularmente para este momento o tema clássico do
consentimento informado que ganha, contudo, novos contornos diante das pesquisas
biomédicas na contemporaneidade.
4.1.2. Medicina
Resta analisar os testes genéticos com finalidade médica ou clínica. Os denominados
“testes genéticos para fins da medicina”17 servem, via de regra, para indicar se um ser humano
(já nascido ou não) tem uma característica genética que explica determinada doença ou que
influencia no seu desenvolvimento, além dos fatores ambientais. Esses testes, portanto,
podem ser utilizados em seres nascidos ou não-nascidos. Neste último caso, aplica-se o teste
em embriões, para realizar o DPI ou em fetos, para realizar o DPN. No primeiro caso, de seres
nascidos, os testes são aplicados em crianças ou adultos. Esses são os testes genéticos que
mais interessam para o presente estudo.

17

Também denominado de “l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne” (no Code de Santé
Publique) ou “l’étude génétique des caractéristiques d’une personne” (no artigo16-10 do Code Civil francês).

Na medicina os referidos testes genéticos podem ser classificados, de acordo com a
sua finalidade específica, da seguinte maneira:
a) testes genéticos pré-sintomáticos são aqueles que identificam uma anomalia
genética antes mesmo do indivíduo apresentar manifestações clínicas. Estes
diagnósticos referem-se às doenças genéticas em portadores da mutação em que a
possibilidade de manifestação da doença é muito elevada. Elas podem ser feitas no
pré-natal, neonatal ou durante a vida.
b) testes genéticos de identificação de portador são aqueles diagnósticos genéticos
concebidos para avaliar o risco para a descendência do indivíduo testado. Esses
testes são usados, quer em estudos familiares, quer para rastreamento de toda uma
população.
c) testes genéticos de predisposição são aqueles que buscam determinar mera
probabilidade de, ou seja, um risco ou uma predisposição para desenvolver
determinada doença, em comparação com o risco na população em geral. Nesses
casos, é preciso distinguir as situações em que haverá ou não possibilidade de
prevenção. Embora seja evidente que em uma doença monogenética a mutação de
um único gene é a causa do problema, em uma doença multifatorial, diferentes
fatores de risco, genéticos ou ambientais, pertencem a uma cadeia mais ou menos
longa de acontecimentos.
d) testes genéticos sintomáticos são aqueles destinados à confirmação de um
diagnóstico anterior, devido a manifestações clínicas apresentadas pelo indivíduo
testado.

4.1.3. Desaparecidos
Durante a ditadura militar argentina, a repressão política afetou 30.000 pessoas de
todas as idades e classes sociais submetidas à privação de liberdade e tortura, incluindo

centenas de crianças raptadas com seus pais ou nascidas em centros de detenção clandestinos,
onde as meninas grávidas foram levadas.
A partir de 1997, as Avós da Praça de Maio começaram a dedicar parte do seu
trabalho realizando diversas campanhas de difusão, a fim de convocar aos jovens que têm
dúvidas sobre sua identidade e envolvê-los na sua própria busca, através da pergunta "Você
sabe quem você é?".
Amostras de DNA de familiares de pessoas desaparecidas foram estocadas para
garantir no futuro a validade dos exames de sangue, foi implementado um banco de dados
genéticos criado pela Lei Nacional n° 23.511, contendo os mapas genéticos de todas as
famílias que têm crianças desaparecidas ou que foram seqüestradas de suas mães e entregues
a famílias de militares e simpatizantes do regime da época.18
4.1.4. Identificação civil: Direito de Família
No contexto judicial, tanto em procedimentos de natureza criminal, quanto de natureza
civil há a possibilidade de acesso à informação genética, ainda que de natureza denominada
não-codificante, não-codante ou meramente formal. Nesse caso, o acesso à informação
genética pode ser utilizado para fins de reconhecimento de vínculos de filiação, como soe
acontecer no Brasil, ou ainda para fins de política de imigração, a exemplo do ocorrido na
França.
Quanto aos testes genéticos aplicados no âmbito do direito de família, é possível
afirmar que eles constituem a modalidade mais disseminada no Brasil. Os testes genéticos
aplicados com o intuito de reconhecer vínculos familiares e, mais precisamente, parentais, são
comumente denominados de “exame de DNA” no contexto da “investigação de paternidade”,
de acordo com a lei n. 8.560 de 1992. A referida Lei silencia, no entanto, acerca dos testes
genéticos com finalidade médica. Assim, como não há proibição na legislação brasileira, a sua
utilização é permitida, independentemente de autorização judicial,19 ao contrário do que
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Disponível em: http://www.abuelas.org.ar/portugues/historia.htm.
No contexto da medicina brasileira, por exemplo, testes genéticos estão disponíveis, mas são comercializados
fundamentalmente por laboratórios privados. Com efeito, só em janeiro de 2008, através da Resolução
Normativa 167, a Agência Nacional de Saúde (ANS, 2008) ampliou a lista acerca dos serviços mínimos e
obrigatórios que os planos de saúde devem observar, incluindo então os testes genéticos.
19

ocorre na França, onde o acesso a tais exames é bem mais restrito e somente pode ser
realizado se devidamente autorizado pelo juiz.
4.1.5. Políticas de Imigração
No que se refere à política nacional de imigração, houve uma grande discussão
recentemente na França, em virtude da aprovação da Lei nº 1631/2007 sobre o controle da
imigração, integração e asilo. Inicialmente, a Assembléia Nacional havia proposto que os
imigrantes legais interessados em trazer seus familiares à França fossem obrigados a
comprovar o parentesco por meio de teste genético, caso as autoridades expressassem dúvida
neste sentido. A proposta original previa que os requerentes arcassem com os custos dos
exames de DNA. Após protestos, inclusive um parecer do Comitê Consultivo Nacional de
Ética20 (CCNE, em francês Comité Consultatif National d’Éthique) contra a medida, levou o
Senado francês a aprovar uma versão atenuada do projeto original.
No contexto econômico, podem-se citar inquietudes no que tange as relações de
trabalho, aos contratos de seguro ou de planos de saúde, bem como aos contratos de
empréstimo financeiro. O resultado dos testes genéticos poderá constituir-se um obstáculo à
contratação de pessoas com determinado diagnóstico, gerando a estigmatização ou
discriminação21 dos indivíduos, grupos ou populações em virtude do seu perfil genético.22
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Ver, nesse sentido, o Parecer n° 100 (CCNE, 2007), que trata da imigração, filiação e testes genéticos.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, refere que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”.
22
Nesse sentido, existem algumas sutilezas que merecem um tratamento específico, em que pese a Constituição,
assim como outros documentos internacionais, proibir expressamente a discriminação genética individual ou de
grupo étnicos e populações. A Declaração Universal sobre o genoma humano e os direitos humanos (UNESCO,
1997), em seu artigo 6º, afirma que “Ninguém poderá ser discriminado com base nas suas características
genéticas de forma que viole ou tenha o efeito violar os direitos humanos, as liberdades fundamentais e a
dignidade humana”. Já o artigo 7º da Declaração Internacional sobre dados genéticos humanos (UNESCO, 2004)
que diz o seguinte: “A) Deverão ser feitos todos os esforços no sentido de impedir que os dados genéticos e os
dados proteómicos humanos sejam utilizados de modo discriminatório que tenha por finalidade ou por efeito
infringir os direitos humanos, as liberdades fundamentais ou a dignidade humana de um indivíduo, ou para fins
que conduzam à estigmatização de um indivíduo, de uma família, de um grupo ou de comunidades. B) A esse
respeito, será necessário prestar a devida atenção às conclusões dos estudos de genética de populações e dos
estudos de genética do comportamento, bem como às respectivas interpretações”.
21

4.1.6. Persecução criminal
Um banco de dados genéticos pode ser criado também para fins de persecução
criminal. Neste caso, o banco extrairá da amostra de DNA os perfis genéticos para
armazenamento. Estas amostras podem ser coletadas tanto da cena do crime, quanto de
pessoas (condenadas, suspeitas, familiares etc.), com ou sem consentimento, segundo os
critérios determinados pela legislação de cada país.

Figura: Origens dos perfis genéticos do banco e funcionamento (LIMA, 2008, p.10).

5.

PESQUISAS DE DIREITO COMPARADO

Nos Estados Unidos da América, a tecnologia de análise do DNA para fins criminais
foi implantada em 1988. Surgindo divergências cientificas e legais, sendo foi criado, em 1989,
o Comitê do Conselho Nacional de Pesquisa sobre Tecnologia do ADN na Ciência Forense,
com o objetivo de explicar melhor o uso dessa prática. No mesmo ano, surgiu a ideia da
criação do banco de dados para fins criminais. Em 1991, quinze Estados já promulgavam leis
permitindo o uso dessa técnica.

A União Européia possui regulamentação sobre o tema. Em 1991 surgiram
discussões na Europa sobre o uso das análises envolvendo DNA para fins criminais. Em 1992,
ocorreu uma mudança legislativa no âmbito da União Européia, com a Recomendação n° 1,
do Conselho da Europa, com a finalidade de orientar seus Estados membros acerca do uso do
DNA no âmbito da justiça criminal. Os temas tratados pela referida Recomendação vão desde
a coleta das amostras, passando pelo credenciamento de laboratórios, até o armazenamento
das amostras e dados genéticos e sua respectiva proteção.

Em 1997, o Conselho da Europa aprova Recomendação n° 5, que autoriza seus
Estados a criar bancos de dados nacionais, sempre que observadas as regras de proteção aos
dados pessoais. Para a referida Recomendação, constituem dados genéticos todos os tipos de
dados que digam respeito a características hereditárias do indivíduo ou que relacionadas com
aquelas características que constituem o patrimônio de um grupo de indivíduos (família).

Posteriormente, surge o Tratado de Prüm, firmado por sete países: Alemanha,
Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda e Luxemburgo. Ele surge com a finalidade de
criar um banco de dados nacionais de DNA utilizando para combater o terrorismo e a
imigração ilegal. Pela sua importante repercussão, mais tarde, outros oito países firmaram
acordo: Finlândia, Itália, Portugal, Eslovênia, Suécia, Romênia, Bulgária e Grécia.

Países como a França e a Alemanha possuem esses bancos de dados genéticos. Na
França ele aparece desde 1994, mas somente em 1998 é que surge com a finalidade voltada
especialmente para a esfera penal, antes não havia uma definição legislativa à respeito. As
“digitais genéticas” (“empreintes génétiques”) são utilizadas em matéria de polícia criminal,
por meio do “Arquivo Nacional Automatizado de Digitais Genéticas” (FNAEG, em francês

“Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques”), o qual foi criado pela Lei n° 468
(1998), também denominada Loi Guigou, referente à prevenção e à repressão das infrações
sexuais, bem como à proteção das crianças e adolescentes e cujo campo de aplicação foi
estendido para outros delitos em virtude de leis posteriores.

Na Alemanha, houve a criação do Banco de Dados Genéticos em abril de 1998. O
arquivo alemão é o terceiro maior do mundo, após o britânico e o norte-americano. A sua
criação dividiu posições. Para alguns foi vista como algo positivo e benéfico, para outros não.
Os primeiros afirmavam que as informações genéticas armazenadas constituíam um eficiente
auxílio nas investigações criminais. Por outro lado, o que se considera mais grave é a ameaça
de uma justiça preventiva, disposta a armazenar informações pessoais genéticas a fim de
dispor de parâmetros de acareação para o esclarecimento de eventual crime.

5.1.

Reino Unido

No Reino Unido, em 1995, foi criado o primeiro banco de dados de perfis genéticos
de criminosos. A Base Nacional de Dados de ADN do Reino Unido (United Kingdom
National DNA Database/NDNAD) é uma base de dados genéticos criada em 1995, no Reino
Unido. Em 2001, é aprovada a Criminal Justice and Police Act, lei que permite coletar
material genético de qualquer detido.

No final do ano de 2005 a base de dados já albergava perfis de ADN de cerca de 3
milhões de pessoas. Esta base, que aumenta em cerca de 30.000 amostras todos os meses, é
elaborada a partir de amostras recolhidas de locais de crime ou colhidas de suspeitos de crime.
Nesse sistema existem dois arquivos diferentes de perfis genéticos cujos objetivos se
completam que são o Forensic Index (Índice forense) que contém perfis genéticos obtidos a
partir de cenas de crime e o Offender Index (Índice de Criminosos) que contém perfis
genéticos de criminosos condenados por crimes sexuais e outros crimes violentos. Além
disso, o NDNAD é gerido por um Comitê tripartido, o qual é constituído pelo Home Office,
Association of Chief Police Officers (ACPO) e Association of Police Authorities (APA). Este
Comitê engloba também representantes independentes nomeados pela Human Genetics
Commission.

Diversas questões continuam em discussão atualmente. Um exemplo recente refere-se
ao prazo de armazenamento dos perfis genéticos, discutida pela Corte Europeia de Direitos
Humanos (CEDH) em 2008, no caso S. e Marper versus The United Kingdom, justamente em
relação a um dos mais antigos e maiores bancos de perfis genéticos para fins de persecução
criminal existentes no mundo hoje.

O caso da CEDH levantou um questionamento importante acerca do artigo 8º da
Convenção Européia dos Direitos do Homem que afirma o seguinte:
1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua
correspondência;
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta
ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja
necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem estar econômico do país, a
defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos
direitos e das liberdades de terceiros.

Em razão disso, em 2009, o Home Office efetuou uma consultoria sobre a
possibilidade de alargar os prazos de armazenamento de perfis de DNA para 12 anos (nos
casos de crimes mais graves) e para 06 anos (para os demais crimes). De qualquer modo, a
decisão da CEDH repercutiu no Reino Unido de modo a lançar reflexões mais rigorosas ao
sistema de política criminal e ao sistema jurídico, no que se refere à coleta, armazenamento e
eliminação não apenas dos perfis genéticos, mas também das amostras biológicas coletadas,
sob pena de se criar, indireta e indevidamente, verdadeiros biobancos.

5.2. Espanha

Na Espanha a ideia começa a ganhar força em 1995, havendo a criação de diversos
projetos de lei, emendas, legislações e discussões jurisprudenciais. Em 2007, cria-se a Lei n°
10 para regular o uso forense do DNA, especialmente no âmbito criminal. A referida Lei, no
seu artigo 3°, menciona que é registrado no banco os dados extraídos de DNA obtidos a partir
da análise de amostras biológicas do suspeito, preso ou acusado, em caso de crimes graves e,
em qualquer caso, quando afetar a vida, a liberdade sexual, a integridade da pessoa, o
patrimônio, por meio de violência ou intimidação contra pessoas e em casos de crime
organizado.

No que se refere ao tipo de informação armazenada, a Lei não utiliza os termos
codificante e não-codificante, mas indica que somente informações genéticas que revelem a
identidade da pessoa e seu sexo (artigo 4°). Ela condiciona as análises de DNA apenas aos
laboratórios credenciados pela Comision Nacional para el uso forense de ADN (CNUFADN).
A norma espanhola prevê ainda a possibilidade de intercâmbio internacional de perfis
genéticos (artigo 7°), bem como o direito de modificação, cancelamento e acesso aos dados
pessoais armazenados.

No que se refere à Comissão acima citada, é interessante mencionar a importância de
um grupo interdisciplinar para discutir os impactos e avanços de eventual lei sobre o tema,
composto por membros tanto do campo técnico (professores e pesquisadores, biólogos,
estatísticos, geneticistas, peritos) quanto do campo jurídico e ético (professores e
pesquisadores, juristas, bioeticistas, advogados, sociólogos, antropólogos etc.). Na Espanha a
referida Comissão realizou um importante trabalho tanto no que se refere as normas de
padronização e controle técnico, quanto no que se refere aos critérios de autorização para os
que farão as análises do DNA.

De todo modo, mesmo na Espanha se reconhece a fragilidade da cadeia de custódia e a
necessidade de se obedecer a um “protocolo legal de custodia”. Tal protocolo deve incluir
aspectos como a guarda adequada, a conservação física e material da evidência, que conste
onde e em que momento foi realizada a coleta, quem a realizou, como procedeu-se para evitar
qualquer tipo de contaminação ou manipulação, enfim, todos os processos pelos quais passou
a amostra desde o momento da coleta até chegar no laboratório, quem recebeu no laboratório,
onde se guardou, como se tratou e processou a informação, bem como o que será feito com tal
evidência. Se isso não for observado, a prova deve ser anulada, em razão da ausência de uma
adequada tarefa de custódia.

5.3. Portugal

Em Portugal surge em 2005, mas primeiramente como informação genética pessoal e
médica. Somente em 2008 foi criado um banco de perfis de ADN para fins de identificação
civil e criminal. A Lei n° 5/2008 estabelece os princípios de criação e manutenção de uma
base de dados de perfis de ADN, bem como o tratamento e conservação da respectiva
informação no banco de dados informatizado sendo expressamente proibida a utilização de

qualquer tipo de informação obtida a partir da análise das amostras para finalidades diferentes
das de identificação civil e de investigação criminal. Seu texto impede que um criminoso seja
condenado apenas com um teste de ADN.

A lei define, no artigo 38.º, que "em caso algum é permitida uma decisão que produza
efeitos na esfera jurídica de uma pessoa, ou que a afecte de modo significativo, tomada
exclusivamente com base no tratamento de dados pessoais ou de perfis de ADN". Além disso,
as inserções dos perfis de ADN na base de dados portuguesa, para fins criminais, têm dois
caminhos: ou são voluntárias ou ordenadas por um juiz, no caso de um condenado a mais de
três anos de prisão.

Diante disso, é possível verificar que diversos países estão com seus bancos de perfis
genéticos para fins de persecução criminal regulamentados. No entanto, esse panorama não
ocorre sem debates contínuos acerca dos direitos envolvidos e, eventualmente, desrespeitados.

6.

ESTADO DA ARTE NO BRASIL

6.1.

Criminalística, Genética Forense e implantação de bancos de perfis genéticos

O primeiro passo para chegar-se ao atual estágio da criação da Rede de Bancos de
Perfis Genéticos no Brasil foi dado em 1995, quando, em Brasília, foi inaugurado o
laboratório de DNA da Polícia Civil do Distrito Federal. Nesse laboratório, diversos peritos
foram treinados, levando aos seus Estados o aprendizado necessário para organizar seus
próprios laboratórios. Assim, surgiram laboratórios no Estado do Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraíba.

No Brasil, a implantação do uso forense do DNA ocorreu no ano de 1994, sendo
criada a Divisão de Pesquisa Forense (DPDNA), vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal.
Primeiramente, fazendo análises de homicídios, investigação de paternidade, e a busca de
parentes desaparecidos no regime militar. Com a intensificação dessa prática, houve a
proposição do projeto de lei nº 417/2003, alterando o artigo 1º da Lei n. 10.054/00, e a
incluindo o uso de DNA como uma das formas de identificação criminal.

Já no ano de 2002, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de
Segurança Pública – SENASP, com o Plano Nacional de Segurança Pública para
aprimoramento técnico-científico e qualificação da perícia criminal, passou a investir na
implantação e adequação de laboratórios de genética forense, e, também, em ensino, pesquisa,
e qualificação de profissionais para atuar na perícia criminal.

Em 2004, havia apenas cinco laboratórios oficiais voltados à perícia criminal. Houve
então a criação de um programa na Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP),
com o objetivo de “difundir a cultura do DNA como meio de prova”, e, ainda, a criação da
Rede Nacional de Genética Forense (RENAGENF), mediante Acordos de Cooperação entre
SENASP, Departamento de Polícia Federal (DPF) e Secretarias de Segurança Pública (SSPs).
No mesmo ano, a RENAGENF incluiu peritos e professores universitários em sua equipe.

As discussões iniciais para a implantação de um banco de perfis genéticos no Brasil
começaram por volta de 2005, quando já havia alguns laboratórios equipados no país. Em

2006, foram publicadas as “Padronizações de Exames de DNA em Perícias de DNA
Criminais”, criada pela RENAGENF. Em 2007, elas foram revisadas23.

Em 2008, surgiram as discussões para a implantação de um banco nacional de perfis
genéticos no Brasil, com a definição das atribuições da SENASP e do DPF. Os requisitos para
um laboratório integrar a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, foram estipulados
em 2009. No mesmo ano, foram assinados Acordos de Cooperação entre SENASP, DPF e
SSPs, e dois peritos24 foram capacitados para utilizar o CODIS, software criado pela polícia
americana (FBI), e para gerenciar os perfis armazenados no banco de perfis genéticos. No ano
seguinte, o software americano CODIS foi instalado no Brasil, e mais peritos foram
capacitados para utilizá-lo. Houve, ainda, a aquisição de servidores e softwares necessários à
instalação do CODIS (com verba da SENASP). O CODIS 6.0 foi utilizado pelo Brasil na
identificação das vítimas do acidente da Air France.

Em 2010, foi instalado o CODIS 5.7.4, com finalidade criminal, e o CODIS 6.1, para
identificação de pessoas desaparecidas e vítimas de desastres, nos servidores. Foram
capacitados 20 peritos criminais para a utilização do CODIS e foi criado o GT-RIBPG.
Durante o II Congresso Brasileiro de Carreiras Jurídicas de Estado, ocorreu a oficina “A
implementação técnico-jurídica e legislativa dos bancos de dados de DNA.

No ano de 2011, os bancos de perfis genéticos estaduais começaram a operar, e a
primeira doação voluntária de material genético foi realizada, motivada por uma progressão
de regime de cumprimento de execução penal. Com a realização da I Conferência Anual da
Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos foi aprovado o PLS 93/2011 no Senado.

A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos no Brasil conta, atualmente, com
dezoito laboratórios, localizados nos Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e São Paulo, um no Distrito Federal, e um laboratório da Polícia
Federal. Esses laboratórios armazenam os materiais genéticos coletados nas cenas de crimes,
23
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http://portal.mj.gov.br/rh/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B9C8D
8567-BDA9-4CA9-B592-C6165B9F0DAF%7D&ServiceInstUID=%7BB78EA6CB-3FB8-4814-AEF631787003C745%7D. Acessado em: 02.11.2011.
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com o objetivo de serem comparados com o perfil genético de um indivíduo, suspeito ou
condenado pela prática do crime.

Ocorre que a comparação entre o material coletado na cena do crime e o perfil
genético de um indivíduo fica dificultada pela falta de legislação que esclareça essa prática.
Não há norma que imponha a coleta de material genético para a obtenção do perfil, sendo
possível apenas com o consentimento da pessoa que se submeterá a ela. Uma alternativa
encontrada por alguns juízes para realizá-la, mesmo sem legislação que a imponha, é colocála como condição para a progressão de regime de execução penal, ou seja, o condenado por
um crime só teria progressão no regime de cumprimento da pena se permitir que a coleta de
seu material genético seja feita. Contudo, tal conduta, mesmo que praticada por um
magistrado, pode ser questionada quanto à sua legalidade e constitucionalidade.

O Projeto de Lei do Senado nº 93/2011, que pretende tornar obrigatória a coleta de
material genético dos condenados por crime praticado dolosamente, com violência de
natureza grave contra pessoa, ou por qualquer crime hediondo, está em tramitação. Referido
projeto, que sofreu alterações sugeridas pelo Senador relator Demóstenes Torres, já foi
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em turno suplementar, e, agora,
aguarda votação na Câmara dos Deputados.

Enquanto não houver lei que regulamente o Banco de Perfis Genéticos para fins de
persecução criminal, os laboratórios integrantes da Rede Integrada de Bancos de Perfis
Genéticos devem continuar armazenando os materiais genéticos coletados nos vestígios
deixados nas cenas dos crimes, para que, quando possível, possam comparar esses materiais
ao perfil genético de um indivíduo.

6.2.

Criminalidade e violência brasileira

Os registros primários de homicídios utilizados para elaboração deste indicador foram
obtidos junto às Secretarias Estaduais de Saúde (por meio das declarações de óbito) e
processados pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde, Divisão
de Análise em Situação de Saúde, disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM).

Os especialistas apontam a morte por causas violentas como a que mais vem tomando
vulto no conjunto da mortalidade no Brasil, principalmente entre os jovens e os homens. A
criminalidade ocasiona grandes custos sociais e econômicos. Além das vidas prematuramente
perdidas, geram-se sequelas emocionais nas famílias das vítimas, elevados custos hospitalares
e para o controle da violência, e insegurança na população, interferindo negativamente na sua
qualidade de vida.

Observa-se um incremento em termos absolutos de 6,2 óbitos por homicídios a cada
100 mil habitantes entre 1992 e 2007, sendo mais acentuado para o sexo masculino. Entre
1992 e 2003, ocorreu um aumento no coeficiente e, a partir de 2004, observa-se uma
tendência de queda. Os homens apresentam valores consideravelmente superiores às mulheres
(10 vezes maiores, em média).

As Regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte apresentaram em 2007 os maiores
coeficientes, mais elevados que a média nacional (25,4 por 100 mil habitantes). A Região Sul
continua exibindo o menor valor do País (21,4 por 100 mil habitantes), embora tenha
aumentado ligeiramente em relação a 2004 (20,4 por 100 mil habitantes). Vale ressaltar que
em 2004 a Região Sudeste apresentava 32,3 óbitos por homicídios a cada 100 mil habitantes,
e que em 2007 esse número decresceu para 23,5.

Entre as Unidades da Federação, os maiores coeficientes em 2007 couberam ao
Alagoas (59,5), Espírito Santo (53,3) e Pernambuco (53,0). O Estado do Rio de Janeiro
ocupava o quarto lugar, tendo conseguido reduzir de 50,8, em 2004, para 41,5 óbitos por
homicídios a cada 100 mil habitantes. Além destes exemplos, apresentaram valores superiores
à média brasileira todos os estados da Região Centro-Oeste (26,0 a 30,5), o Distrito Federal
(29,2) e os Estados do Pará (30,3), Paraná (29,5), Roraima (29,9), Rondônia (27,2), Amapá
(27,0), Bahia (26,0) e Sergipe (25,7). As menores taxas foram registradas nos Estados de
Santa Catarina (10,4), Piauí (12,4) e São Paulo, que passou de 28,5, em 2004, para 15,4 óbitos
por homicídios a cada 100 mil habitantes em 2007.

6.2.1. O estado atual da criminalidade no Brasil: referências comparativas das últimas
três décadas

O Sistema de Informações de Mortalidade (SIM, 2010) do Ministério da Saúde
divulgou dados preliminares no ano de 2010, registrando um aumento de 259%, equivalente a
4,4% de crescimento ao ano, se comparado com os homicídios em 1980. Apesar de números
alarmantes, os censos nacionais registram que a população do país também cresceu, embora
de forma bem menos intensa. O crescimento foi de 60,3%, passando de 11,7 homicídios para
cada 100 mil habitantes em 1980, para 26,2 em 2010. Um aumento real de 124% no período
ou 2,7% ao ano.

Conforme o último Mapa da Violência, de 2011, desenvolvido pelo Instituto
Sangari, as taxas de homicídios atingem mais de 26 homicídios a cada 100 mil habitantes.
Este estudo aponta que nos últimos 30 anos não houve alteração significativa nesses índices, o

que, por um lado é visto com otimismo pelos pesquisadores, já que a taxa de violência não
aumentou, porém, ela também não diminuiu.

Outro resultado deste estudo mostra que entre os homicídios registrados pelo SIM
(Sistema de Informação de Mortalidade), 91,4% pertenciam ao sexo masculino e 8,6% ao
feminino, o que ao longo dos anos não sofreu significativas alterações. Ainda assim, apesar
desta baixa participação nas estatísticas recentes, morrem mais de 4.000 mulheres vítimas de
homicídio anualmente, o que, ao longo dos 30 anos considerados, atinge um total de 91.886
mortes. Entre os anos de 1980 e 1996, a taxa de crescimento do número de homicídios de
mulheres era de 4,6% ao ano. A partir de então, este índice aumentou, mas em menor
proporção que a população feminina, pelo que as taxas caem levemente até 2006, com um
ritmo de 0,9% ao ano (SIM, 2010, p. 66).

Acompanhando os níveis de violência, houve uma crescente generalização e
banalização de códigos e linguagens antes utilizados apenas pelo universo do crime, o que na
opinião de Michel Misse seria uma forma de ampliação da sujeição criminal para fora de sua
antiga demarcação espacial e social, uma acumulação social que estaria retirando
progressivamente o sentido ao próprio processo de sujeição criminal25 (MISSE, 2010, p.33).
Assim, as atitudes típicas dos sujeitos que cometem crime passam a ser banalizadas pela
sociedade, que absorve o comportamento, transmitindo aos indivíduos a ideia de astúcia pelo
emprego da força. O que não é raro perceber quando tratamos de crimes contra mulher, que é
a principal vítima da violência doméstica, tanto sexual quanto homicida.

6.2.2. Crimes sexuais e violência de gênero

No mesmo Mapa da Violência de 2011, desenvolvido pelo Instituto Sangari, é
apontado que 40% dos homicídios cometidos contra mulheres aconteceram na residência ou
habitação da vítima. Além disso, entre 1998 e 2008 foram assassinadas 42 mil mulheres,
chegando a taxas anuais de aproximadamente 4,25 homicídios a cada 100 mil mulheres.
(WAISELFISZ, 2011).
25

Aqui a sujeição criminal poderia ser compreendida, ao mesmo tempo, como um processo de subjetivação e o
resultado desse processo para o ponto de vista da sociedade mais abrangente que o representa como o mundo à
parte. Por exemplo, o “mundo do crime” (RAMALHO, 1983), que representa as pessoas que “fazem parte”
desse mundo (como “malandros”, “marginais”, “traficantes”, “bandidos”) como sujeitos criminosos. (MISSE,
2010, p. 21)

Ao mesmo tempo em que as taxas parecem altas, a ausência do gênero26 feminino no
campo criminológico obstaculiza o conhecimento e a compreensão da conduta delitiva e do
controle social geral. Esse fato ocorre pelo não reconhecimento social da conduta como crime,
conforme relatado anteriormente por Misse (2010), já que existe uma banalização de códigos
e linguagens que transmitem significados a cursos de ação que interligam a malandragem ao
uso da força, via machismo. A pouca importância dada aos crimes cometidos no espaço
doméstico pode levar ao entendimento de que existe uma lei privada, uma lei interna às
famílias, que permite que os maridos e companheiros castiguem suas mulheres porque elas
não corresponderam ao papel de esposas ou mães tradicionais (BARSTEID, 2003. p. 80).

A situação de vulnerabilidade das mulheres à agressão física e moral perpetrada por
seus familiares, em especial maridos ou companheiros, é muito grave. Tradicionalmente, temse a tendência de naturalizar a violência doméstica, o que supostamente legitima tratá-la como
um problema exclusivamente de foro privado, gerando uma tácita aprovação ao fato e ao
comportamento de banalização da sociedade em geral. (BUGLIONE, 2000).

Porém, ao revelar a margem oculta da violência contra a mulher, especialmente nas
relações de parentesco e autoridade, originam-se as três teses fundamentais da Criminologia
que são apontadas por Andrade. Em primeiro lugar, que os crimes sexuais são condutas
majoritárias e ubíquas e não de uma minoria anormal. Em segundo lugar e, correlativamente,
que a violência sexual não é voltada, prioritariamente, para a satisfação do prazer sexual, o
que retira a culpa, insistentemente atribuída à mulher, pela explícita ou latente provocação de
sua prática. E, em terceiro lugar, que nos crimes sexuais julgam-se as “pessoas” (autor e
vítima) envolvidas, antes que o fato-crime cometido, de acordo com estereótipos de
estupradores e vítimas. (ANDRADE, 2010, p.101).

Em relação ao estupro, Andrade (2010, p. 103) refere que cada homem pode ser um
estuprador, que cada mulher pode ser a vítima, e que a vítima e o ofensor muito
frequentemente se conhecem. O estupro pode ser praticado por estranhos e também nas
relações de parentesco, por chefes e amigos em geral (por maridos, chefes, amigos) e não por
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Gênero tem sido cada vez mais usado como referência a qualquer construção social que tenha a ver com a
distinção masculino/feminino, incluindo as construções que separam corpos “femininos” de corpos
“masculinos’”. (NICHOLSON, 2000).

homens anormais. Ocorre na rua, no lar e no trabalho, contra pessoas de todas as faixas
etárias, tendo sido denunciado contra vítimas com idades que variam desde poucos meses de
idade até sexa ou octogenárias. Portanto, em síntese, os crimes sexuais não são condutas de
uma minoria anormal.

Pode ser comprovado pelos dados do último Dossiê Mulher 2011, desenvolvido pelo
Instituto de Segurança Pública, que o percentual de mulheres vítimas de estupro registrado em
2010 (81,2%) corresponde ao maior já registrado desde 2006.

Considerando somente o número total de mulheres vítimas de estupro, tem-se, no ano
de 2010, um aumento de 25%, ou seja, foram mais 749 vítimas em relação ao ano anterior.
Pode-se observar que 2010 foi o ano com maior número de mulheres vítimas deste crime, no
período compreendido entre 2006 e 2010.

A violência de gênero refere-se a qualquer comportamento que cause dano físico,
psicológico, sexual ou patrimonial, que quando ocorre no âmbito doméstico é caracterizada
como violência doméstica27. Já a violência sexual é definida como: qualquer ato sexual,
tentativa de obter um ato sexual, comentários ou investidas sexuais indesejados, ou atos
direcionados ao tráfico sexual, ou, de alguma forma, voltados contra a sexualidade de uma
pessoa, usando a coação, praticados por qualquer pessoa, independentemente de sua relação
com a vítima, em qualquer cenário, inclusive em casa e no trabalho, mas não limitado a eles.28
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Artigo 5o da Lei 11.340/2006:
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou
sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.
28
Artigo 7º, inciso III da Lei 11.340/2006.

Se somados os percentuais de acusados que eram companheiros, ex-companheiros,
pais/padrastos, parentes, conhecidos, ou que tinham alguma outra relação com vítima,
observa-se que em mais da metade dos casos (62,7%) as vítimas de estupro conheciam seus
agressores. Em 29,7% dos casos os autores tinham relações de parentesco com as vítimas
(pais, padrastos e parentes), e em 10,0% os autores mantinham ou mantiveram
relacionamentos amorosos com as vítimas, ou seja, eram companheiros ou ex-companheiros
das mesmas. (Dossiê Mulher 2011).

Por isso, o estupro é tido como resultado de atitudes gerais que tendem a enfatizar o
poder e a dominação do homem sobre a mulher, já que a maioria dos estupros ocorre dentro
de um contexto de violência física, apesar de ser um comportamento sexual, não é utilizado
como meio para a satisfação sexual, é forma de agressão, dominação, controle, que faz uso da
conduta sexual para expressar poder e ira.

Assim, a violência sexual praticada contra as mulheres no âmbito doméstico, pelo
marido ou companheiro, é uma das mais recorrentes. Existe uma questão social que leva a
acreditar que as mulheres pobres são as que mais sofrem violências, porque os homens pobres
são mais violentos. Porém, essa visão não é correta, já que a violência familiar se dá em todas
as classes sociais. O que provavelmente ocorre, é que a visibilidade nas camadas mais pobres

da sociedade seja maior, na medida em que as pessoas são mais próximas, os vizinhos acabam
se envolvendo, e as mulheres pobres denunciem mais essa violência (BARSTED, 2006, p.
75).

Inúmeras características diferenciam a violência doméstica das demais, já que as
parceiras, além de envolvimento afetivo, mantêm, algumas vezes, dependência financeira com
seu agressor, o que faz calar a vítima, além da pressão familiar de não denunciar o pai de seus
filhos, e um padrão cultural que leva as mulheres a manter seus parceiros para não ficarem
sozinhas. Assim, existe uma aceitação feminina de permanecer com homens violentos.

Há um processo de socialização que mitifica essa ideia de que o lar é o lugar da
tranquilidade. E os dados estatísticos nos mostram que não é bem assim, o lar não é o lugar da
tranquilidade, não apenas nas situações extremas de assassinatos, mas também nos casos de
agressões e violências sexuais (BARSTED, 2006, p. 74). Apesar do resultado das pesquisas
sobre violência de gênero apontar para a proximidade e familiaridade do agressor, ainda é
comum muitas pessoas afirmarem que o estupro é a conduta cometida por um estranho na rua
e não pelo marido, cuja possibilidade está, em algumas legislações, explicitamente excluída
(ANDRADE apud STEINER, 1989, p. 18).

Sendo assim, quanto mais crescem os números da violência, mais surgem
questionamentos sobre alternativas para diminuir os índices de criminalidade. Em se tratando
de crimes sexuais não resolvidos por dificuldade probatória, a implantação do banco de perfis
de DNA seria uma opção para solucionar os casos que fazem parte das estatísticas de crimes
não resolvidos. No âmbito doméstico o abusador é conhecido, para os quais o banco teria uma
influência relativamente pequena já que ele não seria, em regra, fundamental para a produção
probatória ou convencimento do juiz.

6.2.3. Bancos de perfis genéticos e o argumento do "combate à criminalidade”

Descrita por vários autores como a impressão digital dos tempos modernos, a
identificação de indivíduos por perfil de DNA é nomeada como a maior descoberta da ciência
forense desde a tradicional impressão digital, sendo inclusive objeto de comparação pela
literatura especializada, mediante o uso da expressão impressão digital genética
(MACHADO, 2011).

Diante da realidade contextualizada, das características da criminalidade no Brasil e da
finalidade primordial do uso do DNA no âmbito forense - que é auxiliar na persecução de um
eventual autor de delito - não é possível afirmar categoricamente que o banco de perfis
genéticos é a solução para o combate à criminalidade. Seria leviano fazer essa afirmação,
especialmente no Brasil, onde a criminalidade possui algumas características muito
especificas.

É preciso, além disso, distinguir claramente a punição frente à constatação da autoria
do delito e a eventual (portanto, futura e incerta) redução da criminalidade. É difícil
demonstrar, mesmo por meio de pesquisas confiáveis, que a redução da criminalidade é um
efeito direto da criação de um banco de perfis genéticos para fins de persecução criminal.
Alias, em diversos países, como o Reino Unido, questiona-se fortemente a eficiência desse
tipo de banco, especialmente frente à relativização de direitos e garantias fundamentais que
restam relativizados em prol de um bem ou interesse coletivo, que muitas vezes não se
concretiza. Ao menos não na proporção invocada inicialmente. Portanto, em resumo, é
preciso avaliar criticamente o argumento do “combate à criminalidade” associado aos bancos
de perfis genéticos, pois o seu impacto no combate à criminalidade pode ser bastante
reduzido.

De fato, o DNA pode ser usado como forma de demonstrar a culpabilidade de
criminosos, inocentar, identificar corpos e restos humanos (desastres aéreos e campos de
batalha), determinar paternidade, auxiliar nos casos de desaparecimentos e trocas de bebês em
berçários, e detectar substituições e erros de rotulação em laboratórios de patologia clínica
(PENA, 2005).

As amostras são colhidas no local do crime e devem ser comparadas com outras
recolhidas do suspeito. As chamadas amostras-referências são adquiridas por meio da
raspagem da parte interna da bochecha ou pelo sangue, e serão comparadas, com aquelas
colhidas onde ocorreu o crime. Além do sangue e saliva, podem ser retirados fios de cabelo
para coleta de DNA, devendo a coleta ser feita desde a raiz, e o fio armazenado em envelope
estéril.

Por isso, em crimes que deixam vestígios, o banco de DNA é visto como uma forma
de solução para a impunidade, com o argumento de coibir a prática de crimes, porém, como
demonstrado anteriormente, os crimes sexuais em sua maioria são cometidos por pessoa
conhecida, que, portanto, não necessitaria ser identificada através do seu perfil genético.

Neste sentido, o banco de dados de DNA é apontado como forma de combate à
criminalidade, incluindo os crimes sexuais, uma vez que identifica os agressores no caso de
não haver nenhum suspeito conhecido. O principal argumento para essa justificativa é o de
que uma característica marcante desse tipo de crime é a reincidência, pois os criminosos
sexuais costumam cometer o mesmo crime ou similar, afetando múltiplas vítimas, geralmente
aumentando sua natureza, gravidade e frequência (ALBUQUERQUE, 2008, p.14).

Não basta, para a elucidação de um delito, apenas colher vestígios, é necessário
comparar os dados genéticos desses fluídos colhidos no local do crime com o dos suspeitos, e,
também, com os demais indícios, na busca da verdade real no processo penal (NETO, 2010).

TABELAS: GRÁFICO DOS CRIMES

Diante das tabelas acima, é possível perceber como a realidade criminal é distinta em
cada país. Portanto, é preciso estabelecer a devida proporção do impacto da criação de um
banco de perfis genéticos sobre a realidade criminal brasileira. Além do mais, a criminalidade
no Brasil passa por outras vias, como a violência juvenil urbana e o tráfico de drogas, o que
pode ser comprovado pelo último relatório do Ministério da Justiça, datado de junho de 2011,
sobre o departamento penitenciário nacional, o qual aponta que o perfil da população
carcerária brasileira é composto, em sua maioria, de homens na faixa etária de 18 a 24 anos e
de cor não branca29.
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http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.
htm

Observamos que estes homens jovens cometem, em sua maioria, crimes contra o
patrimônio, a pena cumprida varia de 4 a 8 anos, e o regime de cumprimento da pena é o
fechado, além disso, 198.803 possuem ensino fundamental incompleto.30
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http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.
htm

Segundo dados da Associação de Peritos Criminais Forenses, os países que adotam o
banco de dados de perfis genéticos teriam obtido resultados expressivos no combate à
criminalidade. No estado da Virginia, primeiro nos Estados Unidos a adotar o banco, dos
crimes resolvidos com o auxilio do banco desde a sua criação, em 1993, até outubro de 2007,
aproximadamente 736 eram relativos a estupros seguidos de assassinato ou outros crimes
sexuais. No Canadá, das 8.194 investigações criminais auxiliadas pelo banco de dados desde

sua criação até dezembro de 2007, 1.129 correspondiam a crimes de natureza sexual31. No
entanto é preciso distinguir no argumento do “combate à criminalidade” o impacto em termos
de punição frente ao delito (como indicado acima) e prevenção ou redução da criminalidade
(sem dados concretos).

Além de ser reduzido ou nulo o valor dos bancos de dados genéticos na prevenção da
criminalidade, este instrumento não deve ser confundido com elemento de punição. Não se
vislumbra uma justificação plausível para pensar que a inclusão de um perfil serve para
“reforçar” a pena de um indivíduo – será de evitar este tipo de argumentação, que apresenta o
perigo de tornar a utilização da tecnologia de DNA não um instrumento de identificação
individual, mas sim um instrumento de estigmatização (MACHADO, 2011 e ENFSI, 2011).

Além disso, é preciso lembrar que mesmo a luta contra a impunidade nos casos de
crime sexuais é complexa, e requer esforços conjuntos dos serviços de saúde, das polícias, dos
órgãos periciais e do Poder Judiciário. Somente com estruturas preparadas para o acolhimento
humano das vítimas, onde elas sintam condições de prestar queixa e se submeter ao necessário
exame de corpo de delito, ao passo que recebam os cuidados de saúde necessários, poderá
aumentar o número de iniciativas de registro dos casos. É consenso que, para a maioria das
vítimas, é muito difícil registrar a ocorrência por medo de serem discriminadas e
estigmatizadas em seu meio social, ou mesmo pela própria família. Por isso, acredita-se que
menos de 10% dos casos de violência sexual cheguem às delegacias. (ALBUQUERQUE,
2008, p. 13).

E, assim, os estigmas em relação ao perfil da população carcerária, aliados ao de que
os crimes sexuais são praticados por pessoas desconhecidas, cria no imaginário, o mito de que
com a implantação do banco de perfis genéticos para fins criminais se reduziriam os índices
de criminalidade. Porém, como se pode observar, os mapas da violência são desenvolvidos a
partir das taxas de homicídio e, na contramão, a população carcerária é composta
principalmente por condenados por crimes contra o patrimônio. Assim, questiona-se, seria o
DNA a peça chave para a condenação de mais homicidas e estupradores, ou no Brasil a
criminalidade tem como uma das principais fontes os crimes contra o patrimônio?
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http://www.apcf.org.br/LinkClick.aspx?fileticket=8vHdN-3WjDI%3d&tabid=371

Por isso, é necessário cautela, já que no Brasil a maioria dos crimes sexuais é cometida
por homens comuns, muitas vezes do convívio próximo ou com algum grau de parentesco
com a vítima, e que apesar da reincidência típica dos crimes sexuais, acredita-se que 90% não
sejam denunciados (ALBUQUERQUE, 2008, p. 13). Isso não significa que o banco de perfis
genéticos não seria útil, ao contrário, apenas é preciso considerá-lo como mecanismo para
elucidação de crimes, o que não está direta e necessariamente ligado ao combate à
criminalidade.

7. ASPECTOS NORMATIVOS PARA O SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO:
CONTRIBUIÇÕES DA BIOÉTICA E DO DIREITO CONSTITUCIONAL

Concebida para responder a um desconforto cada vez mais evidente e percebido pelo
ser humano em relação ao caráter invasivo da moderna biomedicina e biotecnologia, a
bioética transformou-se em uma fonte de controvérsias, geralmente árduas, de cunho não
apenas ideológico, mas igualmente prático. Tal desconforto encontra-se em contínuo
crescimento pelos bioeticistas, e, na medida em que se dimensiona, passa a envolver a
presença de juristas e políticos em seus debates. (D’AGOSTINO, 2006, p.13).

Na realidade, não é o conjunto de pretensões que o sujeito contemporâneo nutre em
relação ao saber médico que cria, em última análise, o desconforto, mas a específica pretensão
que o sujeito descobre ter em relação em si mesmo, ou ao seu corpo.

Hodiernamente, há muitas discussões envolvidas com a questão das políticas criminais
e a engenharia genética, aqui, especialmente a criação do banco de dados genéticos para fins
de persecução criminal. Muitas questões suscitadas dizem respeito, em síntese, aos reflexos da
existência de um arquivo de informações sensíveis (identidades genéticas) de grupos de
pessoas ou de toda uma nação em poder do Estado ou de entidades privadas e empresas. Além
disso, o material e perfis genéticos, se armazenados, poderiam ser utilizados para outros fins:
proibidos, não declarados ou não previstos.

Por outro lado, além da identificação genética formal, é de fundamental importância
considerar, permanentemente, as consequências da existência deste tipo de banco para as
outras áreas do Direito, seja em termos de privacidade, discriminação, reparação civil, relação
contratual (depósito, doação, trabalho, planos de saúde etc.), pois o acesso à informação
genética torna permanente a possibilidade de uso indevido desta.

É preciso reconhecer os benefícios que um banco de perfis genéticos pode trazer no
âmbito da persecução criminal, mas também é preciso levar em consideração a variabilidade
da normativa jurídica de cada país, assim como os direitos fundamentais assegurados no
âmbito do Direito Constitucional. A crescente utilização de amostras biológicas humanas e
informações genéticas, viabilizadas pelos biobancos e bancos de dados genéticos, faz emergir

novos questionamentos éticos, sobretudo, em função da ampliação e aceleração da
investigação a partir da conservação e replicação das amostras biológicas. São recorrentes os
temas como privacidade, confidencialidade, discriminação etc. Do mesmo modo, a categoria
clássica do consentimento informado, ainda que amplamente discutida, sofre novos impactos.

Os bancos de perfis genéticos para fins de persecução criminal necessitam do acesso
ao corpo humano ou parte dele, enquanto fonte biológica, para alcançar algum tipo de
resultado. Esse acesso é, em geral, viabilizado mediante o consentimento informado da
pessoa, enquanto expressão da sua vontade. A obtenção da amostra biológica é, assim, a ponte
de acesso ao corpo. Nesses casos, é preciso questionar se é devido, permitido ou proibido
utilizar o mesmo enquadramento normativo da disposição corporal, realizado mediante
disposição gratuita e operacionalizada pelo consentimento informado, para o campo criminal.

7.1. Contribuições normativas do Direito Internacional da Bioética

A denominada soft law tem a função de orientar os Estados na formulação de sua
legislação interna e políticas públicas. Classicamente, as duas principais fontes do Direito
Internacional são os tratados e o direito consuetudinário. A soft law seria uma terceira fonte
de direito internacional, presente notadamente na seara dos direitos humanos e das novas
tecnologias, como as biotecnologias (SCHIOCCHET, 2010, p. 70). Trata-se, nas palavras de
Lenoir e Mathieu (1998, p. 3), de um “direito internacional em construção”. De um modo
geral, os instrumentos da soft law são as declarações, recomendações, cartas, resoluções,
códigos, diretrizes etc.

Dentre os principais documentos normativos internacionais da soft law pertinentes ao
tema, cita-se: 1) Declaração Universal sobre o genoma humano e os direitos humanos
(UNESCO, 1997); 2) Declaração Internacional sobre dados genéticos humanos32 (UNESCO,
2003) e 3) Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2005). Estes
instrumentos sedimentam os princípios basilares da bioética, em relação à proteção dos dados
genéticos.
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Conforme já mencionado, as disposições da Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos
(2003), não se aplicam aos bancos de perfis genéticos para fins de persecução criminal, de acordo com seu artigo
1º, letra c.

Nesse sentido, convém recordar que de acordo com o Relatório Belmont, a
beneficência no seu sentido estrito constitui uma dupla obrigação: a) a de não causar danos; e
b) a de maximizar o número de possíveis benefícios e minimizar os prejuízos. O principio da
autonomia está diretamente ligado a dignidade da pessoa, requerendo então o cumprimento de
duas importantes situações: a compreensão do fato pelo acusado e a ausência de influência de
terceiro. O Princípio da justiça e da equidade se relacionam a igualdade no tratamento, ou
seja, à distinção dos riscos e benefícios, informando ao acusado sobre o direito de recusa da
coleta de amostras (SARTORI. 2001. p. 42).

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005), em seu artigo 9°,
trata da privacidade e confidencialidade ao afirmar que:
A vida privada das pessoas em causa e a confidencialidade das informações que lhes dizem
pessoalmente respeito devem ser respeitadas. Tanto quanto possível, tais informações não devem ser
utilizadas ou difundidas para outros fins que não aqueles para que foram coligidos ou consentidos e
devem estar em conformidade com o direito internacional, e nomeadamente com o direito internacional
relativo aos direitos humanos.

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos Humanos (1997) compõe
uma função jurídica regulatória e qualifica o genoma humano como objeto de relações
jurídicas intersubjetivas, tornando-o um bem jurídico não apropriável individualmente, sendo
em sentido simbólico herança ou patrimônio da humanidade33 (GEDIEL, 2000. p. 3).

Ainda que a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos (UNESCO,
2003) não se aplique especificamente aos bancos de perfis genéticos para fins de persecução
criminal, é importante considerar sua preocupação com o acesso e manipulação de material e
dados genéticos humanos. Ao mesmo tempo em que aceita as diretrizes legislativas internas
de Direito Penal, ela sinaliza os limites para a criação do denominado “banco de dados de
DNA”. Para tanto, a referida Declaração traz definições importantes, inclusive para os bancos
de perfis genéticos para fins de persecução criminal.
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Gediel (2000) afirma que nesse modelo jurídico, a função regulatória das relações privadas opera com as
noções de sujeito de direito, individualmente considerado, ao qual se atribui uma vontade livre e esclarecida. Sob
essa ótica, o genoma deixa de ser contemplado apenas como um patrimônio simbólico da humanidade para ser
regulado como um bem jurídico que, embora não seja passível de transmissão onerosa, integra a esfera jurídica
titular, sujeito de direito, individualmente considerado e prescinde da autorização desse sujeito pata ser
transmitido, com efeitos jurídicos a outro.

Os dados associados a uma pessoa identificável, previstos no item IX, são
fundamentais para atingir o objetivo de um banco de dados para identificação criminal, já que
identificam e qualificam o doador do material genético. Porém, para evitar divulgação ilícita e
garantir a proteção dos dados, o item X, corresponde a não identificação direta da pessoa, que
é feita apenas através de um código. Na perspectiva de um banco de dados para persecução
penal, os dados irreversivelmente dissociados seriam aqueles que confrontados com outros
perfis não apresentaram coincidência, conforme o item XI.

O banco de dados genéticos identificará as pessoas suspeitas que se dispuserem a doar
o material biológico, e seus dados poderão servir para fins estatísticos, ou como padrão de
melhoria do sistema de base de dados. Interessante notar que o artigo 6º, estabelece os
padrões para a criação de bancos de dados para persecução criminal, com bases éticas,
baseadas no consentimento prévio, livre, informado e expresso, e principalmente sem coerção.
(d) Do ponto de vista ético, é imperativo que sejam fornecidas informações claras, objetivas, adequadas
e apropriadas à pessoa a quem é solicitado consentimento prévio, livre, informado e expresso. Estas
informações, além de fornecerem outros pormenores necessários, especificam as finalidades para as
quais serão obtidos, utilizados e conservados os dados genéticos humanos e dados proteômicos da
análise das amostras biológicas. Estas informações deverão se necessário, indicar os riscos e
consequências em causa. Deverão igualmente indicar que a pessoa poderá retirar o seu consentimento
sem coerção e que daí não deverá resultar para ela qualquer desvantagem ou penalidade (UNESCO,
2003).

Como já mencionado, no campo da pesquisa e da medicina é que se explicita a regra
do consentimento informado, para pessoa submetida a uma investigação ou diagnóstico
genético conforme artigo 8º da Declaração. Questiona-se, portanto, a extensão do
consentimento ao âmbito penal e a possibilidade de sua utilização na esfera dos bancos de
dados genéticos para fins criminais.
(a) O consentimento prévio, livre, informado e expresso, sem tentativa de persuasão por ganho
pecuniário ou outra vantagem pessoal, deverá ser obtido para fins de recolha de dados genéticos
humanos, de dados proteômicos humanos ou de amostras biológicas, quer ela seja efetuada por métodos
invasivos ou não-invasivos, bem como para fins do seu ulterior tratamento, utilização e conservação,
independentemente de estes serem realizados por instituições públicas ou privadas. Só deverão ser
estipuladas restrições ao princípio do consentimento por razões imperativas impostas pelo direito
interno em conformidade com o direito internacional relativo aos direitos humanos (UNESCO, 2003).

A retirada do consentimento não prevê que a coleta do material biológico seja sem
consentimento, além disso, admite o descarte das amostras. Porém o artigo 9º só merece

destaque se o banco de dados genéticos não prever que a coleta do material biológico se fará
de maneira compulsória.
(a) Quando são recolhidos dados genéticos humanos, dados proteômicos humanos ou amostras
biológicas para fins de investigação médica e científica, o consentimento pode ser retirado pela pessoa
envolvida, salvo se os dados em questão forem irreversivelmente dissociados de uma pessoa
identificável. Em conformidade com as disposições do artigo 6º (d), da retirada do consentimento não
deverá resultar qualquer desvantagem ou penalidade para a pessoa envolvida.
(b) Quando uma pessoa retira o seu consentimento, os seus dados genéticos, os seus dados proteômicos
e as suas amostras biológicas não deverão voltar a ser utilizados a menos que sejam irreversivelmente
dissociados da pessoa envolvida.
(c) Se os dados e as amostras biológicas não estiverem irreversivelmente dissociados, deverão ser
tratados de acordo com os desejos da pessoa em causa. Se tais desejos não puderem ser determinados ou
forem irrealizáveis ou perigosos, os dados e as amostras biológicas deverão ser irreversivelmente
dissociados ou destruídos.

Tendo em vista a possibilidade da prova obtida através do DNA, contribuir para a
condenação do indivíduo, é necessário que a decisão de inserção do material biológico ou
perfil genético no banco de dados, seja feita com o consentimento esclarecido do acusado.

7.2.

Normativa ética interna

a.

Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde

O ponto principal da resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, versa sobre
a exigência do consentimento esclarecido para fins de pesquisa e afirma em seu texto os
quatro princípios basilares da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça.

O princípio da autonomia se justifica por estar diretamente ligado a dignidade da
pessoa, requerendo então o cumprimento de duas importantes situações: a compreensão do
fato por parte do acusado e a ausência de influência de terceiro. Através de condições tais
como esclarecimento, certeza, vontade. (SARTORI, 2001. p. 42).

b.

Resolução 340/04 do Conselho Nacional de Saúde.

A resolução nº 340 do Conselho Nacional de Saúde, incorpora todas as disposições
contidas na Resolução n.º 196/96, da qual é parte complementar na área de bancos de dados
genéticos criminais, conforme os artigos que seguem:

III - Aspectos Éticos:
III. 11 - Os dados genéticos resultantes de pesquisa associados a um indivíduo identificável não poderão
ser divulgados nem ficar acessíveis a terceiros, notadamente a empregadores, empresas seguradoras e
instituições de ensino, e também não devem ser fornecidos para cruzamento com outros dados
armazenados para propósitos judiciais ou outros fins, exceto quando for obtido o consentimento do
sujeito da pesquisa.
V - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):
V.1 - O TCLE deve ser elaborado de acordo com o disposto no capítulo IV da Resolução CNS No
196/96, com enfoque especial nos seguintes itens:
f) informação quanto a medidas de proteção de dados individuais, resultados de exames e testes, bem
como do prontuário, que somente serão acessíveis aos pesquisadores envolvidos e que não será
permitido o acesso a terceiros (seguradoras, empregadores, supervisores hierárquicos etc.);
VI - Operacionalização:
VI. 1 - Cabe ao CEP, conforme o disposto no capítulo VII da Resolução CNS No 196/96, a análise dos
projetos de pesquisa, assumindo co-responsabilidade no que diz respeito aos aspectos éticos.
b) armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no exterior e no país, quando de
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forma conveniada com instituições estrangeiras ou em instituições comerciais (grifado).

Nestes artigos fica clara a preocupação com o direito à privacidade, a necessidade do
consentimento informado, por meio de termo de autorização, para cruzamento de material do
doador com outros armazenados com propósitos judiciais, medida esta que tutela os diretos
humanos.

7.3.

Aspectos jurídicos: Direito Constitucional brasileiro

Quando se propõe a pesquisa acerca da criação do banco de dados genéticos torna-se
imprescindível a discussão sobre os limites que a Constituição Federal pode apresentar, no
sentido de proteção aos bens jurídicos fundamentais que esta norma protege. Entretanto, o que
se tem observado, na prática legislativa, é o recurso constante às finalidades de política
criminal, sobretudo no que tange à persecução criminal, para relativizar direitos e garantias
fundamentais em nome da observância e atendimento ao direito da coletividade à segurança.
Busca-se o instrumento imediatista e simbólico da lei penal como solução para os problemas
de segurança pública e para os déficits do aparato do Estado no combate à criminalidade.

O juiz legalista considera apenas a legislação penal especial a ser aplicada ao caso
concreto e viola, às vezes sem a real dimensão das consequências destes atos, não apenas
postulados processuais penais, mas, sobretudo, constitucionais; compreende o Direito
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Processual Penal como instrumento apenas do Direito Penal e não como mecanismo
concretizador da Constituição Federal. Daí a importância da interpretação constitucional para
balizar o próprio debate político-jurídico em torno da criação legislativa a respeito do
estabelecimento de bancos de dados genéticos para fins de persecução criminal.

A ideia de

Constituição

sofreu

uma mudança paradigmática:

outrora o

constitucionalismo liberal com ênfase na organização do Estado e na proteção de um elenco
de direitos de liberdade cedeu espaço para o constitucionalismo social, em que direitos
ligados à promoção da igualdade material passaram a ter assento constitucional e ocorreu uma
ampliação notável das tarefas a serem desempenhadas pelo Estado no plano econômico e
social (BARROSO, 2011, p.107).

A promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu para o Brasil uma nova gama de
possibilidades de reestruturação social, estatal e jurídica, com a positivação de diferentes
núcleos de direitos fundamentais – individuais, coletivos e culturais com uma profundidade
como nunca ocorrera anteriormente na vida constitucional do País, estando, entre as
transformações ocorridas, a edição da legislação penal.

Diferentemente do que a lógica sintática nos demonstra, na qual a expansão do direito
e o surgimento de novas leis e normas deveria representar uma melhor e mais abrangente
proteção dos bens jurídicos devido ao aumento do espectro de condutas sujeitas à incidência
da lei penal, a potencial inefetividade da legislação penal pós-Constituição de 1988 é aparente
pela incidência de alternativas às penas privativas de liberdade em crimes leves ou, muitas
vezes, em crimes mais graves dentro do sistema jurídico brasileiro. No mesmo sentido, podese citar o caso do terrorismo nos países europeus, por exemplo, onde o que se percebe é que,
segundo Meliá (2011), o terrorismo não é efetivamente combatido através de uma saturação
de leis criminais, mas pelo contrário, as mesmas sobrecarregam a capacidade preventiva,
realçando ainda mais a ideia de que, muitas vezes, lançamos inúmeras regras em nosso
sistema jurídico sem ao menos saber sua função e o que está sendo protegido.

É possível perceber que, apesar do crescente expansão do direito e o surgimento de
inúmeras leis referentes a novas situações antes desconhecidas pelo ordenamento, apenas
estamos suprindo de forma simbólica as necessidades da sociedade no momento em que
criamos leis que, muitas vezes, não são efetivas, portanto em meio à situação da possível

implementação de um banco de perfis genéticos para fins de persecução criminal é necessário
um enorme cuidado na formulação das leis referentes ao tema, para que haja assim parâmetros
bem definidos quanto a sua utilização e seus limites impostos pelo Direito. Isso porque a
legitimação do referido banco não representa uma melhor proteção e abrangência jurídica, já
que, se o mesmo não for aplicado correta e cuidadosamente, não possuirá a efetividade
buscada em sua idealização.

Dogmaticamente, as últimas décadas assistiram a um movimento decisivo, qual seja, o
reconhecimento e consolidação da força normativa da Constituição, que passa a ocupar o
centro do ordenamento jurídico, desfrutando não apenas de uma supremacia formal, mas,
igualmente, material, axiológica. Compreendida como uma ordem objetiva de valores e como
um sistema aberto de princípios e regras, a Constituição transforma-se no filtro através do
qual se deve ler todo o direito infraconstitucional. (BARROSO, 2011, p.109). Mormente, após
1988, pela promulgação da Constituição Federal acentuou-se a produção acadêmica e
pesquisas do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da
Carta. Por este princípio, todas as pessoas são iguais e têm direito a um tratamento igualmente
digno.

Logo após a Segunda Guerra Mundial a dignidade da pessoa humana passou a figurar
em diversos documentos internacionais, como a Declaração de Direito Humanos de 1948, e
em Constituições como a italiana, alemã, portuguesa e espanhola, até ser consagrada no Brasil
como um dos fundamentos da República. O princípio da dignidade da pessoa humana
expressa um conjunto de valores civilizatórios incorporados ao patrimônio da humanidade,
sem prejuízo da persistência de violações cotidianas ao seu conteúdo. É dele que se extrai o
sentido mais nuclear dos direitos fundamentais, para tutela da liberdade da igualdade e para
promoção da justiça, incluindo-se a proteção ao mínimo existencial, que identifica o conjunto
de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute dos direitos
em geral. Dessa forma, o desrespeito a este princípio significa a intolerância, a discriminação,
a exclusão social, a violência, a incapacidade de aceitar o outro, o diferente na sua plenitude
de ser, pensar e criar (BARROSO, 2011, p.274-275).

Não se pode esquecer que a dignidade independe de circunstâncias concretas, já que
inerente a toda e qualquer pessoa humana, visto que, em princípio, todos, até o maior dos
criminosos são iguais em dignidade, no sentido de serem reconhecidos como pessoas, ainda

que não se portem de forma igualmente digna nas suas relações com seus semelhantes,
inclusive consigo mesmo (SARLET, 2008, p. 20).

Para a ordem jurídico-constitucional não há como se conceber, dessa forma, um ser
humano objeto, pois é a antítese da dignidade da pessoa humana. Destarte, ter-se-ia por
dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2008, p.38).

À razão de ser o princípio da dignidade da pessoa humana o mais importante do
catálogo constitucional, que o torna o cerne axiológico de todo o ordenamento jurídico, o seu
alerta deve ser sempre considerado quando da elaboração normativa, inclusive, a do tema ora
pesquisado. Assim, importa destacar alguns desdobramentos deste princípio:

a.

Consentimento Informado

No campo da medicina o consentimento informado tem como pressuposto a revelação
de informações, como requisito para a prática de qualquer atuação médica e, para a prática de
qualquer ação sobre a pessoa, como a coleta de sangue, cabelos, saliva ou qualquer fluído ou
tecido biológico.

Os principais elementos do conceito de consentimento informado são a informação e o
próprio consentimento. O componente de informação refere-se à revelação da informação e à
compreensão daquilo que é revelado. O componente de consentimento refere-se a uma
decisão e uma anuência voluntária do indivíduo para se submeter a um procedimento
recomendado. Um indivíduo fornece um consentimento informado para uma intervenção se
(e, talvez, somente se) for capaz de agir, receber uma exposição completa, entender a
exposição, agir voluntariamente e consentir a intervenção (BEAUCHAMP; CHILDRESS,
2002, p.165).

Nestes casos, é possível considerar que para a produção da prova penal seria
necessária a colaboração do indivíduo e a informação das conseqüências jurídicas decorrentes
da sua realização. De modo que a prova obtida por meios ilícitos estaria enquadrada na
categoria da prova vedada, que, se admitida e valorada pelo juiz em sua sentença acarreta a
sua nulidade.

Nesse sentido como exemplo a resolução SSP/SP 194/99, determina a lavratura de um
termo de coleta, para todo material de pessoas vivas, suspeitas, vítimas ou parentes
consangüíneos em primeiro grau.
Art. 6º. - Em toda coleta de material biológico de pessoas vivas, suspeitas, vítimas ou parentes
consangüíneos de primeiro grau de envolvidos em crimes, será lavrado obrigatoriamente um termo de
coleta, contendo:
a) nome do doador;
b) número da Cédula de Identidade e respectivo órgão expedidor;
c) somente no caso de coleta de amostra de sangue:
1) declaração de estar doando voluntariamente 02 (duas) amostras de sangue periférico, a serem
colhidas por punção venosa;
2) declaração de não haver recebido transfusão sangüínea nos últimos 90 (noventa) dias e não ter sido
submetido a transplante de medula óssea;
d) número do Boletim de Ocorrência Policial, Inquérito ou Processo a que se refere o caso, bem como
da Autoridade requisitante;
e) local, data e horário da coleta;
f) assinatura do doador, do Médico Legista e de 02 (duas) testemunhas. No caso do doador ser
analfabeto ou incapacitado, além de sua impressão digital, será exigida a assinatura de uma terceira
testemunha a rogo;
g) declaração do doador de que está fornecendo o material de livre e espontânea vontade;
h) declaração do órgão coletor de que a coleta será utilizada exclusivamente para exames forenses
relacionados com a ocorrência em tela, visando preservar seus direitos de pessoa humana e evitar
imputações criminosas indevidas.35

As intervenções corporais feitas no indivíduo, contra sua vontade, como instrumento
de prova, tais como exames de DNA, exame de alcoolemia, devem ser tratadas como provas
invasivas. Trata-se da produção de prova ilícita, em decorrência do respeito ao princípio da
dignidade humana, da não auto- incriminação e da liberdade pessoal. Não se poderia
constranger o investigado e/ou acusado ao fornecimento desse tipo de prova, muito menos sua
recusa ser considerada confissão tácita dos fatos. O direito de não se auto- incriminar é
garantia fundamental do estado democrático de direito (RANGEL, 2010. p. 463). Assim, para
parte da doutrina, qualquer medida de coerção pessoal contra o acusado somente deve ser
adotada se revestida de caráter cautelar e, portanto, se extremamente necessária (RANGEL,
2010. p.26).
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b.

Direito ao silêncio

Consagrado pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXIII, o direito de
permanecer calado36, em qualquer fase procedimental (extrajudicial ou judicial) chocava-se
com a antiga redação do artigo 186, em sua parte final, que dizia “o seu silêncio poderá ser
interpretado em prejuízo da própria defesa”. Com a modificação introduzida pela Lei
10.792/2003, torna-se claro o acolhimento, sem ressalva, do direito ao silêncio, como
manifestação e realização da garantia da ampla defesa (NUCCI, 2007, p. 396.).

Carvalho (2006. p. 179) ao citar Tourinho Filho entende que ninguém pode impedirlhe o exercício desse direito, muito menos ameaçá-lo, sob a alegação de que seu silêncio
poderá prejudicar-lhe a defesa. Do contrário a defesa não estaria sendo ampla, nem
respeitando o seu direito de silêncio.

Tratar o imputado como mero “objeto” de provas, ou melhor, o “objeto” do qual deve
ser extraída a “verdade” coisifica o réu e seu status de sujeito de direito, funda-se o mais
sagrado de todos os direitos: o direito de não produzir prova contra si mesmo (nada a temer pó
se deter- nemo tenetur se detegere). Desse verdadeiro princípio, desdobram-se importantes
vertentes, como o direito de silêncio e a autodefesa negativa (LOPES JUNIOR, 2007, p. 593).

Como derivação do direito a não se incriminar decorre o direito ao silêncio,
consagrado expressamente para o preso, mas estendido pela doutrina a todo indiciado ou
acusado que está sendo interrogado. Também em decorrência desse direito do acusado a não
se incriminar não se admite que a eventual recusa de colaboração para a produção de prova
contra sua pessoa possa configurar crime de desobediência. (FERNANDES. 2010, p. 263).

Assim, no processo penal contemporâneo, com o nível de democratização alcançada, o
imputado pode perfeitamente recusar-se a se submeter a intervenções corporais, sem que
dessa recusa, nasça qualquer prejuízo jurídico processual. Uma vez que as provas genéticas
desempenham um papel fundamental na moderna investigação preliminar e podem ser
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No mesmo sentido, insta citar a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, também conhecida como
Pacto de San José da Costa Rica, que menciona, dentre outras garantias, o direito de não ser obrigado a depor
contra si mesmo, nem a declarar-se culpado (artigo 8, item 2, letra g)

decisivas no momento de definir ou excluir a autoria de um delito. Entretanto, sua eficácia
está condicionada, em muitos casos, a uma comparação entre o material encontrado e aquele a
ser proporcionado pelo suspeito. (LOPES JUNIOR, 2007, p. 593).

Não existe problema quando as células corporais necessárias para realizar, uma
investigação genética, encontra-se no próprio lugar dos fatos, no corpo ou nas vestes da
vítima ou em outros objetos, nestes casos poderão ser recolhidas normalmente. O problema
está quando necessitamos obter as células corporais diretamente do organismo do sujeito
passivo e este se recusa a fornecê-las. Já que o direito de não fazer prova contra si mesmo,
que decorre da presunção de inocência e do direito de defesa negativo (silêncio). (LOPES
JUNIOR, 2007, p. 594).

Submeter o sujeito passivo a uma intervenção corporal sem seu consentimento seria o
mesmo que autorizar a tortura para obter a confissão no interrogatório quando o imputado
cala, ou seja, um inequívoco retrocesso (gerando assim uma prova ilícita). Não poderia haver
qualquer tipo de intervenção de carga probatória porque o imputado está constitucionalmente
protegido pela presunção de inocência. Tampouco poderá se compelido a fornecer material
genético, porque vigora o direito de não produzir prova contra si mesmo. E, por fim, não se
argumente em torno da “mínima lesividade física” da extração de material genético (como a
coleta de saliva, corte de fio de cabelo, etc.), porque o que está em jogo não é o aspecto físico
da tutela constitucional, mas sim o direito fundamental de não auto incriminação (LOPES
JUNIOR, 2007, p. 596).

c.

Direito à intimidade

Partindo para análise da Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso X, observa que:
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A extração de sangue ou de parte não destacada do corpo humano (cabelo, por
exemplo) para exame de DNA não pode, no ordenamento brasileiro, ser imposta a ninguém,
pois viola o principio da dignidade da pessoa humana e o principio que veda a autoincriminação, previsto no artigo 8º, n.2 , letra g, da Convenção Americana de Direitos
Humanos. (CARVALHO, 2006. P.64).

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;

A coleta de material na superfície do corpo humano, como nas cavidades humanas e
nas unhas, equipara-se à busca pessoal e como tal deve ser tratada, ou seja, com a disciplina
dos artigos 240, parágrafo 2º, e artigo 244 do Código de Processo Penal, sendo em princípio,
legítima, se demonstrados os pressupostos: fundada suspeita de porte de arma ou objetos
relacionados à atividade criminosa. (CARVALHO 2006. P. 64).
Art. 240 - A busca será domiciliar ou pessoal.
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2º - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo
arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.
Art. 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Já os materiais apreendidos ou expelidos pela pessoa podem ser apreendidos e
sujeitos a exame. É o que acontece com a urina, o lixo, as pegadas digitais, a voz, a grafia em
documento já existente e a fotografia. Também são assegurados ao acusado, direito à
intimidade; garantia de respeito a sua integridade física e moral; garantia de serem
inadmissíveis contra ele provas produzidas por meio ilícito e o de permanecer calado.

d.

Identificação criminal.

Conforme o artigo 5º, LVIII e LXIII da Constituição Federal, pode ser dispensada a
identificação criminal do civilmente identificado, bem como assegurado o direito de
permanecer calado.
LVIII - o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
37
assegurada a assistência da família e de advogado .

Observa-se nesses dois incisos a proteção do princípio da liberdade e o princípio da
dignidade humana, pois esse dispositivo constitucional tem visível vinculação com outro
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principio constitucional universalmente consagrado que é o da proporcionalidade, na
dimensão de proibição de excessos. O que não for estritamente necessário para a identificação
do indiciado não deve ser a ele imposto. (CARVALHO, 2006. p.175).

Assim, a Lei n.º 12.037/09 retira o foco da identificação criminal da conduta do
criminoso e sim para a comprovação de sua identificação civil. Pois o verdadeiro intuito da
identificação datiloscópica criminal não é o de estigmatizar ou punir o suspeito, apenas
confirma sua identidade, caso paire alguma dúvida em relação a ela.
Art. 1º O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos
nesta Lei.
Art. 2º A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:
I – carteira de identidade;
II – carteira de trabalho;
III – carteira profissional;
IV – passaporte;
V – carteira de identificação funcional;
VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.
Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os
documentos de identificação militares.

Portanto, a identificação criminal deve ser entendida apenas como um procedimento
técnico- científico para comprovar a identificação civil, por isso não poderia ser utilizada
como meio de prova.
Art. 3º Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando:
I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;
IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade
judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do
Ministério Público ou da defesa;
V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento
apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.
Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito,
ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado.
Art. 4º Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as
providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado.38

Se o indivíduo for obrigado a se submeter à identificação criminal não há dúvida de
que o remédio jurídico impetrado será o mandado de segurança. Trata-se de direito líquido e
certo não amparado por habeas corpus nem habeas data e que, portanto, deve ser amparado
por mandado de segurança. O pedido do autor era para que o Estado, na pessoa da autoridade
38
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policial, abstivesse de praticar um ato ilegal, respeitando o direito líquido e certo do
investigado de não ser submetido à identificação criminal. (RANGEL, 2010. p. 1031).

O mesmo autor ao citar Gomes Canotilho, refere que o Mandado de Segurança será
nesse caso concreto, o instrumento garantidor do cidadão, a fim de fazer valer os princípios de
segurança jurídica e da proteção da confiança dos cidadãos nos atos da administração pública
em geral, evitando o abuso e o excesso de poder nos atos persecutórios do Estado. (RANGEL,
2010. p. 1032).

e.

Devido Processo Legal

A Constituição Federal no artigo 5º, inciso LIV, determina que ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, esse princípio foi incorporado a
partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante:
§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 (MORAES, 2011, p. 279)

O referido postulado pressupõe que “legal” seja não apenas a observância das formas
legais, mas principalmente do seu conteúdo, que deve atender às finalidades consubstanciadas
em direitos e garantias constitucionais e processuais. O “processo” deve ser compreendido
como um instrumento de garantia à efetividade do direito penal. O “devido” aponta para a
adoção de um modelo (no direito penal, o acusatório) o qual requer, além da estrita obediência
ao curso legal do processo, um juiz imparcial e partes em igualdade de condições.

f. Contraditório e ampla defesa

Atualmente está consagrado no artigo 5º, LV, da Constituição Federal que declara: aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Por ampla defesa
entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o
processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se, se entender
necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a
condução dialética do processo, pois todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de

opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou ainda, de fornecer uma interpretação
jurídica diversa daquela feita pelo autor. (FERNANDES, 2010, p. 60 e 280).

Pelo princípio do contraditório se há direito à ação, para o autor, há também direito de
defesa para o réu. Considerando que o processo é hoje entendido como instrumento de
garantia constitucional, é evidente que a garantia de defesa importa em garantia ao processo,
ou seja, garantia de regularidade do processo, de seus atos e de seus prazos processuais
(CARVALHO, 2006, p. 143).

Assim, segundo Lopes Junior (2007, p. 194), o contraditório deve ser visto
basicamente como direito de participar, de manter uma contraposição em relação à acusação e
de estar informado de todos os atos desenvolvidos em relação à acusação e de estar informado
de todos os atos desenvolvidos no inter procedimental. Neste sentido o autor, ao parafrasear
Rangel Dinamarco, explica que os dois polos da garantia do contraditório são: informação e
reação. A efetividade do contraditório no Estado Democrático de Direito está amparada no
direito de informação e participação dos indivíduos na administração de Justiça. Para
participar, é imprescindível ter a informação. A participação no processo se realiza por meio
da reação, vista como resistência à pretensão jurídica (acusatória e não punitiva) articulada, e
isso expressa a dificuldade prática, em certos casos, de distinguir entre reação e o direito de
defesa (LOPES JUNIOR, 2007. p. 195).

g.

Presunção de Inocência.

No Brasil, a presunção de inocência está expressamente consagrada no artigo 5º, LVII,
da Constituição Federal, sendo o princípio reitor do processo penal e, em última análise, pode
verificar a qualidade de um sistema processual através de seu nível de observância (eficácia)
(LOPES JUNIOR, 2007, p. 518).

Parte da doutrina entende existir diferença entre os termos presunção de inocência e de
não culpabilidade. Sustenta-se que não se pode presumir a inocência do réu, se contra ele tiver
sido instaurada ação penal, pois, no caso, haverá um suporte probatório mínimo. O que se
poderia presumir é sua não culpabilidade, até que assim seja declarado judicialmente. Não se
poderia, assim, cogitar-se propriamente em uma presunção. Por isso a Constituição proibiu

terminantemente que o acusado fosse considerado culpado antes da sentença judicial
transitada em julgado (CARVALHO, 2006, p. 157).

Ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza
(dúvida) judicial, o princípio do in dúbio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória
do acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu em que a sua culpabilidade
tenha sido suficientemente demonstrada) (LOPES JUNIOR, 2007. p. 520).

Importante destacar que a presunção de inocência e o in dubio pro reo não podem ser
afastados no rito do Tribunal do Júri. Ou seja, além de existir a mínima base constitucional
para a in dubio por societate (quando da decisão de pronúncia), é ele incompatível com a
estrutura das cargas probatórias definido pela presunção de inocência, e não há nenhum
dispositivo legal que autorize o princípio do in dubio pro societate. O ônus da prova é do
Estado e não do investigado (LOPES JUNIOR. 2007.p 523).

Por isso, no Estado Democrático de Direito o sistema jurídico deverá levar em
consideração o princípio da razoabilidade, colocando de um lado os direitos do acusado,
consagrados processual e constitucionalmente, e de outro os interesses da sociedade. No
entanto, é preciso lembrar que não há necessária oposição entre os direitos individuais do
acusado e os interesses da sociedade. Isso porque os direitos individuais são consagrados na
Constituição, inclusive como cláusula pétrea para maior proteção a tais direitos, como direitos
de interesse também da sociedade.

Além disso, é preciso que se observe o postulado da proporcionalidade. De modo a
verificar se as medidas são adequadas, ou seja, se promove minimamente o fim almejado; se
as medidas são necessárias, isto é, se não há outros meios alternativos; e se as medias são
proporcionais no sentido estrito, ou seja, se a promoção do fim não restringe direitos
fundamentais.

h.

Revisão Criminal.

Além destes princípios, o artigo 159 do Código de Processo Penal39, permite, a
requerimento do Ministério Público a possibilidade de nomeação de assistente técnico, que
também poderá a requerimento das partes, examinar o material probatório que serviu de base
à perícia, ampliando, portanto, o exercício do contraditório, além do instituto da revisão
criminal, por isso a necessidade de armazenar o material. No mesmo sentido o artigo 170 do
Código de Processo Penal:
Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de
nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou
microfotográficas, desenhos ou esquemas.40

O interesse processual na revisão criminal está ligado ao binômio utilidade +
necessidade, ou seja, a revisão criminal é o único meio útil e necessário posto à disposição do
condenado, capaz de desconstituir uma sentença condenatória transitada em julgado
(RANGEL, 2010. p. 1011).

O disposto no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, observa que a
revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.

Neste sentido, o material genético restante do material original, caso exista, deve ficar
armazenado por tempo indeterminado, já que o artigo 159 do Código de Processo Penal, onde
o órgão oficial manterá sempre sob sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame
pelos assistentes, salvo de for impossível a sua conservação.

As considerações até aqui realizadas impõem o dever de reflexão acerca da utilização
das novas biotecnologias sobre o ser humano, eis que comporta repercussões de toda ordem
que refletem de forma intensa na sociedade e que colocam em jogo interesses políticos,
sociais e de mercado. (BRAUNER in SARLET, 2008, p.175)
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Assim, o debate público relativo à elaboração de legislação regulando as
modalidades de intervenção da ciência sobre a vida tornou-se imprescindível nas sociedades
democráticas e pluralistas. O processo normativo revela-se como um momento complexo que
se instaura desde a fase experimental, passando pela elaboração de uma proposta de
regulamentação, até a definitiva utilização de técnica, definindo-se, na lei, as
responsabilidades e sanções pelo descumprimento das regras e princípios garantidores de uma
justa distribuição dos benefícios da ciência. (BRAUNER in SARLET, 2008, p.175)

Trata-se, na verdade, da atividade de construção de normas com uma fundamentação
ética, contribuindo para a formulação de um direito mais apropriado às necessidades sociais,
reafirmando-se a singularidade do respeito à dignidade da pessoa humana como requisito para
consideração da pessoa como livre de qualquer forma de discriminação e opressão. É desta
forma que se estará a garantir que o conhecimento obtido a partir das pesquisas científicas
assuma a sua contribuição para o desenvolvimento de políticas e ações.

E é neste contexto que se deve trabalhar com alguns pontos que ainda se encontram
obscuros em matéria de produção legislativa acerca dos bancos de dados genéticos para fins
de persecução criminal.

O primeiro aspecto já de elevada importância está na questão do consentimento
informado e a sua extensão. Se o bancos de perfis genéticos necessitam de acesso ao corpo
humano ou parte dele, enquanto fonte biológica, para que se alcance algum tipo de resultado,
tal desiderato só poderá ocorrer se houve a expressão livre do consentimento informado. No
entanto, a título ilustrativo, três elucidações:

a) o consentimento em casos de condenados analfabetos: não há como se afirmar com
a absoluta certeza que o consentimento será livre e esclarecido, porque trabalha com uma
vulnerabilidade da pessoa que está envolvida na retirada de seus dados genéticos;

b) o consentimento deve ser consciente, psíquico e jurídico: igualmente a dificuldade
em se trabalhar o livre e esclarecido consentimento no caso de ser verificada a insanidade
mental do condenado;

c) havendo a retirada do consentimento e, mesmo assim, os dados são utilizados
descobrindo-se a autoria do crime: o conflito entre a ausência de consentimento e a punição.

Ademais, a má-gestão das informações obtidas ensejaria qual tipo de responsabilidade,
inclusive para o Estado?

Outro ponto sensível seria a possibilidade de substituição do consentimento através de
uma ação judicial em que o juiz o supriria através de decisão fundamentada.

E, ainda, é necessário refletir a estrutura do sistema penal em termos de pessoal
qualificado, para a coleta das amostras, análise e tratamento dos dados.

Estas são apenas indagações iniciais, mas que necessitam ser levadas em conta no
momento da produção legislativa no Brasil, para que a futura legislação não seja apenas mais
uma lei sem eficácia alguma, ou, ainda, não seja atacada por ser o seu conteúdo
inconstitucional, a partir do momento em que se verifica a ausência de regulamentações
importantes, com um texto legislativo aberto, a ensejar violações ao princípio da dignidade da
pessoa humana.

8.

PROCESSO LEGISLATIVO BRASILEIRO

8.1 Pesquisa Legislativa
Com o objetivo de verificar a produção legislativa acerca do assunto “Bancos de Perfis
Genéticos para Fins de Persecução Criminal” em nosso país, realizou-se uma pesquisa nos
arquivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nessa busca foram utilizados vários
termos relacionados ao tema e os resultados obtidos foram selecionados conforme sua
pertinência em relação ao assunto.

Na Câmara dos Deputados, encontrou-se 20 Projetos de Lei relacionados ao assunto,
tratando de: bancos de DNA; discriminação e suas respectivas sanções, por predisposição ao
desenvolvimento de doenças genéticas; aconselhamento genético pelo Sistema Único de
Saúde; regulamentação dos exames genéticos e a proteção de seus resultados; normas
relacionadas à proteção e tratamento de dados pessoais; criação de bancos estaduais de DNA
de recém-nascidos; entre outros.

No Senado Federal foram encontrados 4 Projetos de Lei que guardam relação com o
objeto da pesquisa, versando sobre: coleta de material genético ao lavrar auto de prisão em
flagrante e na abertura de inquéritos policiais e outros procedimentos investigatórios;
identificação genética aos condenados por crimes contra pessoa ou considerados hediondos;
acesso e conservação do patrimônio genético; discriminação, e suas respectivas sanções, por
predisposição ao desenvolvimento de doenças genéticas; entre outros.

Os resultados preliminares da pesquisa podem ser analisados nas tabelas que seguem
em anexo (em formato Excel).

8.2 Análise qualitativa do processo legislativo brasileiro
Nos últimos 15 anos no Brasil, foram apresentados 24 (vinte e quatro) projetos de lei
versando sobre coleta de material genético humano, sendo 20 (vinte) de iniciativa legislativa
da Câmara dos Deputados e 4 (quatro) do Senado Federal.

Dessas proposições legislativas, apenas 7 (sete) tratavam sobre coleta de material
genético para fins de investigação criminal e identificação civil, sendo maioria de iniciativa da

base governista. Em percentuais, esses projetos representam 29,16% dos 24 projetos citados
anteriormente.
São eles:

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Ø PL 188/99 de autoria do Dep. Alberto Fraga (PMDB/DF)
Proposto em 04/03/1999, o projeto estabelece a identificação criminal genética para os
que cometerem crimes hediondos.

A identificação genética no caso é obrigatória e, se necessário, coercitiva. O critério
para coleta de tais informações é somente para aqueles denunciados em crimes hediondos, de
modo que tal informação auxilie na investigação criminal e seja utilizada no decorrer do
processo penal.

Esses dados ficarão sob guarda da Justiça, através de um banco de dados administrado
por ela.

Status: sem movimentação desde 24/10/2011, situação em que foi recebido pela
Comissão de Constituição e Justiça e apensado ao PL-1820/1996.

Observações:
ü Prevê critérios de seletividade do público para coleta obrigatória: SIM.
ü Estabelece Direitos ou Garantias aos cidadãos na investigação: NÃO.
ü Considera o Consentimento/Anuência prévia do cidadão para a coleta: NÃO
ü Versa sobre o período de armazenamento da amostra: NÃO
ü Caráter dos dados (se público ou sigiloso): SIGILOSO.

Ø PL 3078/2000 de autoria do Dep. Jorge Costa (PMDB/PA)
Proposto em 23/05/2000, o projeto dispõe sobre a coleta de amostras de materiais
orgânicos para identificação individual pelo isolamento do DNA, sem ofender ou violar

dispositivos isertos no artigo 5º da Constituição Federal, disciplina procedimentos para a
realização de testes de DNA e dá outras providências.

Destaca-se no projeto: a não expedição de qualquer documento de identidade sem a
entrega de identificação de DNA; em casos de processo judicial, permite a entrega dos testes
de DNA às respectivas autoridades que o requisitarem; condiciona o funcionamento dos
estabelecimentos de coleta à presença de um Médico (responsável técnico) especialista em
genética ou especialidade similar, legalmente habilitado e estabelece o direito do réu a
contraprova, caso ocorra a suspeição de fraude na coleta do material.

Observações:
ü Prevê critérios de seletividade do público para coleta obrigatória: NÃO.
ü Estabelece Direitos ou Garantias aos cidadãos na investigação: SIM.
ü Considera o Consentimento/Anuência prévia do cidadão para a coleta: NÃO.
ü Versa sobre o período de armazenamento da amostra: NÃO.
ü Caráter dos dados (se público ou sigiloso): INEXISTENTE.
Status: Arquivado no dia 31/01/2011, conforme publicação no Diário da Câmara dos
Deputados do dia 01/02/2011.
Ø

PL 6079/2002 de autoria do Dep. Feu Rosa (PDS/ES)

Proposto em 20/02/2002, o projeto versa sobre a formação de banco de dados
referentes ao código genético - DNA a serem mantidas pelos órgãos de identificação.

O objetivo da lei é obter a identificação civil das pessoas, com fins de dotar as
instituições policiais de mecanismos eficientes para o deslinde rápido e com maior grau de
certeza possível a investigação de crimes.

Não estabelece nenhum tipo específico de crime (se hediondo, sexual, contra a vida)
para obrigar a coleta do material genético, bem como condiciona esta coleta ao consentimento
prévio da pessoa, quando da entrega dos documentos necessários para expedição da Carteira
de Identidade.

Observações:
ü Prevê critérios de seletividade do público para coleta obrigatória: NÃO.
ü Estabelece Direitos ou Garantias aos cidadãos na investigação: NÃO.
ü Considera o Consentimento/Anuência prévia do cidadão para a coleta: SIM.
ü Versa sobre o período de armazenamento da amostra: NÃO.
ü Caráter dos dados (se público ou sigiloso): INEXISTENTE.
Status: arquivado no dia 31/01/2011, conforme publicação no Diário da Câmara dos
Deputados do dia 01/02/2011.
Ø

PL 7142/2006 de autoria do Dep. Manato (PDT/ES)

Proposto em 31/05/2006, o projeto dispõe sobre a implantação, em nível nacional, de
um banco de dados para identificação de todos os brasileiros através de seu código genético.

Esse banco de dados possui fins de auxílio na solução de crimes, estabelecendo três
momentos para a coleta da informação genética: quando do nascimento da pessoa;
fornecimento de material genético para fins de complementação da identificação civil e a
criação de prazo de validade da identidade civil atual, de modo que seja fornecido material
genético para a obtenção de novas identidades.

Institui a obrigatoriedade do fornecimento, deixando de lado o consentimento prévio
da pessoa.

Status: Arquivado no dia 01/02/2011 conforme publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

Observações:
ü Prevê critérios de seletividade do público para coleta obrigatória: NÃO.
ü Estabelece Direitos ou Garantias aos cidadãos na investigação: NÃO.
ü Considera o Consentimento/Anuência prévia do cidadão para a coleta: NÃO.
ü Versa sobre o período de armazenamento da amostra: NÃO.
ü Caráter dos dados (se público ou sigiloso): INEXISTENTE.

Ø PL 4335/2008 de autoria do Dep. Ratinho Jr (PSC/PR)
Proposto em 19/11/2008, o projeto dispõe sobre a criação de banco de DNA (ácido
desoxirribonucléico) para o cadastramento de acusados em crimes sexuais e pedofilia. Institui
a obrigatoriedade da coleta e armazenamento de dados de presos sob acusação de crimes
sexuais e pedofilia, devendo tal banco de dados ficar disponível a todas as autoridades do
país. Permite que tais informações integrem a peça acusatória destes crimes.

A lei deixa dúvidas quanto ao momento da obrigatoriedade da coleta: se é feita
quando o réu é preso, preventivamente ou se depois de transitada em julgado a sentença
condenatória; Se no Inquérito Policial ou no quando da aceitação da Denúncia.

Status: 24/10/2011 – Recebimento pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) e apensado ao PL-188/1999. Sem movimentação a partir de então.

Observações:
ü Prevê critérios de seletividade do público para coleta obrigatória: SIM.
ü Estabelece Direitos ou Garantias aos cidadãos na investigação: NÃO.
ü Considera o Consentimento/Anuência prévia do cidadão para a coleta: NÃO
ü Versa sobre o período de armazenamento da amostra: NÃO
ü Caráter dos dados (se público ou sigiloso): INEXISTENTE.
SENADO FEDERAL
Ø PL 93/2011 de Autoria do Senador Ciro Nogueira (PP-PI)
Proposto em 17/03/2011, o projeto de lei dispõe sobre a previsão de coleta de perfil
genético como forma de identificação criminal e dá outras providências.

Pela sua disposição o projeto permite a coleta de dados do perfil genético da pessoa
quando for essencial às investigações policiais. Também utiliza como critério de seletividade
para coleta obrigatória do material genético a prática de crimes hediondos; estabelece o sigilo
do banco de dados genéticos e a exclusão dos dados quando do término do prazo previsto em

lei ou da prescrição do crime e, por fim, permite a autoridade policial requerer ao Magistrado,
na fase de inquérito, o acesso ao banco de dados genéticos.

Este projeto de lei não considera o consentimento do indiciado/acusado.

Status: Remetido à Câmara dos Deputados para revisão, em 04/10/2011.

Observações:
ü Prevê critérios de seletividade do público para coleta obrigatória: SIM.
ü Estabelece Direitos ou Garantias aos cidadãos na investigação: NÃO.
ü Considera o Consentimento/Anuência prévia do cidadão para a coleta: NÃO.
ü Versa sobre o período de armazenamento da amostra: SIM.
ü Caráter dos dados (se público ou sigiloso): SIGILOSO.
Ø PL 321/2011 de autoria do Senador Humberto Costa (PT/ES)
Proposto em 09/06/2011, o projeto dispõe sobre a alteração do art. 5º da Lei nº
12.037/2009 para incluir na identificação criminal, além do processo datiloscópico e
fotográfico, a coleta de material para obtenção do DNA, que serão juntados aos autos da
comunicação de prisão em flagrante ou no inquérito.

A proposta observa o consentimento prévio do indiciado/acusado para a coleta do
material genético, não existindo, portanto, a obrigatoriedade da coleta. Não estabelece
nenhum tipo específico de crime (hediondo, sexual, contra a vida), prevendo que se o
indiciado for condenado, seu material genético será armazenado em banco de dados próprio,
senão será descartado.

Status: Encontra-se na Subcomissão de Segurança Pública, em 01/03/2012.

Observações:
ü Prevê critérios de seletividade do público para coleta obrigatória: SIM.
ü Estabelece Direitos ou Garantias aos cidadãos na investigação: NÃO.
ü Considera o Consentimento/Anuência prévia do cidadão para a coleta: SIM.
ü Versa sobre o período de armazenamento da amostra: SIM.

ü Caráter dos dados (se público ou sigiloso): INEXISTENTE.

8.3 Análise do Projeto de Lei do Senado nº 93/2011
8.3.1 Aspectos iniciais

Dentre os 24 Projetos de Lei selecionados, destacou-se o Projeto de Lei do Senado nº
93/2011, de autoria do Senador Ciro Nogueira, em razão do seu avançado debate no
Congresso Nacional. Referido projeto prevê que os condenados por crimes contra pessoa ou
considerados hediondos, serão, obrigatoriamente, submetidos à identificação genética,
mediante ”extração de DNA”. Ao analisar a justificativa e o projeto, chama a atenção seu
pouco aprofundamento acerca do tema. O projeto de lei, com apenas 5 artigos, não aborda
questões imprescindíveis, como os direitos e as garantias individuais eventualmente afetadas.

Da mesma forma, a justificativa apresenta uma tendência que não prevê a salvaguarda
dos direitos e garantias constitucionais inerentes ao réu, mas estabelece diversos deveres ao
mesmo.

8.3.2 Análise quanto à técnica legislativa

Preliminarmente, cabe referir que se está trabalhando a partir da análise de um projeto
de lei em tramitação. É necessário sempre refletir que se está tratando de uma redação oficial,
que, portanto, deve ser impessoal, clara, concisa, formal e uniforme, permitindo uma
interpretação e exigindo um determinado nível de linguagem.

Atualmente, a norma jurídica que consolida as regras de legística é a Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis (...) e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.

Com relação à estrutura da lei, o artigo 3º da Lei Complementar nº 95, de 1998, assim
estabelece:
Art. 3º A lei será estruturada em três partes básicas:

I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a
indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas;
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a
matéria regulada;
III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das
normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a
cláusula de revogação, quando couber.

E no que se refere à redação com clareza, precisão e ordem lógica, prossegue o artigo
11:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas,
para esse propósito, as seguintes normas:
I - para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto
técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao
tempo presente ou ao futuro simples do presente;
e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;
II - para a obtenção de precisão:
a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei
e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à
norma;
b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de
sinonímia com propósito meramente estilístico;
c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional,
evitando o uso de expressões locais ou regionais;
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto
seja acompanhada de explicitação de seu significado;
f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos
casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto;
g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões ‘anterior’,
‘seguinte’ ou equivalentes
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições
relacionadas com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo
e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.

A questão é que o Projeto de Lei apresentado não contempla a técnica que se espera
para a redação de uma lei, porquanto se constrói a partir de noções vagas, sem maior precisão
e clareza, não efetuando, inclusive, definições que são de vital importância para que a lei seja,
sobretudo, compreendida pelos seus destinatários.

Vislumbra-se que, na verdade, o Projeto de Lei não está fundamentado. Em outras
palavras, não se explicitam os motivos pelos quais ele é necessário, o que o compromete, já

que uma análise crítica, pormenorizada, resta inviabilizada uma vez que aspectos elementares
ainda devem ser pautados.

A título ilustrativo, algumas perguntas que podem auxiliar no momento da redação do
Projeto de Lei:

a) qual é o objeto pretendido?
b) quais as razões que determinam a iniciativa para a proposição do projeto de lei?
c) atualmente, qual a situação no âmbito fático e no jurídico?
d) que falhas foram identificadas?
e) quais são as repercussões deste problema nos mais diversos campos como a
economia, a ciência, a técnica, a jurisprudência?
f) o que poderá ocorrer caso não haja esta lei?
g) quais são os custos e despesas para o orçamento público?
h) e os efeitos sobre o ordenamento jurídico?
i) existe possibilidade de impugnação pelo Poder Judiciário?
j) as regras estabelecidas afetam direitos fundamentais?
l) os direitos de liberdade estão sendo afetados?
m) o direito de igualdade está sendo afetado?

O Projeto de Lei nº 93, de 2011, de fato, não expressa na sua redação a preocupação
com tais questões, embora a Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo) apresente um teto com
melhores especificações, mas que ainda não dão conta de todas as necessárias definições:

Cotejando ambas as propostas legislativas, o que se constata é:
a) a ausência de definição de identificação genética;
b) a ausência de definição de identificação genética obrigatória;
c) a ausência de definição de técnica indolor;
d) a ausência de indicação da natureza jurídica do banco de dados;
e) a ausência de estudo de impacto financeiro e orçamentário e o próprio vício de
legalidade quando o projeto de lei determina o armazenamento da identificação em banco de
dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, eis que estaria o
Poder Legislativo criando lei que interfere em aspectos orçamentários do Executivo;

f) a ausência de definição procedimental do acesso ao banco de dados pelas
autoridades;
g) a ausência de melhor definição acerca da relação entre período de armazenamento e
prescrição do crime, já que no processo penal se trabalha com diferentes tipos de prescrição,
bem como com a possibilidade de prescrição intercorrente.

Ou seja, para que esta lei tenha o alcance do seu destinatário ainda é preciso se
debruçar com exaustão sobre o que realmente esta norma jurídica pretende, pois, da forma
como se apresenta hoje, facilmente poderá ser atacada por ser inconstitucional.

8.3.3 Análise quanto ao conteúdo do Projeto de Lei
Efetuadas as considerações acerca dos aspectos de legística e técnica legislativa,
cumpre a análise quanto ao conteúdo do Projeto de Lei 93/2011. Inicialmente, veja-se a
redação dos artigos 1º e 2º:
Art. 1º: Esta Lei trata da identificação genética dos condenados por crime praticado com violência
contra a pessoa ou considerado hediondo.
Art. 2º: Serão submetidos à identificação genética obrigatória, mediante extração de DNA por técnica
adequada e indolor, os condenados por crime praticado com violência contra a pessoa ou por qualquer
dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

Logo no primeiro artigo verifica-se a necessidade de análise mais aprofundada acerca
dos critérios para definir quem estará sujeito ao exame. Importante questionar a adequação da
coleta de material genético de uma pessoa que cometeu lesão corporal leve de forma culposa,
quando o critério estabelece coleta apenas para aqueles que cometeram crimes graves.
Outra dúvida suscitada no primeiro artigo diz respeito à condenação. É preciso definir
se ela será considerada logo na decisão desfavorável ao réu em primeiro grau ou apenas com
o trânsito em julgado da decisão de instância superior, em caso de recurso.
Art. 3º: A identificação genética será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a
ser expedido pelo Poder Executivo.
Art. 4º: A autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de
inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação genética.

No quarto artigo, surgem outros questionamentos, um deles causado, possivelmente,
por um erro de forma. O projeto autoriza que “A autoridade policial, federal ou estadual (...)”
possa requerer acesso ao banco de dados. Muito provável que a intenção do autor seja

autorizar que autoridades policiais, em nível federal ou estadual, possam fazer tal
requerimento. Mas, mesmo corrigindo o possível equívoco, resta saber quem é esta
autoridade, se qualquer policial, ou apenas o delegado de polícia.

De suma importância sanar tais questionamentos, pois, podem gerar uma série de
discussões acerca de sua interpretação. Sabemos que no Direito brasileiro, as lacunas deixadas
pelos textos legislativos abrem várias brechas para que, através da hermenêutica jurídica, se
dê sentido distinto daquele pretendido pelo legislador.
Art. 5º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Por fim, o quinto e último artigo afirma que não haverá vacatio legis, entrando a lei
em vigor na data de sua publicação. Parece bastante precipitado fazer vigorar tão rapidamente
uma lei de tamanha importância, sem dar tempo de instrução e preparo aos que a colocarão
em prática.

8.4 Análise do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
Ao analisar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, percebe-se que algumas
lacunas foram preenchidas, mas não de forma totalmente satisfatória. Ao analisar os vícios de
constitucionalidade, o relator, Senador Demóstenes Torres, diz não verificar vícios de
constitucionalidade e cita os artigos da Constituição Federal que dão competência ao Senador
Ciro Nogueira para regulamentar o assunto. Parece-nos equivocada a posição do relator ao
mencionar o art. 23, V, da CF, pois o Projeto de Lei em análise não trata de promoção ao
acesso à ciência.

É preciso indagar se aprovar o projeto contribuirá com a diminuição da violência e da
criminalidade. É bastante provável que os métodos investigativos proporcionados pelo uso
dos perfis genéticos diminuam a impunidade em relação aos autores de determinados delitos
penais, mas é necessário saber com maior precisão, com base, por exemplo, em pesquisas
realizadas nos países onde os bancos já foram implantados, para então ter algum parâmetro de
comparação (relativo), acerca da eventual diminuição da quantidade de crimes cometidos
para, então, poder ser possível falar em “combate à criminalidade”.

Importante frisar que Lorente Acosta (apud BONACCORSO, 2010, p. 183) afirma que
antes de se lançar abruptamente na criação de banco de dados genéticos criminais, cada
país, estrategicamente, deveria fazer um estudo prévio sobre seus índices de
criminalidade nos últimos 10 ou 20 anos, bem como sobre as medidas postas ou a serem
colocadas para seu controle ou diminuição. Só em seguida, deve-se elaborar um projeto de
lei adequado frente às necessidades reais apuradas, de forma a se construir um banco de dados
que seja efetivamente operacional frente à realidade específica do país.

Ao final do parecer, o relator propõe texto substitutivo ao apresentado inicialmente.
Esse novo texto alteraria a lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a
identificação criminal. Passaria a integrar o rol de procedimentos de identificação, a coleta e
análise de material genético. O parecer acrescenta o parágrafo único ao artigo 5º da referida
lei. Este parágrafo teria o seguinte texto: “Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV do art.
3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do
perfil genético.” O inciso IV, do art. 3º, citado no parágrafo sugerido, diz: “IV – a
identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da
autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da
autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa”.

Analisando essa mudança, surgem algumas dúvidas. É necessário, portanto,
estabelecer se a coleta de material só será feita quando essencial à investigação, e se sua
realização sempre dependerá de autorização judicial. Outra questão refere-se ao
enquadramento normativo da “coleta obrigatória de amostra biológica” como sendo
“identificação criminal” e não “prova”. Nessa última hipótese, a questão da coleta atrairia
todo o questionamento jurídico em termos de direitos e garantias fundamentais (inclusive
processuais), a começar pelo princípio da não auto-incriminação e, sendo este superado (como
em diversos países ocorreu) ao compreendida a sua extensão, outras garantias processuais
apareceriam para assegurar que o perfil genético seja caracterizado pela fiabilidade (técnica) e
licitude (jurídica), desde o momento da coleta do material biológico até o momento da
valoração probatória pelo magistrado.

O parecer ainda sugere artigos que asseguram o sigilo; a não vinculação dos perfis a
características e informações pessoais; a análise do material por perito oficial; entre outras
garantias não contidas inicialmente no projeto.

Um dos artigos da proposta se dedica exclusivamente a estabelecer o descarte das
informações, que “ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do
delito”. Pergunta-se se seria adequado e constitucional, em vista da estrutura, pessoal e
recursos financeiros empregados para manter tal banco, armazenar definitivamente tais
informações, contribuindo com a elucidação de eventuais crimes posteriores. Nessa hipótese,
é necessário identificar as implicações jurídicas sobre direitos e garantias individuais,
levando-se em conta, especialmente, a recente decisão da Corte Europeia de Direitos
Humanos (2008).

Por fim, a sugestão do relator estipula “vacatio legis” de 180 dias, o que parece mais
adequado, por dar tempo para resolver eventuais requisitos para sua efetiva aplicação.

De forma global, conclui-se que, tanto o Projeto de Lei inicialmente apresentado,
quanto o Parecer não são adequados para aprovação e efetiva integração no ordenamento
jurídico brasileiro de um tema de tamanha relevância, visto que pouco se aprofundam no
assunto, trazem raso embasamento ético, social e jurídico, analisam o tema com foco voltado
ao criminoso, o qual com a promulgação da lei, pode ter seus direitos constitucionais de
defesa prejudicados. É preciso, em síntese apertada, enfrentar alguns temas difíceis tanto no
plano técnico, quanto jurídico, mas que constituem condição sine qua non para o
prosseguimento do debate (fiabilidade da informação genética, além dos aportes
constitucionais e parâmetros legais).

Bonaccorso (2010, p. 192), que é perita e tem formação jurídica, aponta certas
preocupações acerca da regulamentação do banco de dados, entre elas que se combata uma
aprovação apressada da legislação, sem aprofundamento das discussões jurídicas e políticas
afetadas; que haja adequação do aumento das competências policiais; que se encontre
equilíbrio adequado entre as necessidades de investigação criminal do Estado e os direitos de
privacidade de seus cidadãos; que se compreenda a invasão do Direito Penal em território
sagrado dos direitos conexos, levando a uma diminuição de garantias como a do direito ao
silêncio e do direito contra a auto-incriminação; que exista preocupação com o
armazenamento das informações genéticas humanas e com o potencial para futuros abusos e
que se tenha consciência da falta de justificação empírica para os bancos de dados de DNA e
de uma real avaliação de sua utilidade.

Uma lei que estipule tamanha mudança na forma de investigação e identificação
criminal deve vir acompanhada de estudos aprofundados sobre o assunto, através de estudos
de caso, análises de constitucionalidade em relação ao mérito, das formas como colocar esses
novos procedimentos em prática, dos benefícios e prejuízos por eles trazidos, da segurança e
garantia que deve envolver os materiais coletados, tudo isso para que não seja promulgada
mais uma lei sem utilidade prática, que não satisfaça as necessidades, ou pior, que agrida os
direitos dos cidadãos e os princípios ditados pela Constituição Federal brasileira.

9.

PARÂMETROS LEGAIS PARA A CRIAÇÃO DE UM BANCO DE PERFIS

GENÉTICOS PARA FINS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL

Somente depois de enfrentadas e superadas as discussões de ordem constitucional é
possível pensar na regulamentação específica referente aos bancos de perfis genéticos para
fins de persecução criminal. Dentre as questões consideradas fundamentais, destaca-se a
necessidade de:

•

Analisar se é constitucional que a coleta de material genético ocorra

compulsoriamente (mesmo mediante técnica não invasiva de coleta) ou se deve ser
voluntariamente (mediante consentimento informado ou assentimento), tendo em vista os
direitos fundamentais possivelmente afetados, dentre eles: integridade corporal (em sentido
amplo), intimidade (tanto corporal quanto genética), autodeterminação informacional,
presunção de inocência, direito ao silêncio e não auto incriminação, liberdade de decisão e
física, liberdade religiosa, assim como a tutela judicial efetiva.

•

Desse questionamento, decorre a necessidade de analisar qual é a extensão ou o

sentido do princípio constitucional relativo à proibição de produção probatória contra si
mesmo no direito brasileiro (do ponto de vista da legislação, da jurisprudência e da doutrina)
Especialmente tendo em vista que o DNA nesses casos possui dupla natureza, isto é, trata-se
de um ato de investigação (identificação) e, ao mesmo tempo, um ato de produção probatória
(prova), ainda que probabilística e falível, convém lembrar.

Frente a essas considerações, trata-se do maior desafio jurídico a ser enfrentado, isto
porque a Constituição Federal (além da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da
qual o Brasil é signatário) prevê expressamente como direito fundamental - portanto cláusula
pétrea – que ninguém tem o dever de produzir prova em seu desfavor (auto incriminação),
mesmo diante de uma acusação formal. Trata-se, em outras palavras, do princípio da
autodefesa que integra o direito ao silêncio, o direito de não produzir provas contra si mesmo,
bem como o direito de não confessar. Além disso, do ponto de vista jurisprudencial, convém
considerar a interpretação – fortemente garantista - que vem sendo dada a esse direito pelo
Supremo Tribunal Federal em diversos casos, inclusive aqueles envolvendo a obrigatoriedade
(ou não) do condutor de automóvel submeter-se ao teste de alcoolemia, os quais possuem

diversos aspectos em comum com a obrigatoriedade (ou não) de submeter-se ao exame de
DNA (com a coleta do material biológico para extração do perfil genético).

•

Analisar a forma de constituição do banco, ou seja, se é adequado, ética e

juridicamente, criar um banco de perfis genéticos cujas amostras coletadas originam-se de um
determinado grupo da população (com base em determinados critérios, como condenado,
suspeito etc.) e, nesse caso, quais critérios de coleta de material biológico deveriam ser
utilizados com base no postulado da proporcionalidade; ou se seria mais adequado criar um
banco universal, com amostras de todos os cidadãos de determinado Estado (sem qualquer
distinção ou critério para a realização da coleta).

•

Analisar em que medida a criação de um banco de perfis genéticos para fins de

persecução criminal ofenderia ou restringiria direitos e garantias fundamentais, como a
privacidade e a intimidade da pessoa (o que implica, por consequência, analisar a questão do
armazenamento das amostras e perfis genéticos, bem como a questão da responsabilidade pela
gestão do banco) e se haveria algum outro princípio ou direito constitucional que
justificaria juridicamente tal relativização ou restrição aos direitos fundamentais.
•

É preciso compreender nitidamente que os perfis genéticos não oferecem

resultados de identificação plena, absoluta (100%) e, portanto, não são irrefutáveis, como
sugerem erroneamente algumas pessoas, muito provavelmente por desconhecimento. Em
outras palavras, a genética forense não valora os resultados das análises em termos de
fiabilidade absoluta, mas o menor ou maior grau de incerteza em termos de probabilidades,
trata-se, portanto, de um resultado ou prova de probabilidade. Por essa razão, os resultados
não podem ser aceitos de forma automática. Desse modo, o laudo pericial não deve mascarar
fragilidades encontradas no decorrer das análises. Para esse cálculo de probabilidade
recomenda-se a utilização de uma fórmula de base estatística, que é o denominado Teorema
de Bayes, o qual permite inserir informações adicionais ao número de polimorfismos
coincidentes. Para tanto, é preciso levar em consideração quais os marcadores serão
utilizados, qual a frequências dos polimorfismos na população (estudos genéticos
populacionais), bem como qual é a população de referência (de determinado estado, região,
país, etnia etc.).

De fato, para que haja efetivamente um resultado mais próximo da realidade, é preciso
levar em consideração dados adicionais não estatísticos que são conhecidos pelo juiz e não
pelo perito. Portanto, ressalta-se, é preciso relativizar os resultados da prova genética e
compreender que o poder da perícia é limitado. Isso implica para os operadores do direito
(juízes, advogados, promotores etc.) em não aceitar os resultados do perfil genético
automaticamente como se fosse prova irrefutável, bem como em apresentar rigor e
fundamentação na valoração dessa perícia, necessariamente, em conjunto com as demais
provas e indícios do caso concreto.

Nesse sentido, Casabona e Malanda (2011, p. 43) alertam que muitas vezes a
coincidência do perfil do suspeito com o perfil da cena do crime pode sugerir apenas que o
suspeito esteve presente na cena do crime (e, em algumas ocasiões, nem mesmo isso pode ser
concluído, pois os vestígios podem ter sido transferidos de um lugar a outro –
intencionalmente, por descuido ou mesmo por casualidade). Os autores esclarecem, por
exemplo, que:
(...) aunque del informe se derive que el semen encontrado en la cavidad vaginal de la mujer que
denuncia una violación se corresponde con el ADN del sospechoso, ello únicamente nos informará, en
su caso, de que ha existido una relación sexual, pero no de que ésta se haya producido sin el
consentimiento de la presunta víctima. Esto último requerirá realizar otras investigaciones probatorias.
Por ello, un resultado positivo en el análisis de ADN no puede servir, por un lado, para establecer una
conexión irrefutable entre el vestigio biológico y el sospechoso; y por otra parte, tampoco afirmar la
culpabilidad del mismo. Sin embargo, un resultado negativo sí podría llevar a la absolución pese a la
existencia de indicios de culpabilidad.

Além disso, é fundamental enfrentar concretamente questões como: a) os critérios de
inserção, manutenção e exclusão tanto dos perfis extraídos e analisados, quanto das amostras
coletadas; b) os requisitos para que não haja anulação pelo Poder Judiciário da prova
produzida caso não observe os direitos e garantias constitucionalmente reconhecidos; c) a
eventual necessidade de que a coleta da amostra genética seja realizada com o
acompanhamento de um advogado; d) a possibilidade de utilizá-la para a apuração de outros
delitos (prova emprestada) e por fim, e) a cadeia de custódia, para fins de fiabilidade e
segurança.

•

No que se refere à coleta, é preciso estabelecer quais indivíduos estarão

sujeitos à coleta de material genético, se os suspeitos, os indiciados, os denunciados, ou
ainda os condenados, se apenas alguns desses, se todos. Necessário, também, determinar se a

coleta poderá servir apenas para confirmar a absolvição ou condenação. Se a opção for pela
coleta de material dos suspeitos, é importante determinar se haverá algum critério para definilos, se haverá investigação com o objetivo de limitá-los, ou se a coleta será ampla, no caso de
vários suspeitos. E mais, deve-se estabelecer se, caso o indivíduo que deve ser submetido à
coleta não for encontrado, haverá possibilidade de coletar material de um familiar.

•

No que se refere à coleta, é preciso determinar ainda os critérios por meio dos

quais serão escolhidos os delitos que implicarão na coleta de material genético. Necessário
definir se haverá coleta apenas para crimes sexuais e de homicídio, se para qualquer crime
considerado hediondo, apenas crimes contra pessoa, ou para quaisquer crimes, e ainda, se
haverá diferenciação para crimes dolosos e culposos.
•

Ainda no que se refere à coleta, é imprescindível saber quem a fará, seja a

coleta dos vestígios deixados na cena do crime ou a coleta de material do indivíduo suspeito,
acusado ou condenado. Há um decreto que institui o Banco Nacional de Perfis Genéticos –
BNPG. É preciso definir se os funcionários do BNPG serão os autorizados a fazer a coleta ou
se haverá pessoal responsável por essa tarefa junto aos comandos policias.
•

Por fim, no que dize respeito à autorização judicial para a obrigatoriedade

da coleta. É preciso estabelecer se ela sempre será exigida para realizar a coleta, e, também, o
que acontecerá quando o indivíduo se negar a fornecer o material. Há vários países cujo
regime legal autoriza a coleta forçada de amostras biológicas para exames. Há outros países
que não autorizam a coleta forçada, mas tipificam a recusa injustificada a submeter-se aos
exames de DNA como delito. E, ainda, há países que consideram a recusa como um fator
importante para a convicção judicial na sentença condenatória ou mesmo como uma espécie
de confissão ficta (como no Brasil faz-se com os exames de DNA para investigação da
paternidade no âmbito do Direito de Família).
Bonaccorso (2010, p. 182) informa que no Canadá, o Código Penal de 1995 permite a
obtenção de amostras corporais para tipagem de DNA de suspeitos em crimes graves e
violentos. Na Holanda, a legislação permite que o juiz de instrução obrigue um requerido a
fornecer uma amostra para testes de DNA, desde que essa análise de DNA ajude a solucionar
o caso. A autora afirma ainda que é de fundamental importância que o juiz natural do

processo tenha o poder, a lhe ser conferido de lege ferenda, para determinar
compulsoriamente a coleta de material, em casos de recusa (BONACCORSO, 2010, p. 184).
•

Quanto ao armazenamento, é importante determinar aspectos como o local e

quem armazenará os materiais coletados. No tocante ao descarte, é preciso regulamentar por
quanto tempo os materiais genéticos ficarão armazenados, assim como os perfis por meio
deles obtidos. Definir o critério que será utilizado para estabelecer o momento do descarte é
imprescindível, podendo-se optar pelo aspecto temporal ou, ainda, quando o indivíduo deixar
de ser suspeito, não for indiciado, não for denunciado ou se denunciado, absolvido. Ainda,
poderá ser estabelecido período distinto para o descarte dos materiais e dos perfis, sendo
necessário definir também se o descarte será feito automaticamente, quando atingido o tempo
estabelecido, ou se dependerá de pedido administrativo ou judicial.

Sobre o assunto, Bonaccorso (2010, p. 182-187) afirma que devido à preocupação com
a má utilização do DNA, algumas legislações obrigam a sua destruição. Isto ocorre na Nova
Zelândia, que desde 1995, nas amostras de sangue (referência) das investigações criminais,
apenas o registro informatizado do perfil de DNA é conservado. Porém, salienta a importância
de se preservar, no caso de vestígios ou indícios, a maior quantidade possível e por tempo
indeterminado, para a realização de eventual nova perícia, em casos de dúvida sobre a perícia
realizada.

•

É preciso, também, garantir que os dados pessoais dos indivíduos submetidos à

coleta serão armazenados em banco de dados distinto daquele onde ficarão os perfis
genéticos.
•

A gestão dos bancos é outro ponto muito importante. É preciso que a

legislação defina se a gestão dos bancos de armazenamento será publica ou privada, se haverá
um código de conduta, com normas e eventuais sanções, regulamentando os trabalhos
efetuados junto aos bancos, e ainda, se haverá fiscalização dos serviços realizados e quem a
fará. Bonaccorso (2010, p. 189) ao falar sobre a gestão de banco de dados, cita a definição de
Lorente Acosta que afirma que gerenciar o banco de dados significa a posse dos sistemas
computacionais, onde os dados estão armazenados, como também a possibilidade de acesso
aos mesmos para sua consulta e atualização. A autora aponta ainda uma série de cuidados que
devem permear o banco de dados, como acesso restrito através de senhas, não conexão com

redes internas ou externas, registro escrito do número de horas de operação, identidade do
operador, dados acessados, entre outros.
•

Deve-se regulamentar claramente o direito subjetivo de acesso ao banco

(incluídos o direito de retificação, supressão e bloqueio), bem como os procedimentos, de
modo a garantir o direito à proteção de dados. Além disso, é preciso definir quem estará
autorizado a requerer acesso às informações arquivadas nos bancos de dados (quais institutos
dentro do Brasil e mesmo fora, visto que há uma tendência em se realizar troca de dados entre
países), se o acesso dependerá de autorização judicial e será o juiz o responsável por avaliar a
necessidade de acessar as informações.
•

Por fim, é preciso dar especial atenção à denominada cadeia de custódia41

como forma de garantia da fiabilidade e credibilidade da informação genética levada a termo
em laudo pericial. Sem tais garantias toda e qualquer informação proveniente da pesquisa
genética e do laudo pericial carecerão de qualquer valor jurídico probatório. A incolumidade
da cadeia de custódia é fundamental para assegurar a adequação e transparência das técnicas
utilizadas, bem como o estado das amostras coletadas e armazenadas. Na verdade a referida
cadeia de custódia serviria ainda para assegurar a adequada identificação, coleta, conservação,
verificação e custódia da amostra de DNA, desde a sua obtenção até que se incorpore
definitivamente no processo como meio de prova.
Nesse âmbito é que se sugere a harmonização das normas referentes aos
procedimentos uniformes com aquelas reconhecidas em âmbito internacional de modo que
haja efetivo controle dos procedimentos técnicos e científicos e a possibilidade de contraperícia. No Reino Unido, por exemplo, existe regulamentação42 detalhada e rigorosa que
determina, dentre outras questões, que as mostras devem ser lacradas e etiquetadas na frente
do doador, a temperatura de conservação da amostra e o prazo de entrega em 48h. Além disso,
dispõe que o laboratório não deve aceitar as amostras que sejam entregues em condições
insatisfatórias, ou seja, sem a devida identificação ou cuja consistência seja motivo de
suspeita.

41

Sobre as garantias relacionadas à fiabilidade técnica e licitude, além de aspectos referentes ao conteúdo do
informe pericial, recomenda-se a leitura de María José Cabezudo Bajo (2011 e 2012).
42
Circular do Ministério do Interior sobre o Banco Nacional de DNA (Homme Office Circular n° 16/1995).

9.1 Check list para regulamentação

Diante desses aspectos e de forma a fomentar qualitativamente o processo legislativo,
recomenda-se a elaboração de um Projeto de Lei que contemple, fundamentalmente, quatro
aspectos:
a) coleta do material ou amostra biológica;
b) armazenamento e processamento do material e dos dados (extração do perfil);
c) gestão do banco;
d) valoração do perfil genético no processo penal.

a)

Quanto à coleta do material ou amostra biológica
ü

garantia à proteção do princípio da não auto-incriminação;

ü

apontar quais crimes poderão ser objeto de coleta do material genético. Por

exemplo, crimes sexuais, roubo e homicídio, delitos contra bens jurídicos personalíssimos,
delitos contra o patrimônio em que haja o emprego de violência, delitos vinculados ao crime
organizado, ou a qualquer crime considerado grave;
ü

referir quais sujeitos poderão ter o material genético coletado: condenados,

suspeitos, vítimas e pessoas não identificadas, mas presentes na cena do crime, bem como a
possibilidade ou não de realização de perfis com base em mostras obtidas sem consentimento
do interessado;
ü

consentimento do sujeito envolvido para a coleta do material genético indolor

por técnica não invasiva e indolor;
ü

definições básicas como DNA, banco de dados, perfis genéticos, entre outros

que estejam relacionados;
ü

reflexão acerca do caso em que é obtida a coleta do material genético, porém o

suspeito encontra-se foragido ou não é identificado;
ü

definição acerca da coleta de mostras biológicas abandonadas no local do

crime como meros vestígios;
ü

definição de diferentes conceitos técnicos acerca do tema da legislação como

forma de melhor entendimento, como, por exemplo, ADN, banco de dados, perfis genéticos,

bem como das características técnicas de capacidade identificadora dos perfis de DNA
obtidos.

b)

Quanto ao armazenamento e processamento do material e dos dados
ü

referir de que forma será efetuado o armazenamento do material coletado, bem

como em quais condições e quem é o responsável por essa guarda;
ü

garantia à integridade física do sujeito que foi submetido à coleta do material;

ü

definição acerca do prazo de armazenamento do material, como, por exemplo,

períodos definidos para condenados e suspeitos ou uma consideração genérica pelo tempo de
prescrição do crime, considerando tanto a prescrição punitiva, quanto a prescrição durante a
execução da pena, para o caso de réus foragidos. Neste sentido, definir a permanência dos
dados no Banco, por exemplo, em casos de prescrição, por não haver mais registro de
antecedentes criminais ou falecimento do sujeito. Assim, observar que estes aspectos
acarretarão mudanças normativas nos diplomas legais já existentes;
ü

definição da cadeia de custódia, ou seja, o processo utilizado para manter e

documentar a história cronológica da evidência, que tem como objetivo garantir a idoneidade
e o rastreamento das evidências utilizadas em processos judiciais;
ü

definição da forma de destruição do material armazenado;

ü

definição de um princípio da qualidade dos dados, designando legislativamente

o uso exclusivo dos dados para os fins pelos quais foram obtidos;
ü

referir de quem é a titularidade do Banco de Perfis Genéticos no Estado

Brasileiro;
ü
c)

salvaguardar um princípio que garanta um único Banco de Perfis de DNA.

Quanto à gestão do banco de perfis genéticos
ü

assegurar a confidencialidade dos dados e medidas de segurança para a sua

proteção;
ü

definir a forma de acesso aos dados;

ü

definir a forma de utilização dos dados;

ü

definir quais são as autoridades competentes para requisitar o material

armazenado;
ü

estabelecer uma coordenação com bancos similares de outros países;

ü

definição da fiabilidade das análises efetuadas com o DNA, ou seja, requisitos

científicos e técnicos.

d)

Quanto à valoração do perfil genético no processo penal
ü

criação de uma Comissão Nacional sobre o uso forense de perfis genéticos,

formado por profissionais das áreas de genética forense, biologia molecular, bioética e direito,
no mínimo;
ü

observar o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da

Constituição Federal de 1988);
ü

observância ao princípio do devido processo legal, no sentido da livre

apreciação da prova obtida no processo penal pelo Magistrado;
ü

proteção do direito à intimidade do sujeito em que houve a coleta do material

genético, nas seguintes matizes:
o

intimidade corporal;

o

intimidade genética;

o

direito fundamental à proteção dos dados

ü

observância ao princípio da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição Federal de

ü

cumprimento aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LV, da

1988);

Constituição Federal de 1988). Essa questão é especial, mormente quando a prova obtida pela
análise do DNA for a única evidência para o julgamento de determinado crime imputado a
outrem;
ü

reflexão acerca da negativa injustificada do suspeito em submeter-se ao exame,

considerando os princípios que norteiam o processo penal, e a valoração que será dada a tal
ato pelo juiz da causa;
ü

reflexão acerca da valoração da prova obtida sem o consentimento do sujeito;

ü

referência à valoração da prova e coleta de dados em casos de suspeitos que

professem determinada doutrina religiosa;
ü

debate sobre a possibilidade de o juiz, por decisão motivada, suprir o

consentimento do sujeito e natureza jurídica desta decisão, até para fins recursais. Em síntese,
refletir sobre a obrigatoriedade de se submeter à coleta de dados, o que poderá ocasionar um
conflito com princípios do processo penal já referidos.

Com estas sugestões mínimas acredita-se que o Projeto de Lei poderá ter maior êxito
no momento de sua apreciação política e votação, de modo a evitar que futuramente haja a
proposição de ações constitucionais próprias para questionar a inconstitucionalidade da norma
jurídica ora proposta, seja por vícios formais, por falta de técnica legislativa, e, até mesmo por
um conteúdo que afronte os direitos e garantias fundamentais, inclusive o direito processual
penal brasileiro.
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ANEXO

MAPEAMENTO NORMATIVO SOBRE BANCOS DE PERFIS GENÉTICOS PARA FINS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL

Abaixo, apresenta-se o resultado das pesquisas realizadas acerca da produção normativa sobre os bancos de perfis genéticos para
fins de persecução criminal nos âmbitos internacional, da União Europeia e de direito comparado.
ÂMBITO

ANO

DOCUMENTOS
NORMATIVOS

DESTAQUES

INTERNACIONAL
ASSOCIAÇÃO
MÉDICA
MUNDIAL

1964
(6ª revisão
em 2008)

Declaração de Helsinque

É uma declaração de princípios éticos para prover orientação para médicos e outros
participantes de pesquisas médicas envolvendo humanos. O tema de pesquisa médica
envolvendo seres humanos inclui pesquisa em materiais humanos identificáveis ou dados
identificáveis.

UNESCO

1997

Declaração Universal sobre o
Genoma Humano e os Direitos
Humanos

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos estabelece os
princípios básicos relacionados à pesquisa em genética e biologia e à aplicação de seus
resultados.
Para garantir a aplicação desses princípios, a Declaração recomenda torná-los conhecidos,
disseminá-los e formatá-los como medidas, especialmente na forma de legislação e normas. A
Declaração também especifica as medidas a serem tomadas pelos Estados Membros em sua
aplicação.

UNESCO

2003

Declaração Internacional sobre
os Dados Genéticos Humanos

O objetivo da Declaração é garantir o respeito pela dignidade humana e a proteção dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais em relação à coleta, processamento,
utilização e conservação dos dados genéticos humanos, em conformidade com os imperativos
de igualdade, justiça e solidariedade.

UNESCO

2005

Declaração Universal sobre
Bioética e Direitos Humanos

Dentre os principais objetivos está o de prover uma estrutura universal de princípios e
procedimentos para orientar os Estados na formulação de sua legislação, políticas ou outros
instrumentos no campo da bioética.

ÂMBITO

ANO

DOCUMENTOS
NORMATIVOS

DESTAQUES

UNIÃO EUROPÉIA
Conselho da Europa

1992

Recomendação n. º 1

Orienta os Estados membros sobre o uso do ADN na justiça criminal. Os aspectos abordados
por esse documento giram em torno da coleta de amostras, o credenciamento de laboratórios
especializados nesse tipo de análise; a proteção e o armazenamento, tanto das amostras como
dos dados obtidos, entre outras disposições.

Conselho da Europa

1997

Recomendação nº 5

O documento demonstra claramente a preocupação em como realizar o intercâmbio,
principalmente no tocante à proteção dos dados pessoais dos seus integrantes em potencial:
“as possibilidades de intercâmbio são limitadas ao intercâmbio de dados da parte nãocodificante de uma molécula de DNA, presumindo-se que a mesma não possui informações
hereditárias específicas”. Ou mais especificamente, “a coleta do DNA para o armazenamento
de resultados de análises do DNA deverá vir acompanhada de garantias que protejam a
integridade física da pessoa em questão”.

Conselho da Europa

2001

Resolução n.º 187/01

Cria uma sociedade de informação para análises de DNA para fins judiciais e a fim de
facilitar o intercâmbio de resultados de análises de DNA entre os Estados-Membros.

Conselho da Europa

2001

Recomendação n.º 187/02

Trata da implantação da rede do G8, com o objetivo de criar uma sociedade da informação
mais segura, reforçando a segurança das infra-estruturas de TI e o combate ao cibercrime.

Diversos Estado da
UE

2005

Tratado Prüm

Tratado entre Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria
relativo ao aprofundamento da cooperação internacional, especialmente no que se refere à
luta contra o terrorismo, criminalidade internacional e imigração ilegal.

Conselho da Europa

2008

Decisão 615/JAI (23/07/2008)
Decisão 616/JAI

Sobre o Tratado de Prüm e a execução da decisão 615.
Acordo de execução administrativa de Prüm.

Conselho da Europa

2008

Decisão
Marco
(27/11/2008)

977/JAI

Referente à proteção de dados pessoais tratados no marco da cooperação policial e judicial
em matéria penal.

Conselho da Europa

2009

Decisão
Marco
(30/11/2009)

905/JAI

Sobre acreditação de prestadores de serviços forenses que levam a cabo atividades de
laboratório.

Conselho da Europa

2009

Resolución 296/01 (30/11/2009)

Referente ao intercambio de resultados de anàlises de DNA.

ÂMBITO

ANO

DOCUMENTOS
NORMATIVOS

DESTAQUES

DIREITO COMPARADO
América do Norte
Canadá

http://www.rcmpgrc.gc.ca/nddbbndg/index-accueileng.htm
http://www.parl.gc.c
a/HousePublications/
Publication.aspx%3F
DocId%3D2328217
%26File%3D22%26
Language%3De%26
Mode%3D1&usg=A
LkJrhizROV721b6gsOO_0Ag3Ia
Z2sHmQ
http://www.parl.gc.c
a/common/bills_ls.as
p?Parl=38&Ses=1&l
s=c13

EUA
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.

1995

Bill C-104

Permite que um juiz emita um mandado para a polícia para coleta de amostras biológicas de
suspeitos em uma investigação criminal para a análise de DNA e para comparar essas
amostras contra evidências deixadas na cena de um crime específico.

1998

DNA Identification Act

As amostras biológicas coletadas de criminosos condenados e os perfis de DNA resultantes
só podem ser utilizados para fins de aplicação da lei.

1998

Bill C-3

Estabelece um Banco Nacional de Dados Genéticos e permite a um juiz autorizar a polícia a
recolher amostras de DNA de criminosos condenados para a inclusão no Banco.

2000

Bill S-10

Esta lei alterou a Lei de Defesa Nacional para autorizar os juízes militares a emitir mandados
de DNA (“DNA warrants”) na investigação de designadas infrações cometidas por uma
pessoa que está sujeita ao Código de Disciplina de Serviço (Code of Service Discipline).

2005

Bill C-13

Expande as disposições retroativas do Código Penal: todas as pessoas condenadas antes de 30
de junho de 2000 por homicídio ou uma ofensa sexual, e que ainda estão sob a sentença,
poderiam ser incluídas no Banco Nacional de Dados Genéticos, e os crimes sexuais (agressão
sexual por parte de homem, indecência, estupro e brutalidade contra mulher) na lista dos
designados crimes sexuais poderiam ser incluídos para os fins da disposição retroativa do
Código Penal.

1994
DNA Identification Act.

Permite a identificação de registros de DNA a ser mantido de: (a) Pessoas condenadas por
crimes, (pode variar de Estado para Estado), em conformidade com as leis de banco de dados
de DNA de cada Estado; (b) amostras de DNA recuperado a partir de cenas de crime; (c)

org/dnadata/index_lo
w.html

amostras de DNA recuperado de restos mortais não identificados, e (d) as amostras de DNA
doadas voluntariamente por parentes de pessoas desaparecidas.
2004

Justice for All Act

Permite a retenção no Sistema Nacional de DNA Index (NDIS) de perfis de ADN de pessoas
que foram acusadas. Anteriormente estas eram limitadas a crimes sexuais e outros crimes
graves e violentos, mas foram alterados para incluir "qualquer crime". Nos termos da Lei, os
perfis de DNA não podem ser transportados para o NDIS se: (a) O detido não foi acusado ou
(b) amostras de DNA foram coletadas voluntariamente para efeitos de eliminação de uma
amostra na cena do crime.

2005

Violence Against Women Act

Permite o envio de um perfil genético do detido ao NDIS, ao mesmo tempo em que suas
impressões digitais são recolhidas e enviadas para a base de dados de impressões digitais
nacionais. Anteriormente o DNA não podia ser carregado até que o detido fosse acusado ou
indiciado. A lei retira o ônus do Estado para remover uma amostra do NDIS se o detido for
posteriormente absolvido ou se as acusações foram retiradas. O ônus transfere-se para o
detido, que será obrigado a apresentar uma cópia autenticada de uma ordem judicial
transitada em julgado estabelecendo que todas as acusações foram retiradas, resultando em
absolvição ou que nenhuma acusação foi arquivada. A lei permite ao Governo Federal tomar
e manter amostras de DNA de presos americanos e de cidadãos não americanos ou residentes
permanentes que estão detidos sob a autoridade Federal. A lei dá ao procurador-geral a
autoridade para emitir regulamentos que exigem a coleta de perfis genéticos, incluindo as que
requerem outras agências federais para coletar estes: agências de imigração, por exemplo.

ÂMBITO

ANO

DOCUMENTOS
NORMATIVOS

DESTAQUES

DIREITO COMPARADO
Europa
Alemanha
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.datensch
utzberlin.
de/recht/de/bdsg/bds
g0
1_eng.htm

1997 e
1998

2001

Strafprozessordenung

Código de Processo Penal, regulando especificamente as análises de DNA, (artigos 81a 81h)

Bundesdatenschutzgesetz
(Parecer do Conselho de Ética)

É requerido consentimento para coleta de informação pessoal.
BDSG Lei federal de Proteção de dados de 20 de dezembro de 1990
(BGBI.I 1990 S.2954), alterada em 14 de setembro de 1994
(BGBI. I S. 2325), 16 de dezembro de 1997
(BGBI. I. S. 2325) 17 de dezembro de 1997
(BGBI. I S. 2325) e 23 de maio de 2001

1997

Genetchnology act BGBI n° 510

Bases de dados genéticos para investigação e cuidados médicos.

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
Bélgica
http://www.genewatc
h.org

1991 e
2004

Sicherheitspolizeigesetz
(BGBI n° 566/1991 e BGBI n°
151/2004)

Uso forense, investigação criminal e segurança pública. A investigação é permitida em casos
determinados (restritiva) e ordenados por magistrados.

Loi relative à la procédure
d’identification par analyse
d’ADN en matière pénale

Prevê a análise de DNA para fins de investigação forense.

http://www.uzleuven.

2002

Royal Decree

Descreve as condições para o reconhecimento desses laboratórios e o estabelecimento das

Áustria

1999

Indivíduos suspeitos de crimes com uma pena de prisão de cinco anos ou mais podem ter seu
DNA coletado sem o consentimento, se ordenado por um magistrado e se as evidências da
cena do crime são relevantes. Somente as pessoas condenadas por infrações graves
(principalmente estupro e assassinato) têm seus registros mantidos. Amostras de DNA dos
indivíduos são destruídas uma vez que os perfis foram obtidos.

be/en/forensicmedicine/dnaidentification-test

bases de dados de DNA. A Genética Forense e o Centro de Atividades de Arqueologia
molecular foi oficialmente reconhecido para a realização de análise de DNA em casos
criminais pelo ministro da Justiça belga, depois de ter sido credenciado pelo BELAC
(BELTEST até agosto de 2006), em conformidade com a norma internacional ISO 17025.

Bielorrússia
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
Bulgária
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
Croácia

2003

Resolução nº 20

Resolução do Ministério da Justiça

2008

Despacho nº 471

Despacho do Ministro da Justiça.

1999

Instrução nº I-73

Configuração de um banco de dados.

2005

Alteração dos artigos 144 e 146
do Código de Processo Penal

Estabelece as pessoas obrigadas a fornecer amostras e em que crimes.

2006

Lei da Bulgária para o
Ministério do Interior

LNEI

2007

Portaria nº Iz-1187

Regulamenta, inter alia, o Banco Nacional de dados genéticos da Bulgária e prevê que
"pessoas acusadas de um crime premeditado também estão sujeitas a registro".

Leis e regulamentos de controle

Lei Policial (Police Act)
Código de Processo Penal (Code of Criminal Procedure)
Normas de conduta da polícia (Rules on Police Conduct)
Lei sobre Prisões (Law on Prisons).

Chipre

1998

Legislação não consultada

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo

2004

Lei nº 73 (I)

Lei da Polícia

w.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
Dinamarca
http://www.datatilsy
net.dk/inc
lude/show.article.asp
?art_id=
443&sub_url=/eng/in
dhold.as
p&nodate=1
http://www.etiskraad.
dk/sw31
4.asp

2001/
2006

Lei nº 138 (I) da UE e nº
9445/1/06, 5-6

Lei de Proteção de Dados Pessoais

2000

Lei nº 434

Legislação para bases de dados de DNA para identificação civil
(Law Establishing a Central DNA Profile Register)

Lei dos comitês regionais de ética prevê as bases de dados para fins de investigação médica.

2005

Lov
om
Den
Centrale
Videnkabsetiske
Komitês
(Parecer do Conselho de Ética)
Lei nº 369

2006

Lei nº 1.559

Altera a Lei de identificação genética.

2008

Lei nº 347 e 479

Altera a Lei de identificação pelo § 3 º da Lei n º 347 e § 1 º da Lei n º 479.

2002

Lei nº 417

Uso e análise de DNA para identificação de pessoas.

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.genewatc
h.org/
http://www.dnvk.im.
dk

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html

Eslováquia
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html

Lei que estabelece um registro central de perfis genéticos.

Espanha
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.congreso.
es/publi
c_oficiales/L8/CON
G/BOG/
A/A_117-01.PDF
http://www.congreso.
es/portal/page/portal/
Congreso/Congreso
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
Estônia
http://www.legaltext.
ee/en/an
dmebaas/ava.asp?tyy
p=SITE_
ALL&ptyyp=I&m=0
00&quer
y=genetic
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/EE.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html

1999

Lei nº 15

Dispõe sobre a proteção aos dados de caráter pessoal.

2003

Lei Orgânica nº 15

Modificação do Código Penal, no sentido de permitir a obtenção, armazenamento e
conservação de DNA, para fins de investigação criminal de cadáveres ou de pessoas
desaparecidas.

2006

Projeto de Lei nº 15

Projeto de base de dados de perfis de DNA para fins de investigação criminal.

2007

Lei orgânica nº 10

Regula o policial frente aos identificadores do banco de dados obtidos a partir do DNA.

2000

Inimgeeniuuriungute
seadus
(Lei sobre investigação em
genes humanos)

Base de dados genéticos sob gestão da Genome Center Foundation para coleta de informação
sobre saúde e informação genética da população; consentimento voluntário prévio; os dados
são criptografados. Em casos de pedido de remoção a amostra é destruída.

2006

Leis e regulamentos de controle

Government of the Republic Act
Databases Act, Police Act
Personal Data Protection Act

Code of Criminal Procedure
Decree of National Police Commissioner
Lei que autoriza a coleta de DNA por meios coercitivos.

Finlândia
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.tietosuoj
a.fi/uploa
ds/hopxtvf.HTM

1987

Lei n° 450 (Law on coercive
means, 6th chapter, 5 article)

1999

Lei n° 488

Lei sobre investigação médica. Não existe regulamentação específica sobre bases de dados
genéticos.

www.finlex.fi

1999

Lei nº 523

Lei sobre informação pessoal. Os dados genéticos são usados para investigação médica.

Leis n° 449/1987, 761/2003 e
646/2003

Lei sobre investigação criminal. As autoridades policiais podem armazenar dados com vista à
investigação de crimes e identificação de cadáveres e indivíduos desaparecidos.

2005

Lei nº 529

Alteração da Lei 761/2003.

2006

Lei nº 851

Alteração da Lei 761/2003, § § 2 (9) e 22 (9) (Fin.).

2006

Lei nº 1.098

Alteração da Lei 450/1987, cap. 5, § § 11, 12, e cap. 6, § 5 º (Fin.).

1998

Lei nº 468

Previsão legal de um banco de perfis genéticos para fins criminais. Lei relativa à prevenção e
punição de crimes sexuais. Criou o FNAEG, limitando o seu alcance apenas para crimes
sexuais (estupro, agressão e atentado ao pudor, crimes de abuso infantil).

1987
e 2003
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
França
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/FR.html
http://www.interieur.
gouv.fr/sections/a_vo
tre_service/aide_aux
_victimes/fichefnaeg

http://www.cnil.fr/en
-savoir-plus/fichiersenfiche/fichier/article/f
naeg-fichiernational-desempreintesgenetiques/

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/FR.html

1999

Deliberação nº 52

Legislação não pesquisada

2000

Decreto nº 413

Journal Officiel de la République Française [JO] [Diário Oficial da França], 19 de maio de
2000. Texto, n° 16 (Fr.).

2001

Lei nº 1062

Lei sobre a segurança da vida cotidiana ampliou a abrangência de crimes contra pessoa
(homicídio doloso, a violência criminal e da destruição, crimes de terrorismo).
Instituiu o banco.

2002

Decreto n.º 697

Journal Officiel de la République Française [JO] [Diário Oficial da França], 03 maio de
2002. Texto, n° 69 (Fr.).

2003

Lei n º 239

Legislação sobre segurança interna.
As infrações que podem determinar a coleta incluem atos terroristas e as ofensas aos
“interesses fundamentais da nação”.

2003

Decreto n° 462

Anexo sobre a regulamentação das partes I, II e III do Code de la Santé Publique.
Livro I – Proteção da saúde pública.
Título III
Ccapítulo I
Divisão I e II: Exame de características genéticas para fins médicos.

2003

Parecer n° 77

Sobre biobancos.

2004

Lei nº 800
bioéthique)

http://www.interieur.
gouv.fr/sections/a_vo
tre_service/aide_aux
_victimes/fichefnaeg

http://www.legifranc
e.gouv.fr
/WAspad/Visu?cid=2
4157&i
ndice=1&table=CON
SOLIDE
&ligneDeb=1
CCNE (Conseil
Consultatif National
d’Ethique)

(Loi

sur

la

Recolha, armazenamento e análise de informação genética pessoal para efeitos de saúde
pública ou investigação médica, com previsão de biobancos e registros médicos.

Code de la Procédure Pénale.

O Ministério Público e o Magistrado encarregado da investigação necessitam ordenar a busca
de amostras genéticas em locais de crime e de indivíduos sentenciados. Os dados são
introduzidos em um banco nacional de dados genéticos.

2004

Decreto nº 470

2004

Decreto nº 71

2008

Deliberação nº 113

2009

Decreto nº 785

http://www.conseilconstitutionnel.fr/

2010

Decisão nº 25

Journal Officiel de la République Française [JO] [Diário Oficial da França], 2 de junho de
2004. Texto, n° 21 (Fr.).
Journal Officiel de la République Française [JO] [Diário Oficial da França], 2 de junho de
2004. Texto, n° 22 (Fr.).
Journal Officiel de la République Française [JO] [Diário Oficial da França], 25 de junho de
2009. Texto, n° 98 (Fr.).
Journal Officiel de la République Française [JO] [Diário Oficial da França], 25 de junho de
2009. Texto, n° 16 (Fr.).
Afirma que, com as reservas estabelecidas nos parágrafos 18 e 19, as seções 706-54, 706-55 e
706-56 do Código de Processo Penal, não viola os direitos e liberdades garantidos pela
Constituição.

Grã-Bretanha

2005

Lei nº 11.105

Legislação não consultada.

Grécia

1997

Lei nº 2.472

Proteção de dados sensíveis e identificáveis. A sua coleta e processamento dependem de
prévio consentimento da Autoridade de Proteção de Dados.

http://www.genewatc
h.org/

2008 e
2009

Criação do banco de dados de DNA de criminosos condenados em 2008. No entanto, essa
legislação foi alterada em 2009 para expandir o banco de dados de DNA a incluir as pessoas
e crianças inocentes.
Esta lei poderá ter de ser revista à luz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decisão no
“Caso Marper”.

Holanda
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/NL.html

Câmara Alta do
Parlamento

1993

Lei nº 596

Reformas na Lei Penal.

1994

Decreto n° 522

Regula especificamente a realização de testes de DNA com finalidade de identificação.

1999

Wet
bescherming
persoonsgegevens
(Lei
de
Proteção de Dados Pessoais)
Act on medical research on
human Beings

Dados sensíveis incluem informação de saúde. Informação genética pessoal apenas pode ser
processada no interesse do sujeito.

2004

O Código contém disposições que regulam o uso de amostras de DNA para fins de
investigação criminal.

Hungria
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/HU.html
Irlanda
http://www.privireal.
org/conte
nt/dp/ireland.php
http://www.oireachta
s.ie/view
doc.asp?fn=/docume
nts/bills2
8/bills/2004/3904/39
04.pdf

Islândia
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/IS.html
http://translate.googl
e.com.br/translate?hl
=ptBR&langpair=en%7
Cpt&u=http://www.g
enewatch.org/sub566805
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/IS.html
http://brunnur.stjr.is/i
nterpro/
htr/htr.nsf/pages/gag
ngr-logensk

2004

LXXXV Ato sobre o registro
criminal e Certificados de
Registro Criminal

O banco contém dados de amostras da cena do crime.

1998

Data Protection Act

È tutelada a confidencialidade e consentimento referente aos dados identificáveis, garantindo
o acesso para consulta, retificação e remoção dos dados.

2004

Disability Bill.

Regulamenta aspectos do uso de dados genéticos em contexto laboral ou de informação de
seguros; não aplicável à finalidade de investigação criminal.

2010

Criminal
Justice
(Forensic
Evidence and DNA Database
System) Bill 2010

Projeto de Lei

1998

Act on a Health Sector n° 139

Primeiro país a implementar legislação específica sobre biobancos.

2001

Lei nº 88

DNA Archive Police Act.

2001

Act on Biobanks

Lei sobre biobancos com direitos concedidos em exclusivo a uma empresa privada, a CODE
Genetics, para criação de uma base de registros médicos de toda a população, em que o
consentimento para o registro é presumido, mas pode ser revogado; e de uma base de dados
voluntária de informação de saúde (DNA) não personalizada.

http://eng.heilbrigdis
raduneyti
.is/lawsandregulations/
nr/684
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/IS.html
Itália

2008

Regulamento n.º 748

Arquivo de regulamentos de DNA da polícia (File Police Regulations DNA).

1996

Lei que prevê a realização de testes de DNA com finalidade de identificação.

Gazzea Ufficiale n°
174

2003

Proposta de Lei Melandri nº
2.572
Codice
In
Materia
Di
Protezione Dei Dati Personali
(art. 94)
Raccomandazioni Sulle – Soc.
Italiana de Genética Humana e
Gruppo
degli
Ematologici
Forensi Italiani-GEFI.

http://www.parlamen
to.it/parl
am/leggi/deleghe/031
96dl.ht
m)

Lei em que a proteção de dados pessoais coletados e o processamento de informação de
saúde requerem consentimento do sujeito, que em alguns casos é expresso verbalmente.
Recomendações em matéria de investigação criminal.

http://www.telethon.i
t
http://www.genewatc
h.org/

2009

Lei nº 85

Aprovou legislação de banco de dados para criminosos condenados em junho de 2009.
Suspeitos podem ter seus perfis genéticos armazenados, quando solicitado por um juiz.

Letônia
http://www.dvi.gov.l
v/eng/leg
islation/

1997

Medical Treatment Law

Regulamentam a coleta, armazenamento, transmissão e análise de informação genética
pessoal.

Personal Data Protection Law
(em 2000, com alterações
introduzidas pela Lei de 2002,
em harmonia com a Diretiva
n°46/1995 EC

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/LV.html
2004
Lituânia
http://www.ada.lt/im

2000

Human Genome Research Act
(2003)
Legislação não consultada

Lei sobre a criação e utilização do banco de dados de DNA nacional.

Law on Legal Protection of
Personal Data of Republic of

Regulamenta o armazenamento e processamento de informação pessoal (sem legislação
específica sobre bases de dados genéticos).

ages/cms
/File/pers.data.prot.la
w.doc

Lithuania, nº IX-1.296

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/LT.html

Noruega
http://www.regjering
en.no/en.
html?id=4

Código de Processo Penal

Artigo 156 constitui a base jurídica para realizar impressões digitais genéticas dos
indivíduos.

Lov om humanmedisinsk bruk
av bioteknologi m. m.

A base de dados para fins de investigação criminal integra, de acordo com ordem do tribunal,
perfis de indivíduos condenados por crimes sexuais, ofensas à integridade física, homicídio,
chantagem, roubo e crimes de perigo público.

Leis e regulamentos de controle

Criminal Procedures Act.

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/NO.html

Law Regulating the Prosecuting Authority.
Polônia
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/PL.html

Portugal

1996

Code of Criminal Procedure

Legislação não pesquisada.

1996

Police Act

Lei da Polícia (partes relevantes sobre o banco de dados de DNA), disponibiliza
regulamentação sobre base de dados.

2007

Lei nº 43 pos. 277

Altera partes relevantes referente ao Banco Nacional de dados genéticos.

1998

Lei n° 67

Regulamenta o armazenamento e tratamento de informação pessoal, consentimento, acesso,
modificação e remoção dos registros.

2005

Lei nº 12

Estabelece regras de utilização da informação genética pessoal e da informação médica.

http://www.mj.gov.pt
/PT/Paginas/default.a
spx

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/PT.html
Instituto Nacional
de Medicina Legal

2008

Lei nº 5

Aprova a criação de uma base de dados de perfis de DNA para fins de identificação civil e
criminal.

2008

Deliberação 3.191

Trata do regulamento de funcionamento da base de dados de perfis de DNA para fins de
investigação civil e criminal.

Reino Unido

1993

Não existe no Reino Unido legislação específica e uniforme sobre bases de dados genéticos e
biobancos, antes normas espalhadas por documentos legais e recomendações avulsas de
diversas entidades. Muitas matérias são também tratadas de acordo com a regra de case-law
(casuística) do direito anglo-saxônico.
O banco de dados foi proposto como uma forma mais objetiva de identificação forense, com
tanto potencial para eliminar suspeitos como para garantir condenações.
País de Gales criou o banco em 1984.

1994

Criminal Justice and Public
Order Act (CJPOA)

A lei afirma que se uma pessoa foi posteriormente considerada culpada, suas informações
podem ser armazenadas no banco de dados e sua amostra mantida indefinidamente, se ela não
foi acusada ou foi absolvida, os dados e a amostra devem ser destruídos.

1995

Circular nº 16

Criação da base nacional de dados genéticos.

1996

Criminal
Procedure
Investigations Act

1997

Criminal
(Amendment) Act

1998

Data Protection Act

Lei sobre proteção da confidencialidade dos dados. Estabeleceu as condições pelas quais a
polícia pode obter, reter e usar amostras de DNA.

2001

Criminal Justice and Police Act

Permitiu amostras serem retidas indefinidamente por parte de voluntários participantes de
comícios, com a ressalva de que os mesmos haviam dado livremente o seu consentimento.

2003

Criminal Justice Act

A nova legislação também permite que a polícia mantenha a informação genética
indefinidamente.

and

Estendeu o poder da polícia para buscar perfis obtidos em todo o território do Reino Unido,
incluindo Escócia, Irlanda do Norte, Jersey, Guernsey e Ilha de Man.

Evidence

Amostras não invasivas podem ser coletadas sem o consentimento de indivíduos que ainda
estejam na prisão e que tenham sido condenados por um crime de violência, sexual ou roubo
anterior à NDNAD ser criada em 1995.

Isto dá ao NDNAD a lista mais extensa de pessoas no mundo. Nenhuma outra força policial
tem maior liberdade para obter, usar e armazenar informação genética de seus cidadãos.

República Checa
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/CZ.html
Departamento de
Polícia
Romênia
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/RO.html

2004

Criminal Justice
Ireland) Order

(Northern

Estendeu o poder de coletar DNA na prisão por qualquer passível de registro na Irlanda do
Norte.

2005

Serious Organised Crime and
Police Act

Estendeu o uso da Base de Dados Nacional de DNA para incluir a identificação de pessoas
falecidas ou partes do corpo.

2008

Counter-Terrorism Act

Estendeu os poderes da polícia para permitir que amostras de DNA e impressões digitais
sejam coletadas de pessoas sujeitas a controle de ordens; durante uma vigilância secreta e
autorizada e mantida indefinidamente; a pesquisa é realizada pelo Serviço de Segurança ou
Serviço Secreto de Inteligência, e para ser usado "no interesse da segurança nacional".

2000

Lei nº 101

Lei sobre de proteção de dados pessoais. Regulamenta a coleta de amostras para extração de
perfis de DNA de suspeitos e seus associados.

2002

Diretiva n° 88

Legislação não consultada.

2008

Lei nº 76

Estabelece o Sistema Nacional de genética Judicial G D ata (SNDGJ). O SNDGJ contém os
dados genéticos de investigação para indivíduos suspeitos ou condenados etc.

Rättegångsbalken
(Código de Processo Judicial)

Cap. 28, secções 12,13.

Personal Data Act (n° 204)
(Proteção de dados pessoais)

Base de dados para fins de investigação criminal e identificação de suspeitos – são
adicionados os perfis de sujeitos condenados em pena efetiva de prisão igual ou superior a
dois anos.

Suécia

1998
http://www.datainspe
ktionen.
se/in_english/persona
l_data.s
HTML

Health Data Registers Act (n°
543) (Registro de dados de
saúde)

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/SE.html
2003

Medical Care Registers Act
(1998, n° 544)

Finalidade de investigação médica e cuidados avaliados nos biobancos.

Suíça
http://www.admin.ch
/ch/f/as/i
ndex.htmlhttp://www
.admin.c
h/ch/f/as/2000/1715.
pdf
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/index_lo
w.html
Ucrânia
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/UA.html

2010

Polisdatalag, n° 361

Lei de dados da Polícia.

2000

Lei nº 31

Base de dados para fins de investigação criminal e identificação de suspeitos, tanto em nível
nacional como internacional.

Leis e regulamentos de controle

DNA-Profil-Gesetz
DNA-Profil-Verodnung
DNA-Analyselabor-Verodnung

Regulamento nº 390

Regulamento aprovado na Operação do Ministério de Assuntos Interiores sobre Serviço de
Registros Criminais.

2009

ÂMBITO

ANO

DOCUMENTOS
NORMATIVOS

DESTAQUES

DIREITO COMPARADO
Eurásia, Ásia e Oceania
Austrália

1914

Commonwealth Crimes Act

http://www.genewatc
h.org

Lei de Crimes de 1914 (alterada até julho de 2008).
A legislação opera em um nível comunitário em todos os estados, assim como entre estados.
Regulamenta o uso e destruição de impressões digitais e amostras de DNA coletadas.

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/AU.html

Bahrein
http://www.genewatc
h.org/
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/BH.html
http://www.genewatc
h.org/
http://www.genewatc
h.org/
China
http://www.genewatc
h.org

2001

Crimes (Forensic Procedures)
Act nº 59 (NSW)

Regula a recolha de amostra de DNA, uso e destruição em NSW. O guardião do banco de
dados é CrimeTrac em Canberra.

2007

The Criminal Law (Forensic
Procedures)

Prevê a realização de procedimentos forenses para obter provas relevantes para a
investigação de infrações criminais e fazer parte do banco de dados de DNA.

2001

Criação do banco de dados.
Legislação não consultada.

2006

Lei nº 45 (Identity Card Law)

Legislação não consultada.

2006

Lei nº 46

Legislação não consultada.

2004

Estabeleceu um banco de dados.
Legislação não consultada.
Leis e regulamentos de controle

Comissão Independente Contra a Corrupção (Independent Commission Against Corruption).

Portaria da Força Policial (Police Force Ordinance).
Coréia do Sul
http://www.genewatc
h.org/
Irã
http://www.genewatc
h.org/

2010

Aprovou a legislação para banco de dados, que entrou em vigor em julho de 2010.
Legislação não consultada.

2006

Criação de um banco de dados para incluir as pessoas condenadas e está a planejar a adoção
de uma legislação.
Legislação não consultada.

Israel

2005

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org

2007

Amendment to the Criminal
Procedure Law

Legislação não consultada.

Criação de um banco de dados.
Legislação não consultada.

2011

Permite a estabelecimento de um banco de dados de DNA de pessoas desaparecidas.
Legislação não consultada.

Kuwait
http://www.genewatc
h.org/

2002

Japão
http://www.genewatc
h.org/

2004

Criação do banco de dados.
Não tem legislação específica.
Criação do banco de dados.
Legislação não consultada.

http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/.html
2005

Instrução nº 8

Regras detalhadas para manipulação de DNA e de armazenamento.

Leis e regulamentos de controle

Regulamentos sobre manipulação e armazenamento de DNA
Instruções da Polícia sobre DNA.

Jordânia

2000

Montou base de dados de DNA.

http://www.genewatc
h.org/
Malásia

Nova Zelândia

Não tem legislação específica.
2008

Lei nº 699

Instalação do banco de dados. Com a finalidade de identificação humana em relação à
investigação forense.

2009

Deoxyribonucleic Acid (DNA)
Identification

Estabelece o " Forensic DNA Databank Malaysia”. Diário da República de 3 de setembro de
2009, a Malásia Act 699,1 et seq. (LEXIS) ("Lei 699").

1996

Instalação do banco de dados.
Legislação não consultada.

2009

Expansão da base de dados.
Legislação não consultada.

http://www.genewatc
h.org/

2011

Expansão do banco de dados. Anteriormente amostras poderiam ser coletadas apenas de
pessoas acusadas de crimes cumprindo penas de sete anos ou mais, ou por ordem de um juiz.
A nova lei, que deverá ser implementada em 2011, permite que a polícia retire amostras de
alguém que pretendem deter.
Legislação não consultada.

Rússia
http://www.genewatc
h.org/

2009

Adotou legislação de banco de dados de DNA (2009, vigor em 2010).
Ela inclui pessoas condenadas por crimes graves e cadáveres não identificados.
Legislação não consultada.

África
África do Sul
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/ZA.html

1997

Lei de Processo Penal

Não tem qualquer legislação específica que regula o banco de dados de DNA existentes, está
sendo feito atualmente em um vácuo legal.
È a única disposição legal que trata da apuração de características corporais de um acusado.
Possui um banco de dados de DNA para fins criminais.
Legislação não consultada.

Botswana
http://www.councilfo

2006

Banco de dados foi introduzido.

rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/BW.html
Egito
http://www.genewatc
h.org/

Legislação não consultada.

2004

Configuração do banco de dados de DNA.
Não tem legislação específica de banco de dados de DNA.

ÂMBITO

ANO

DOCUMENTOS
NORMATIVOS

DESTAQUES

DIREITO COMPARADO
América
América Central
Bahamas
http://freeport.nassau
guardian.net/national
_local/37286298989
4516.php
http://www.genewatc
h.org/
Costa Rica
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/CR.html
Jamaica
http://www.genewatc
h.org/
Panamá
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/PA.html

América do Sul
Argentina
http://www.genewatc
h.org/

Brasil

Um banco de dados de DNA está previsto.

LNEI

2004

Está planejando um banco de dados de DNA.

Criação de banco de dados de DNA.
Legislação não consultada.

1998

Lei nº 80

Criação do banco de dados.

2007

Lei nº 69

Consolida toda a atividade forense ILM que abriu um laboratório de processamento de DNA
em Ciudad del Saber.

1987

Lei nº 23.511

Cria o Banco Nacional de Dados Genéticos.
A Argentina possui um banco de dados contendo DNA doado voluntariamente por famílias
cujos filhos desapareceram durante a ditadura.

1994

Lei nº 803

Analisar homicídios ou a investigações de paternidade, sem contar os casos de identificação
de pessoas desaparecidas à época do regime militar.

Conselho Nacional
da Saúde

Conselho Nacional
da Saúde

1996

Resolução n° 196

Determina diretrizes e normas regulamentadores de pesquisa envolvendo seres humanos.

2003

Lei nº 10.054

Dispõe sobre a identificação criminal e dá outras Providências.

2004

Resolução do n° 340

Veio em consideração da necessidade de serem observados os riscos potenciais à saúde e à
proteção dos direito humanos, das liberdades fundamentais e do respeito à dignidade humana
na coleta, processamento, uso e armazenamento de dados e materiais genéticos humanos.

2007

Revisão das “Padronizações de Exames de DNA em Perícias de DNA Criminais”.

2008

Discussões para a implantação de um banco de perfis genéticos no Brasil.
Definição das atribuições da SENASP e do DPF.

2009

Chile
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/CL.html

2004

Colômbia
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/CO.html

2004

Definição das regras mínimas para um laboratório integrar a RIBPG.
Criação do projeto Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos.
Assinatura do Letter of Agreement entre PF e FBI.
Assinatura dos Acordos de Cooperação entre SENASP, DPF e SSPs.
Lei n° 19.970

Adotou-se legislação para criação de cinco bancos de dados de DNA diferentes (por
indivíduos suspeitos de determinados crimes graves, as pessoas condenadas por esses crimes,
às vítimas de tais crimes, cenas de crime, e os "desaparecidos").
Registros suspeitos são transferidos para banco de dados da pessoa condenada ou excluídos
se não for condenado.

Código de Processo Penal

2008

A provisão direta que prevê a análise de DNA, art. 245, é o objeto da Decisão C-025, 2009,
da Corte Constitucional colombiana.

Introduziu um banco de dados.
Não existe legislação específica.

Trinidad e Tobago
http://www.genewatc
h.org/

2007

Leis e regulamentos de controle

Code of Criminal Procedure.

LNEI

Criação da lei sobre banco de dados genéticos.

http://www.ttparliam
ent.org/legislations/b
2011h32-1rS.pdf
Uruguai
http://www.councilfo
rresponsiblegenetics.
org/dnadata/Countrie
s/UY.html

2011

Bill nº 32

Visa a classificar tecidos e amostras do corpo em duas categorias (íntimos e não íntimos) e
distinguir os procedimentos pelos quais cada tipo de amostra é obtida.

2001

Lei n° 1.671

Cria um arquivo nacional de perfil genético ("Archivo de Identificación Genética Criminal"),
o qual é administrado pelo Ministério do Interior através da Polícia Técnica Nacional. O
arquivo foi criado para conter perfis genéticos derivados três fontes 1) coletados em cenas de
crime, 2) coletados de indivíduos acusados como autores, cúmplices ou acessórios de crimes
como estupro, assassinato, pilhagem e 3) coletados a partir de qualquer indivíduo duas vezes
condenado por qualquer crime.

2006

O governo uruguaio renovou a legislação do banco de dados.

2007

Em parceria com os EUA desenvolveu um software de banco de dados de DNA para
implantar uma versão do FBI, CODIS.

2009

Promulgou leis criando um Repositório Nacional Adicional de DNA, o Cadastro Nacional de
Perfis Genéticos ("Registro Nacional de Huellas Genéticas"). O objetivo deste novo registro
foi expandir a gama de aplicações potenciais de perfis de DNA atualmente residindo no
Arquivo Nacional.
Além da responsabilidade do Ministério do Interior e da Direção Nacional da Polícia
Técnica, este novo banco de dados utiliza o software CODIS, que tenta ativamente combinar
amostras genéticas não identificadas com indivíduos não relacionados, cujo perfil está
armazenado nos arquivos.

Fonte: adaptada de Henriques e Serqueiros (2007, p. 35-40), Machado, Silva e Santos (2008, p.157-164); Machado (2009, p. 18-23); Garcia e Alonso (2002, p. 27-43)
e Bonaccorso (2010, p. 169-175).
Legenda:
LNEI- Legislação não encontrada ou inexistente.
Referências:
http:// www.brunnur.stjr.is
http:// www.dnaproject.co.za
http:// www.eng.heilbrigdisraduneyti.is
http://www.ada.lt
http://www.admin.ch
http://www.cnil.fr
http://www.congreso.es
http://www.conseil-constitutionnel.fr

http://www.councilforresponsiblegenetics.org
http://www.dnvk.dk
http://www.datenschutzberlin.de
http://www.dvi.gov.lv/eng/leg
http://www.etiskraad.dk
http://www.eyeondna.com
http://www.finlex.fi
http://www.genewatch.org
http://www.interieur.gouv.fr
http://www.ips.org
http://www.legaltext.ee
http://www.legifrance.gouv.fr

http://www.mj.gov.pt
http://www.oireachtas.ie
http://www.parl.gc.ca
http://www.parlamento.it
http://www.privireal.org
http://www.rcmp-grc.gc.ca
http://www.regjeringen.no/en.html
http://www.telethon.it
http://www.tietosuoja.fi
http://www.uzleuven.be/en/forensicmedicine/dna-identification-test

TABELA: ORIGEM DAS AMOSTRAS E CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO DOS PERFIS E AMOSTRAS
PAÍS

SUSPEITOS

CONDENADOS

VESTÍGIOS

CRITÉRIOS PARA ELIMINAÇÃO
5 anos: jovem
10 anos: adulto
Se houver risco de reincidência ou a existência de cadastro criminal, é possível a extensão.
Armazenamento com duração indeterminada é possível nos casos de homicídio ou crimes
sexuais. De forma, os perfis são removidos.

Alemanha

Sim¹

Sim¹

Sim²

Áustria

Sim³

Sim

Sim

Bélgica

Não

Sim4

Sim5

Dinamarca

Sim

Sim

Sim

6

6

Condenados: nunca. Suspeitos devem requerer a remoção se reabilitados.

Escócia

Sim

Sim

Sim

Eslováquia

Sim7

Sim7

Sim8

Sim

9

10 anos: após a morte do condenado 30 anos: condenado.
Nunca.
Suspeitos: Após ilibação ou levantamento de acusações.
Condenados: conservados indefinidamente.
Suspeitos: Após ilibação Condenados: 100 anos após o nascimento.

Estônia

Finlândia

Sim

Sim10

Não11

Sim

Sim12

França

Sim13

Sim13

Sim14

Grécia15

Não

Não

Sim

Suspeitos: Após ilibação ou 30 anos após a morte.
Condenados: 30 anos após a morte.
Suspeitos: A amostra dever ser destruída e o perfil removido um ano após o responsável pelo
banco de dados ser notificado pelo
procurador de que não existe evidência de delito, que as acusações foram rejeitadas e que o
julgamento ou sentença foram anulados.
Condenados: Se o perfil não é removido antes, 10 anos após a morte.
Suspeitos: a remoção do perfil deve ser solicitada pelo procurador ou pelo suspeito quando a
conservação do perfil já não é útil
(sem indícios de crime, ou suspeito não condenado).
Condenados: perfis removidos ao fim de 40 anos após sentença final ou até que o indivíduo atinja
80 anos de idade.
40 anos após análise de DNA para vestígios de crimes desconhecidos.
Sem legislação.

Holanda

Sim16

Sim17

Sim18

20 anos no caso de condenação por crime punido com pena potencial de 4-6 anos e 30 anos no
caso de condenação por crime punido com pena potencial superior a 6 anos.
Suspeitos: Até o arquivamento do processo ou absolvição. Condenados: perfil é conservado 20
anos após o fim da pena. Se o indivíduo for sujeito a tratamento médico forçado, conseguir
liberdade condicional ou entrar para uma instituição de correção, o perfil é conservado até o
cumprimento da sentença.

Hungria

Sim19

Sim19

Sim

Irlanda do
Norte

Sim20

Sim21

Sim

Sem pressupostos legais para remoção. Os perfis dos falecidos ou indivíduos com idade acima
dos 100 são removidos administrativamente.

Noruega

Não22

Sim23

Sim24

Os perfis devem ser removidos no prazo de 2 anos após a morte do condenado ou se o caso é
reaberto e é provada a inocência do condenado.

Polônia

Sim

Portugal

Não

25

Sim
26

27

Sim

Sim

Eliminados na mesma data em que se procede ao cancelamento definitivo das respectivas
decisões no registro criminal, quando integrados em banco de dados contendo a informação
relativa a amostras.

Reino Unido

Sim28

Sim28

Sim29

Lei permite retenção por tempo indefinido, mesmo em caso de suspeito que seja libertado ou
ilibado.

República
Tcheca

Sim30

Sim31

Sim32

Perfis revistos a cada 3 anos. Removidos ao fim de 80 anos.

Suécia

Sim

Sim33

Sim

Suspeitos: conservados até ser possível o registro do suspeito como condenado. Condenados:
removidos 10 anos após o cumprimento da sentença.

Suíça

Sim34

Sim35

Sim36

Suspeitos: em caso de exclusão com base em circunstâncias concretas. Em caso de morte. Sob
requerimento após ilibação. Um ano após o arquivamento do processo. Cinco anos após o
período de liberdade condicional ou após o pagamento de multa.
Condenados: após 30 anos se o indivíduo não voltar a ser condenado. Se o indivíduo morre. Sob
requerimento 20 anos após alta terapêutica ou após o cumprimento das medidas terapêuticas

Ucrânia37

Sim38

Sim38

Sim39

Perfis de vestígios são removidos em caso de correspondência.

Fonte: Machado, Silva e Santos (2008, p.157-164); Machado (2009, p. 18-23); Garcia e Alonso (2002, p. 27-43); Bonaccorso (2010, p. 166-169).

Legenda:
1 O indivíduo condenado ou suspeito deve ser considerado como potencial
agente de crime punível pela polícia/justiça.
2 Vestígios de qualquer ofensa punível. Análise de DNA pode ser solicitada
pela polícia ou pela procuradoria.
3 Qualquer delito que seja considerado “ofensa grave”.
4 Limitado a delitos específicos contra pessoas.
5 Qualquer amostra de cena de crime pode ser adicionada se solicitado por um
magistrado.
6 Inclui qualquer indivíduo preso ou detido, mas o critério usado pela polícia é:
crimes de natureza sexual; crimes violentos, assalto, tentativas e maioria dos
furtos. Sempre que o agente considere necessário.
7 Qualquer crime punível.
8 Todos os vestígios.
9 Inclui amostras de vítimas/testemunhas e de eliminação/despiste.
10 Quando a pena máxima para o delito equivale a pena de prisão de pelo
menos 6 meses.
11 Já não mantém uma base de dados de indivíduos condenados. Todas as
novas amostras de indivíduos devem ser coletadas durante a investigação.
12 Legalmente, todos os perfis de amostras devem dar entrada na base de
dados. Na Prática, o número mínimo de loci requerido é seis e não devem dar
entrada perfis mistos de mais de duas pessoas.
13 Baseado numa lista específica de crimes: crimes sexuais, crimes contra a
humanidade, terrorismo, roubo, violências deliberadas, tortura, posse de bens
roubados, falsificação de moeda, lavagem de dinheiro, tráfico de droga,
proxenetismo, todos os atentados à vida (homicídio, etc.), atentados à liberdade
(aplicação suspensa).
14 Qualquer vestígio não identificado encontrado em casos relevantes para a
lista de crimes.
15 Sem legislação.
16 A adição do perfil é baseada numa extensão potencial da sentença acima de
quatro anos. É requisito adicional que o procurador ou o juiz de instrução deva
considerar que o teste poderá conduzir à solução do caso.
17 Indivíduos condenados por crimes puníveis com pena máxima de prisão de
pelo menos quatro anos e aos quais certos castigos foram impostos. Inclui
indivíduos com penas suspensas ou penas de trabalho em favor da
comunidade, tratamentos obrigatórios de toxicodependência, internamento
para transgressores sistemáticos. Internamento em hospital psiquiátrico e em
instituições de detenção de juvenis.
18 Qualquer uma. Os perfis são conservados por 18 anos; devem ser
removidos após a condenação.

19 Na eventualidade de condenação por crime punível com pena de mais de 5
anos ou pertencentes ä seguinte lista de ofensas: crime sexual com violência;
crimes relacionados com atividade internacional; crimes contra jovens; crimes
cometidos em série ou de forma organizada; crimes relacionados com
substâncias psicoativas; crimes relacionados com dinheiro ou falsificação;
crimes cometidos contra forças do Estado; violação de responsabilidades
internacionais. Sem efeitos retroativos para argüidos condenados.
20 Suspeitos em todas as ofensas puníveis (aquelas que podem resultar em
pena de prisão).
21 Atualmente considera o recolhimento de amostras da população prisional.
22 Alterações à legislação pendentes.
23 Apenas crimes graves: abuso sexual, crimes contra a vida e saúde, roubo,
chantagem (pena mínima de dois anos).
24 Não devem existir mais que duas pessoas nas misturas. A amostra da cena
do crime deve estar associada ao ato criminoso.
25 Há possibilidade de coleta de amostras a pedido de argüidos ou ordenada,
oficiosamente ou a requerimento, por despacho do juiz, a partir da constituição
do argüido.
26 Pessoas condenadas por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou
superior a 3 anos (ainda que tenha sido substituída) e desde que haja despacho
do juiz determinando a inserção.
27 CODIS implementado somente para amostras de vestígios.
28 Inclui qualquer indivíduo condenado ou detido por crime punível por lei.
29 Todas as amostras de vestígios.
30 Amostras comparativas podem ser recolhidas de suspeitos, mas apenas
entram na base de dados se constituídos arguidos em processo crime.
31 Os autores de crimes pouco graves não são incluídos.
32 Apenas vestígios provenientes de cenas de crime inexplicadas. O perfil
deve ser removido se, quando comparado com base de dados, resultar
correspondência.
33 A extensão potencial da sentença deve ser superior a dois anos.
34 Qualquer suspeito de delito ou crime.
35 Quando a pena é superior a um ano.
36 Qualquer vestígio recolhido pela polícia ou magistrados.
37 Sem legislação específica para o DNA. A autoridade provém de várias leis
e ordenações.
38 Apenas condenados ou suspeitos por crimes graves: homicídio, crimes
contra a liberdade sexual, violência.
39 Penas para crimes graves não resolvidos.

TABELA SOBRE QUANTIDADE DE PERFIS E COINCIDÊNCIAS NOS BANCOS

Fonte: Garcia e Alonso (2002, p. 37).

TABELA: INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS BANCOS NACIONAIS
PAÍS

CRIAÇÃO DO BANCO

ALEMANHA

07 de setembro de 1998*

TAMANHO (APROXIMADO)

SISTEMA

DATA DA PESQUISA

711.159 total de indivíduos na base de dados
Oracle

Jun-11**

Microsoft SQL

Jun-11 **

CODIS

Jun-11**

Sem informação

Jun-09**

184.782 total de amostras cenas de crime
145.527 total de indivíduos na base de dados
ÁUSTRIA

1 de Outubro de 1997 *
44.831 total de amostras cenas de crime
21.886 total de indivíduos na base de dados

BÉLGICA

22 de março de 1999 I
24.624 total de amostras cenas de crime
17.618 total de indivíduos na base de dados

BULGÁRIA

1999*
1.147 total de amostras cenas de crime
520 identificados

CHIPRE

1998*

Sem informação
1,300 cenas do crime não identificadas
73.908 total de indivíduos na base de dados

DINAMARCA

31 de maio de 2000 II

CODIS SQL

Jun-11**

CODIS versão 5.7

Jun-11**

Sem informação

Dez-10**

CODIS

Jun-11**

40.275 total de amostras cenas de crime
26.598 total de indivíduos na base de dados
ESLOVÁQUIA

2002*
5.614 total de amostras cenas de crime
18.237 total de indivíduos na base de dados

ESLOVÊNIA

Sem informação
4.326 total de amostras cenas de crime

ESPANHA

8 de outubro de 2007III

157.618 total de indivíduos na base de dados

54.808 total de amostras cenas de crime
29.274 total de indivíduos na base de dados
ESTÔNIA

10 de fevereiro de 2004*

CODIS

Jun-11**

CODIS

Jun -11**

CODIS- Oracle

Jun-11**

9.376 total de amostras cenas de crime
111.991 total de indivíduos na base de dados
FINLÂNDIA

1999*
12.422 total de amostras cenas de crime
1.698.127 total de indivíduos na base de dados

FRANÇA

2001*
45.693 total de amostras cenas de crime

GRÉCIA

Não Possui

HOLANDA

16 de setembro de 2004 IV

Não Possui

Não Possui

118.936 total de indivíduos na base de dados
CODIS: SQL Server

Jun-11**

CODIS versão 5.7

Jun-11**

47.113 total de amostras cenas de crime
86.969 total de indivíduos na base de dados
HUNGRIA

2004*
2.333 total de amostras cenas de crime

ITÁLIA

30 de junho de 2009*

Sem informação

CODIS

IRLANDA

Não possui V

Não Possui

Não Possui

LETÔNIA

7 de junho de 2004*

36.188 total de indivíduos na base de dados
CODIS

Jun-11**

Oracle

Jun-11**

2.026 total de amostras cenas de crime
51.366 total de indivíduos na base de dados
LITUÂNIA

11 de maio de 2000 VI
4.254 total de amostras cenas de crime
852 total de indivíduos na base de dados

LUXEMBURGO

26 de outubro de 2006 VII

MS SQL Server
647 total de amostras cenas de crime

Jun-11**

MALTA

Não Possui

POLÔNIA

6 de abril de 1996*

Não Possui

Não Possui

27.722 total de indivíduos na base de dados
CODIS

Jun-11**

CODIS

Jun-11**

Oracle 9i

Jun-08**

Oracle 9i

Jun-11**

Dimensions

Set-09**

Oracle - CODIS

Jun-11**

2.203 total de amostras cenas de crime
99.443 total de indivíduos na base de dados
PORTUGAL

12 de fevereiro de 2008 VIII
22.370 total de amostras cenas de crime
236.202 total de indivíduos na base de dados

REINO UNIDO ESCÓCIA

1999 IX

REINO UNIDOINGLATERRA E
PAÍS DE GALES

31 de outubro de 1984 X

ROMÊNIA

2008*

9.987 total de amostras cenas de crime
5.368.950 total de indivíduos na base de dados
387.563 total de amostras cenas de crime
5.820 total de indivíduos na base de dados
70 total de amostras cenas de crime
99.443 total de indivíduos na base de dados

SUÉCIA

2010 XI
22.370 total de amostras cenas de crime

* Fonte: Genewatch (http://www.genewatch.org)
**Fonte: ENFSI (2011) (http://www.enfsi.eu/get_doc.php?uid=346.)
Legenda:
I
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/1999/05/20/61801.pdf
II
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=836
III
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/09/pdfs/A40969-40972.pdf
IV
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wet%20DNA-onderzoek%20bij%20veroordeelden.html
V
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/bills/2010/0210/b0210d.pdf
VI
http://www.celab.hu/
VII
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0163/a163.pdf
VIII
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/03000/0096200968.pdf
IX
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/46/part/II/crossheading/prints-and-samples
X
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60
XI
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100361.htm

TABELA: CRITÉRIOS DE ENTRADA DAS AMOSTRAS E/OU DOS PERFIS
PAÍS

CONDENADOS

SUSPEITOS

CENAS DE CRIME

ALEMANHA

Condenados em crime grave ou reincidente
noutros crimes

Arguidos acusados em crime grave ou
reincidente noutros crimes

Amostras de cena de crime não identificadas

ÁUSTRIA

Todos os condenados

Suspeitos de crime graves

Sem restrições para a coleta

BÉLGICA

Condenados a penas > 5 anos

Não possui banco de dados de suspeitos.

Amostras de cena de crime (BD criminalística)

BULGÁRIA

Sem Informação

Sem Informação

Sem Informação

CHIPRE

Sem restrições para a coleta

Sem restrições para a coleta

Sem restrições para a coleta

DINAMARCA

Condenados por crime punível com > 1 ano Suspeitos por crime punível com > 1 ano
e 6 meses
e 6 meses

Sem restrições para a coleta

Condenados por qualquer crime

Suspeitos por qualquer crime

Amostras de cena de crime não identificadas e
de condenados

Sem Informação

Sem Informação

Sem Informação

Detidos em crimes graves (lista)

Amostras de cena de crime não identificadas; A
conservação de amostras depende de decisão
judicial

Condenados por qualquer crime.

Suspeitos por qualquer crime.

Sem restrições para a coleta

Condenados a penas > 3 anos

Suspeitos em crimes puníveis com > 6
meses

Sem restrições para a coleta

FRANÇA

Condenados por crimes graves (lista)

Suspeitos por crimes graves (lista)

Amostras não identificadas (se consideradas
relevantes para a investigação). Suspeitos e
condenados por crimes graves (lista)

GRÉCIA

Não Possui

Não Possui

Não Possui

HOLANDA

Condenados em crimes que implicam prisão

Suspeitos em crimes que implicam

Amostras de cena de crime não identificadas;

ESLOVÁQUIA
ESLOVÊNIA

Condenados em crimes graves (lista)
ESPANHA

ESTÔNIA
FINLÂNDIA

preventiva ou por ordem judicial

prisão preventiva ou por ordem judicial

HUNGRIA

Condenados de crime punível com > 5 anos Suspeitos de crime punível com > 5 anos
(ou lista de crimes puníveis com penas
(ou lista de crimes puníveis com penas
inferiores, tais como tráfico de droga)
inferiores, tais como tráfico de droga)

IRLANDA

Condenados (crimes puníveis com penas >
5 anos ou crimes específicos puníveis com
penas inferiores) e ex-condenados

Sem restrições para a coleta

Suspeitos (crimes puníveis com penas >
5 anos ou crimes específicos puníveis
com penas inferiores)

Amostras de cena de crime. Suspeitos e
condenados por crimes graves (lista)

Detidos, presos preventivos por crime
doloso

Sem restrição

Condenados por crime doloso.
ITÁLIA

Amostras de suspeitos e condenados.

LETÔNIA

Condenados por qualquer crime

Suspeitos por qualquer crime

Sem restrições para a coleta

LITUÂNIA

Condenados por crime por qualquer crime

Suspeitos por crime e detidos
temporários

Sem restrições para a coleta

Condenados - são incluídos se sentenciados
a cumprir pena por crimes de uma lista, ou
por ordem do juiz do processo.

Suspeitos de qualquer crime (somente
sob ordem do juiz do processo)

Podem ser inseridas amostras não identificadas
por ordem do procurador, juiz do processo, ou
polícia judicial agindo sob ordem dos
magistrados.

MALTA

Não possui

Não possui

Não possui

POLÔNIA

Desconhecido

Desconhecido

Desconhecido

PORTUGAL

Condenados por crime doloso com pena
concreta de prisão igual ou superior a 3 anos
por despacho do juiz

Sem Informação

Amostras de cena de crime não identificadas.

REINO UNIDO ESCÓCIA

Condenados de crimes registrados*.

Suspeitos de crime registrado*

Sem restrições para a coleta

Suspeitos de crime registrado*.

Sem restrições para a coleta

LUXEMBURGO

REINO UNIDO INGLATERRA E PAÍS
DE GALES

Detidos por qualquer crime

ROMÊNIA

Sem Informação

SUÉCIA

Condenados a penas não monetárias
superiores a 2 anos

Sem Informação
Suspeitos com possibilidade de sentença
de prisão

Sem Informação
Amostras de cena de crime não identificadas

Fonte: Bases de dados genéticos com fins forenses: análise comparativa de legislação Européia.
< http://dnadatabase.ces.uc.pt>
* Um Crime registrado é qualquer ofensa na lei do Reino Unido, na qual a polícia registra as condenações e infratores no banco nacional da polícia.

TABELA: CRITÉRIOS DE REMOÇÃO DOS PERFIS
PAÍS

ALEMANHA

CONDENADOS
A remoção dos perfis de condenados depende
de decisão judicial

SUSPEITOS

CENAS DE CRIME

Perfis sujeitos a revisão 10 anos após
inserção (adultos) ou 5 (jovens) ou 2
(crianças).

As amostras de cena de crime não identificadas
destruídas após 30 anos. Todas as outras amostras
são destruídas após obtenção perfil.

ÁUSTRIA

5 anos após morte do indivíduo

Após absolvição, mas apenas com pedido
escrito do suspeito.

As amostras de cena de crime não identificadas
destruídas após solução do caso.

BÉLGICA

Condenados - 10 anos após morte;

Os perfis da base de dados "criminalística"
são eliminados quando já não são
necessários.

Amostras não identificadas - 30 após inserção; As
restantes amostras são destruídas quando já não
há hipótese de recurso ou contra-análise.

BULGÁRIA

Sem Informação

Sem Informação

Sem Informação

CHIPRE

Quando o registro é cancelado

Quando liberado das acusações ou
absolvido

Até ser identificado

DINAMARCA

Dois anos após a morte ou ao atingir a idade
de 80 anos de idade.

Suspeitos - 10 anos após ilibação, 70 anos
de idade, 2 anos após morte

Seguem o destino dos perfis

ESLOVÁQUIA

100 anos após o nascimento do condenado

Após absolvição

Destruição de toda a informação não necessária verificação a cada 3 anos pela Polícia;

ESLOVÊNIA

Sem Informação

Sem Informação

Sem Informação

Condenados - na data de prescrição do
registro criminal (salvo ordem judicial em
contrário)

Detidos

ESPANHA

Eliminação à data da prescrição do crime

Conservação de todas as amostras até
identificação. Quando identificadas, as amostras
seguem o destino dos perfis.

ESTÔNIA

10 anos após a morte do condenado

10 anos após a morte do indivíduo

Amostras não identificadas - 75 anos;

FINLÂNDIA

10 anos após a morte do condenado

Suspeitos - 1 ano após ilibação (por ordem
do procurador) ou 10 anos após a morte do
indivíduo.

Amostras não identificadas são conservadas
indefinidamente

FRANÇA

Condenados - 40 anos após o término da
sentença ou após o indivíduo atingir 80 anos

Suspeitos - são removidos quando a
retenção deixa de ser considerada
necessária pelo procurador (ou a pedido do
interessado)

40 anos após análises não identificadas

GRÉCIA

Não Possui

Não Possui

Não Possui

HOLANDA

Condenados - 30 anos após a entrada quando
o crime é punível com uma sentença > 6
anos; 20 anos quando < 6 anos; ou 20 anos
após morte do indivíduo. O prazo de retenção
pode ser alargado por mais 20 ou 30 anos
sempre que há nova condenação;

Após absolvição

Após 12,20 ou 80 anos, dependendo da
severidade do crime.

HUNGRIA

20 anos após a o cumprimento da sentença

Após absolvição

Amostras de cena de crime não identificadas são
eliminadas com a prescrição do crime;

Condenados - retenção indefinida.

Os perfis de suspeitos absolvidos ou não
acusados são eliminados aos 10 anos, ou 5
anos se forem menores.

As amostras são destruídas 3 anos após inserção

IRLANDA

ITÁLIA

Condenados - 20 anos após incidente que
motivou recolha. Nenhum perfil pode ser
retido por mais de 40 anos

Detidos e presos preventivos - eliminados
após ilibação

20 anos após incidente que levou à recolha

LETÔNIA

75 anos após entrada

Suspeitos - 10 anos após decisão se
absolvidos

As amostras seguem o destino dos perfis

LITUÂNIA

100 anos após entrada ou 10 anos após a
morte do condenado

100 anos após entrada ou 10 anos após a
morte do suspeito

Amostras não identificadas são retidas
indefinidamente.

LUXEMBURGO

10 anos após a morte do condenado

Após absolvição do suspeito com o termo
de prescrição, caso contrário, 10 anos após
a morte

As amostras não identificadas deverão ser
removidas após 30 anos da sua entrada.

MALTA

Não possui

Não possui

Não possui

POLÔNIA

Desconhecido

Desconhecido

Desconhecido

PORTUGAL

Condenados até cancelamento do registro
criminal

Eliminadas após obtenção do perfil, no
máximo 6 meses após a criação do perfil

As amostras de cena de crime não identificadas
são destruídas após 20 anos;

REINO UNIDO ESCÓCIA

Mantido Indefinidamente

Após abandono do processo ou quando
absolvido o suspeito

Até ser identificado

REINO UNIDOINGLATERRA E
PAÍS DE GALES

Mantido Indefinidamente

Mantido Indefinidamente

Retenção indefinida

REPÚBLICA
CHECA

80 anos após a entrada

Não Possui

Até ser identificado

ROMÊNIA

Sem Informação

Sem Informação

Sem Informação

SUÉCIA

10 anos após sentença transitada em julgado

Após absolvição

Até ser identificado, o caso resolvido ou em 15
ou 30 anos dependendo da severidade do crime.

Fonte: Bases de dados genéticos com fins forenses: análise comparativa de legislação Europeia. 2011.
< http://dnadatabase.ces.uc.pt>

TABELA: CRITÉRIOS DE RETENÇÃO DAS AMOSTRAS
PAÍS

CONDENADOS

SUSPEITOS

ÁUSTRIA

Destruído quando o condenado atinge idade de 80 anos

Após absolvição, mas apenas com pedido escrito do suspeito.

BÉLGICA

Destruído logo após criação do perfil

Destruído após Ministério Público confirmar que uma contra
investigação não ocorrera ou, caso contrário, após divulgar o
resultado ao suspeito

BULGÁRIA

Sem Informação

Sem Informação

CHIPRE

Segue o mesmo destino do perfil de DNA.

Segue o mesmo destino do perfil de DNA.

REPÚBLICA CHECA

Segue o mesmo destino do perfil de DNA.

Não Possui

DINAMARCA

Segue o mesmo destino do perfil de DNA.

Segue o mesmo destino do perfil de DNA.

ESTÔNIA

Amostras são retidas

Amostras são retidas

FINLÂNDIA

Destruídos 10 anos após a morte do condenado

1 ano após liberação e absolvição do suspeito, caso contrário, 10
anos após a morte

FRANÇA

Mantido 40 anos após a sentença ou ao condenado atingir 80 anos
de idade.

Até a condenação ou absolvição a amostra é considerada como
uma evidência qualquer.

ALEMANHA

Destruídos quando não mais considerado necessário

Destruídos quando não mais considerado necessário

GRÉCIA

Não Possui

Não Possui

As amostras são destruídas 3 anos após inserção

As amostras são destruídas 3 anos após inserção

20 anos após incidente que levou a recolha.

20 anos após incidente que levou a recolha.

Mantidos 75 anos após entrada

Mantidos 75 anos após entrada

IRLANDA

ITÁLIA
LETÔNIA

LITUÂNIA

Destruído logo após criação do perfil

Destruído logo após criação do perfil

LUXEMBURGO

10 anos após a morte do condenado

Após absolvição do suspeito, com o termo de prescrição, ou, caso
contrário, 10 anos após a morte

MALTA

Não possui

Não possui

POLÔNIA

Desconhecido

Desconhecido

PORTUGAL

As amostras de voluntários e condenados são destruídas após
obtenção do perfil; As amostras de cena de crime não
identificadas são destruídas após 20 anos.

As amostras de voluntários e condenados são destruídas após
obtenção do perfil; As amostras de cena de crime não
identificadas são destruídas após 20 anos.

ROMÊNIA

Sem Informação

Sem Informação

ESLOVÁQUIA

Amostras são retidas

Destruídas após absolvição

ESLOVÊNIA

Sem Informação

Sem Informação

ESPANHA

Conservação de todas as amostras até identificação. Quando
identificadas, as amostras seguem o destino dos perfis.

Conservação de todas as amostras até identificação. Quando
identificadas, as amostras seguem o destino dos perfis.

SUÉCIA

Devem ser destruídas o mais rápido possível

Devem ser destruídas o mais rápido possível

HOLANDA

20 anos em sentenças de 6 anos ou menos, 30 anos em sentença
de 6 anos ou mais ou 20 anos após a morte do condenado

Após absolvição

REINO UNIDO
INGLATERRA E PAÍS DE
GALES

Mantido Indefinidamente

Mantido Indefinidamente

REINO UNIDO - ESCÓCIA

Mantido Indefinidamente

Após termino do processo ou quando absolvido o suspeito

HUNGRIA

20 anos após a sentença ser passada

Após absolvição ou abandono do processo.

Fonte: Bases de dados genéticos com fins forenses: análise comparativa de legislação Europeia. 2011. Disponível em: < http://dnadatabase.ces.uc.pt>

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Data da
Consulta

3/17/2012

3/17/2012

Projeto de Lei
nº

6309

4335

Ano

2009

2008

Data da Apresentação
Autor do Projeto Partido/Estado

10/28/2009 Deputado
Geraldo
Pudim

PR/RJ

Site com dados do Deputado Data do despacho atual - Conteúdo do despacho
Data da última
atual ação legislativa - Última ação legislativa

Regime de tramitação

Ementa

http://www.camara.gov. 12/11/2009 - Apense-se à(ao) PLbr/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=527064
7142/2006.
Proposição Sujeita à Apreciação
do Plenário
Regime de Tramitação: Ordinária

Ordinário

http://www.camara.gov.
1) Art. desoxirribonucléico)
2º: A coleta do materialpara
necessário
exame se darágenética
Dispõe sobre a criação de banco de DNA (ácido
fins deaoidentificação
de recém-nascidos.

31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
(MESA )
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Publicação no DCD
do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14.

11/19/2008 Deputado
PSC/PR
Ratinho Junior

http://www.camara.gov. 28/11/2008 - Apense-se à(ao) PL- 24/10/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de
br/internet/deputado/dep_Detalhe.asp?id=526627
188/1999. Proposição Sujeita à
Cidadania (CCJC )
Apreciação do Plenário
Recebimento pela CCJC, apensado ao PL-188/1999
Regime de Tramitação: Ordinária

Destaque

nos
hospitais, no ato da realização do parto, ficando o
estabelecimento obrigado a coletar, armazenar e conservar
materiais orgânicos provenientes da mãe e de seu
respectivo recém-nascido até a realização de exames de
identificação genética.
2) Art. 3º: Os códigos armazenados pelos Municípios,
Estados e
Distrito Federal deverão ser disponibilizadas, por meio de
um sistema próprio, às autoridades competentes de todo o
País.
3) "A identificação
genética por meio de exames de DNA é o mais avançado
modo de estabelecer-se, sem sombra de dúvida, a
identidade de pessoas(...)".

Prioridade

Site do Projeto

br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=457262

http://www.camara.gov.
1) Art. desoxirribonucléico)
2º: O Banco Nacional de
DNA
(ácido
Dispõe sobre a criação de banco de DNA (ácido
para
o cadastramento
de acusados
em crimes sexuais e pedofilia.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
desoxirribonucléico) tem a finalidade de cadastrar e
armazenar informações genéticas de presos sob a acusação idProposicao=416606
de pedofilia ou violência sexual. (grifei)
2) Art. 2º,§1º: As informações fornecidas (...) deverão ser
disponibilizadas em sistema próprio acessível às
autoridades competentes de todo o País. (grifei)
3) Art. 2º,§2º: As informações poderão integrar a peça
acusatória dos acusados.
4) "Esse tipo de interação (virtual) origina crimes sexuais
que, freqüentemente, induzem o criminoso ao assassinato
para eliminar provas e impossibilitar a denúncia."
5) "A sociedade já não suporta os casos amplamente
divulgados pela mídia de menores mortas ao tentarem
escapar de bordéis, onde são submetidas a toda ordem de
degradação física e moral. (...) Esses estabelecimentos
devem ser alvo constante de ações policiais severas. Os
infratores, tanto responsáveis quanto “clientes”, devem ser
cadastrados no banco de DNA como criminosos."
6) "Quantas vidas deixarão de ser ceifadas, quantas crianças
poderão seguir seu curso de vida de forma feliz e saudável,
se o poder público conseguir afastar esses facínoras do
convívio social?"

3/17/2012

4215

2008

10/30/2008 Deputado
Otávio Leite

PSDB/RJ

http://www.camara.gov. 14/11/2008 - Apense-se à(ao) PLbr/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=527369
4610/1998. Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário
Regime de Tramitação: Prioridade

15/02/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
Prioridade
(MESA ) Indeferido o pedido de desarquivamento desta
proposição constante do REQ-25/2011 porquanto a(s)
proposição(ões) não foi(ram) arquivada(s).

Altera a redação do art. 1º e do inciso I
do art.
2º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de
1995, para proibir a discriminação de
pessoas em cujo DNA há predisposição
a doenças.

http://www.camara.gov.
1) Art. 1º: Fica proibida a adoção de qualquer prática
discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=414026
de emprego, ou sua manutenção, por motivo de (...)
predisposição genética para o
desenvolvimento de doenças (...).
2) "Com a presente proposição buscamos, com supedâneo
em recente iniciativa norte-americana, obstar a
configuração de discriminação de pessoas quando há, nas
mesmas, uma predisposição genética para o
desenvolvimento de doenças."
3) "Guardadas as peculiaridades de cada país, vale
considerar que
trata-se de uma conduta discriminatória tão grave quanto as
tradicionalmente praticadas, equiparando-se inclusive ao
preconceito motivado por sexo, religião, etnia, raça e
religião."

3/17/2012

4212

2008

10/30/2008 Deputado
Otávio Leite

PSDB/RJ

http://www.camara.gov. 05/11/2008 - Apense-se à(ao) PLbr/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=527369
4610/1998.
Proposição Sujeita à Apreciação
do Plenário
Regime de Tramitação: Prioridade

15/02/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
Prioridade
(MESA ) Indeferido o pedido de desarquivamento desta
proposição constante do REQ-25/2011 porquanto a(s)
proposição(ões) não foi(ram) arquivada(s).

Altera a redação do art. 1º e do caput do
art.
20, além de acrescentar o art. 15-A à Lei
nº 7.716, de 5
de janeiro de 1989.

http://www.camara.gov.
1) Art. 1º: Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
resultantes de discriminação, ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião, precedência nacional, e inclusive, contra as idProposicao=414022
pessoas que possuam predisposição genética ao
desenvolvimento de doenças.
2) Art. 2º: Estabelecer valor diferenciado para o seguro ou
negar cobertura àqueles com predisposição genética para o
desenvolvimento de doenças. Pena – reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos.
3) "Com a presente proposição buscamos, com supedâneo
em recente iniciativa norteamericana, obstar a configuração
de discriminação de pessoas quando há, nas mesmas, uma
predisposição genética para o desenvolvimento de doenças.
A matéria, mereceu aprovação maciça do Congresso NorteAmericano, formalizada na “Public Law 110-233, de 21 de
maio de 2008”."

3/17/2012

1971

2007

9/5/2007 Deputado
Carlos
Sampaio

PSDB/SP

http://www.camara.gov. 17/09/2007 - Às Comissões de
18/02/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
br/internet/deputado/dep_detalhe.asp?id=524095
Seguridade Social e Família;
PERMANENTES (CCP ) Ao Arquivo, Memorando n.º
Finanças e Tributação (Art. 54
27/09 - COPER
RICD) e
Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD)
Proposição Sujeita à Apreciação
Conclusiva pelas Comissões - Art.
24 II
Regime de Tramitação: Prioridade

Prioridade

Acresce dispositivo à Lei no 9.263, de
12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º
do
art. 226 da Constituição Federal, que
trata do
planejamento familiar, estabelece
penalidades
e dá outras providências.

1) "O Projeto de Lei que apresentamos constitui-se em mais http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
uma contribuição à luta para assegurar todos os meios e
técnicas disponíveis, para que as mulheres, os homens, e os idProposicao=366398
casais brasileiros possam realizar um efetivo planejamento
familiar."
2) "Assunto relevante para a sociedade, as doenças
geneticamente determinadas (...) constituem significativa
fonte de custos econômicos, transtornos emocionais e
dificuldades físicas não só para um número expressivo de
pessoas e famílias mas também para a sociedade. (...)
Diante da situação atual, a prevenção dessas doenças é de
fundamental importância, seja para evitar o seu
reaparecimento em famílias com históricos de incidências,
seja para identificar sua potencial manifestação em idade
adulta e prevenir suas conseqüências através do diagnóstico
precoce."
3) "Disponibilizar a realização do aconselhamento genético
por meio do Sistema Único de Saúde – SUS,(...) é uma
forma de garantir a justa distribuição do acesso da
população ao conhecimento desenvolvido (...)."

3/17/2012

6396

2005

12/14/2005 Deputada
Kátia Abreu

PFL/TO

http://www.camara.gov. 22/12/2005 - Às Comissões de
22/02/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=524201
Seguridade Social e Família e
PERMANENTES (CCP ) Ao Arquivo através do
Constituição e Justiça e de
Memorando nº 22/08 - COPER
Cidadania (Art. 54 RICD)
Proposição Sujeita à Apreciação
Conclusiva pelas Comissões - Art.
24 II
Regime de Tramitação: Ordinária

Ordinário

Acresce dispositivo à Lei nº 9.263, de 12
de janeiro de 1996, que regula o § 7º do
art. 226 da Constituição Federal, que
trata do planejamento f+K12amiliar,
estabelece penalidades
e dá outras providências.

1) "O Projeto de Lei que apresentamos constitui-se em mais http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
uma contribuição à luta para assegurar todos os meios e
técnicas disponíveis, para que as mulheres, os homens, e os idProposicao=310347
casais brasileiros possam realizar um efetivo planejamento
familiar."
2) "Assunto relevante para a sociedade, as doenças
geneticamente determinadas (...) constituem significativa
fonte de custos econômicos, transtornos emocionais e
dificuldades físicas não só para um número expressivo de
pessoas e famílias mas também para a sociedade. (...)
Diante da situação atual, a prevenção dessas doenças é de
fundamental importância, seja para evitar o seu
reaparecimento em famílias com históricos de incidências,
seja para identificar sua potencial manifestação em idade
adulta e prevenir suas conseqüências através do diagnóstico
precoce."
3) "Disponibilizar a realização do aconselhamento genético
por meio do Sistema Único de Saúde – SUS,(...) é uma
forma de garantir a justa distribuição do acesso da
população ao conhecimento desenvolvido (...)."
4) Este projeto de lei foi reapresentado (PL-1971/2007).

3/17/2012

4097

2004

8/25/2004 Deputado
Zenaldo
Coutinho

PSDB/PA

http://www.camara.gov. 30/12/2008 NOVO DESPACHO:
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=521682
CSSF e CCJC (mérito e art. 54).
Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas
Comissões - art. 24, II, do RICD.
Regime de Tramitação: Ordinário.
Oficie-se ao Requerente e, após,
publique-se.

Dispõe sobre as condições para a
realização e análise de exames
genéticos em seres humanos.

1) "A evolução do conhecimento e da técnica no campo da
genética humana tem sido espantosa, abrindo, a um só
tempo,
grandes perspectivas e imensos dilemas profissionais,
sociais,
econômicos e éticos para a humanidade."
2) "Quem procede, no Brasil, os exames genéticos? Quais
são os
profissionais? Quais as suas habilitações? Quais são os
laboratórios? Quais os equipamentos e aparelhos
utilizados? Quem
os controla e fiscaliza?"
3) "Para nosso espanto, inúmeras são as denúncias de
descontrole absoluto da matéria. Profissionais
desqualificados,
laboratórios desaparelhados, tecnologias ultrapassadas e
imprecisas. E, em contrapartida, o Judiciário e a sociedade
como
um todo admitem, como verdade inquestionável, o
resultado
proveniente desses exames, em razão das informações
amplamente difundidas sobre a credibilidade desses
procedimentos
da ciência moderna."

03/08/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de
Ordinário
Cidadania (CCJC )
Apresentação do Parecer do Relator n. 3 CCJC, pelo
Deputado Evandro Milhomen (PCdoB-AP).
Parecer do Relator, Dep. Evandro Milhomen (PCdoBAP), pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL
1497/2007 e do PL 1505/2007, apensados, nos termos do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, com subemenda.

http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=263339

1) Art. 1º: O código genético individual é considerado
sigiloso e é expressamente proibido aos laboratórios e as
clínicas o fornecimento de informações a respeito.
Parágrafo único: A quebra do sigilo sobre o código
genético de uma pessoa só será possível mediante ordem
judicial da autoridade competente.
2) "As sociedades, em todos os tempos, sempre foram
segregadas em castas e classes. Atualmente, com o
surgimento da triagem e engenharia genética, a sociedade
nutre a perspectiva de uma nova e ainda mais séria forma
de segregação. A segregação baseada no genótipo, com o
princípio da eugenia."
3) "Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo pesquisa
realizada pela Faculdade de Medicina de Harvard, a
discriminação genética é praticada por uma série de
instituições (...)."
4) "A
discriminação de uma pessoa por uma condição genética
preexistente, sobre a qual esse indivíduo não tem controle,
caracteriza uma grande injustiça e, até mesmo, um grave
gesto de desumanidade."

http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=28410

3/17/2012

4661

2001

5/16/2001 Deputado
Lamartine
Posella

PMDB/SP

http://www.camara.gov. 18/05/2001 apense-se ao PLbr/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=2525
4610/1998.(DESPACHO
INICIAL)

18/05/2001 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES (CCP)
Publicação Inicial. DCD 19/05/2001 PÁG 22519 COL
02.

Prioridade

Dispõe sobre a proteção ao
código genético de cada ser
humano e dá outras providências.

3/17/2012

3377

2000

6/29/2000 Deputado
Aloizio
Mercadante

PT/SP

http://www.camara.gov. 04/08/2000 - APENSE-SE AO
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=2512
PL. 4610/98.(DESPACHO
INICIAL)

05/08/2000 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES (CCP )
Publicação Inicial. DCD 05 08 00 PÁG 39630 COL 02.

Prioridade

http://www.camara.gov.
1) Art. 1º:
O código
genético,
conhecido cientificamente por genoma,
é privativo de todo organismo vivo, sendo mantidas
Dispõe sobre a utilização e a pesquisa do código
genético
e dá
outras providências.

5/23/2000 Deputado
Jorge Costa

PMDB/PA

http://www.camara.gov. 29/05/2002 - Às Comissões de
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=3273
Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado; Seguridade
Social e Família e Constituição e
Justiça e de Cidadania (Mérito e
Art. 54, RICD)

31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
(MESA )
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Publicação no DCD
do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14.

Ordinário

3/17/2012

3/17/2012

3078

2642

2000

2000

3/22/2000 Deputado
Zenaldo
Coutinho

PSDB/PA

http://www.camara.gov. 24/05/2000 - DESPACHO À
09/02/2004 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=521682
CCTCI, CSSF E CCJR (ARTIGO PERMANENTES (CCP )
54 DO RI).
Ao arquivo - Guia 8
DCD 24 05 00 PAG 26841 COL
01.

br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=19565

http://www.camara.gov.
Dispõe sobre a coleta de amostras de materiais orgânicos para identificação individual pelo isolamento
do DNA, sem ofender ou violar dispositivos iserto
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=19077

1) Art. 1º, §1º: O isolamento do DNA será realizado a partir da coleta de materiais orgânicos eliminados por canais excreto

Ordinário

Dispõe sobre as condições para a realização e análise
de exames
em seres
1) "A evolução
do genéticos
conhecimento
e da humanos.
técnica no campo da
genética humana tem sido espantosa, abrindo, a um só
tempo,
grandes perspectivas e imensos dilemas profissionais,
sociais,
econômicos e éticos para a humanidade."
2) "Quem procede, no Brasil, os exames genéticos? Quais
são os
profissionais? Quais as suas habilitações? Quais são os
laboratórios? Quais os equipamentos e aparelhos
utilizados? Quem
os controla e fiscaliza?"
3) "Para nosso espanto, inúmeras são as denúncias de
descontrole absoluto da matéria. Profissionais
desqualificados,
laboratórios desaparelhados, tecnologias ultrapassadas e
imprecisas. E, em contrapartida, o Judiciário e a sociedade
como
um todo admitem, como verdade inquestionável, o
resultado
proveniente desses exames, em razão das informações
amplamente difundidas sobre a credibilidade desses
procedimentos
da ciência moderna."
4) Este projeto de lei foi reapresentado (PL-4097/2004).

http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=18426

3/17/2012

4900

1999

1/19/1999 Deputado
PT/SP Eduardo Jorge PSDB/SP
- Fábio
Fieldmann

http://www.camara.gov. 08/02/1999 - APENSE-SE AO
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=2570
PL. 4610/98.
- http://www.camara.
gov.
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=480016

08/02/1999 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
(MESA )
APENSE-SE AO PL. 4610/98.

Prioridade

Dispõe sobre a proteção contra a discriminação da pessoa em razão da informação genética e dá outras providências.
http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=21202

1) Art. 1º: Esta lei dispõe sobre a proteção da informação genética da pessoa, de forma a assegurar seu direito contra a disc

3/17/2012

1934

1999

10/26/1999 Deputado Dr. PDT/SP
Hélio

http://www.camara.gov. 22/11/1999 - APENSE-SE AO
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=523500
PL. 4610/98.

22/11/1999 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
(MESA)
APENSE-SE AO PL. 4610/98.

Prioridade

Regulamenta o uso e a divulgação do genoma humano.

http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=17419

1) O projeto de lei permite e regulamenta o uso e divulga;áo da ordem sequêncial genética de seres humanos, para o diagn

3/17/2012

873

1999

5/11/2009 Deputado
PMDB/DF
Alberto Fraga

http://www.camara.gov. 25/05/1999 - LEITURA E
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=520559
PUBLICAÇÃO DA MATERIA.
DCD 25 05 99 PAG 23517 COL
01.

15/12/2000 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES (CCP )
Ao arquivo - Guia 105/2000.

_

Projeto de lei que institui a identificação genética aos militares e servidores públicos e dá outras providências.
http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=40801

1) O projeto de lei visa estabelecer a identificação genética de militares e servidores públicos para fins de arquivo médico

3/17/2012

188

1999

3/4/1999 Deputado
PMDB/DF
Alberto Fraga

http://www.camara.gov. 15/04/1999 - APENSE-SE AO PL 24/10/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de
br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=520559
1820/96.
Cidadania (CCJC )
Recebimento pela CCJC, apensado ao PL-1820/1996

Prioridade

Estabelece a identificação criminal genética para os que cometerem crimes hediondos.

http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=15138

1) O projeto de lei estabalece que os denunciados em crimes hediondos serão submetidos à identificação genética, em cará

3/17/2012

4610

1998

6/15/2008 Senador Lúcio PSDB/CE
Alcântara

http://www.senado.gov. 09/07/1998 - PUBLICAÇÃO DA 4/11/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
br/senadores/senadores_biografia.asp?codparl=57
MATERIA 16 06 98 PAG 16165 (MESA )
COL 02.
Apense-se a este o PL-4215/2008.

Prioridade

Define os crimes resultantes de discriminação genética.

3/17/2012

7142

2006

5/31/2006 Deputado
Manato

http://www.camara.gov. 09/06/2006 - Apense-se à(ao) PLbr/internet/deputado/dep_detalhe.asp?id=520647
6079/2002.
Proposição Sujeita à Apreciação
do Plenário
Regime de Tramitação: Ordinária

Ordinário

Dispõe sobre a implantação, em nível nacional, de um banco de dados para identificação de todos os brasileiros
http://www.camara.gov.
através de seu código genético.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
1) Art. 1º Deverá ser implantada, em nível nacional, base de idProposicao=326310
dados com informações sobre o código genético de todos os
brasileiros.
Art. 2º A obtenção dos dados do código genético dos
brasileiros far-se-á da seguinte forma:
I – recém-nascidos: feita na rede pública de saúde, ainda
que o parto tenha ocorrido em estabelecimento de saúde
privado ou fora de
estabelecimento de saúde público ou privado;
II – brasileiros sem identificação civil: feita em órgão
público
de saúde, como complemento da identificação civil;
III – brasileiros com identificação civil: estabelecimento de
prazo de validade para as atuais identidades civis e coleta
de dados nos termos
do inciso II, quando da renovação da identidade civil.
2) A justificativa do projeto de lei defende sua utilidade na
solução de crimes, auxiliando na identificação de
criminosos, ou, ainda, de pessoas desaparecidas e
cadáveres.

PDT/ES

31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
(MESA )
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Publicação no DCD
do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14.

http://www.camara.gov.
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=20995
1) Conceitua como discriminação genética "a discriminação de pessoas em razão de seu patromônio genético".

3/17/2012

6981

2002

6/12/2002 Deputado
Orlando
Fantazzini

3/17/2012

6079

2002

2/20/2002 Deputado Feu PDS/ES
Rosa

3/17/2012

6610

2002

4/23/2002 Deputado
Ricardo Izar

PT/SP

PTB/SP

http://www.camara.gov. 05/07/2002 - Apense-se ao PLbr/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=523551
3494/2000.

05/07/2002 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES (CCP )
Publicação Inicial no DCD 07 08 02 PAG 35713 COL
01.

http://www.camara.gov. 22/03/2002 - Apense-se ao PLbr/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=520729
3078/2000.

http://www.camara.gov. 02/05/2002 - Apense-se ao PLbr/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=523588
6096/2002.

Prioridade

Ordinário

31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
(MESA )
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Publicação no DCD
do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14.
31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
(MESA )
Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Publicação no DCD
do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14.

Ordinário

Estabelece normas para a proteção e tratamento1)dos
dados
pessoais
dá outras
providências.
http://www.camara.gov.
Art.2º
Para
os fins edesta
lei, entende-se
por:
br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
I- Dados pessoais: qualquer informação, incluindo som e
idProposicao=56678
imagem, de
pessoa física;
II- Tratamento de dados pessoais: qualquer operação ou
conjunto de
operações sobre dados pessoais, efetuados com ou sem
meios automatizados, tais como a coleta, registro,
organização, conservação, adaptação ou alteração,
recuperação, consulta, utilização, comunicação por
transmissão, difusão ou qualquer outra forma de colocação
à disposição dos dados, bem como o bloqueio ou
destruição; (...)
2) Art.3º É proibido o tratamento de dados pessoais
referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação
partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem
racial ou étnica, bem como o tratamento de dados relativos
à saúde, à intimidade e à vida sexual, incluindo os dados
genéticos.
Parágrafo único - O tratamento dos dados referentes à saúde
e à vida
sexual, incluindo os dados genéticos, somente será
permitido quando for necessário para efeitos de medicina
preventiva, de diagnóstico médico, de prestação de
cuidados ou tratamentos médicos ou de gestão de serviços
de saúde, desde que o tratamento desses dados seja
efetuado por um profissional de saúde obrigado a sigilo ou
por outra pessoa igualmente sujeita a segredo profissional.
3) O projeto de lei objetiva regulamentar os bancos de
dados existentes no país, em vista dos problemas que
causam ou podem causar às pessoas que possuem seus
dados neles inseridos.
Forma banco de dados referentes ao código genético - DNA a serem mantidas pelos órgãos de identificação.http://www.camara.gov.
1) O projeto de lei estabelece que os órgãos de identificação br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=44104
poderão recolher material genético daquelas pessoas que
desejam emitir novo documento de identidade, sempre
mediante expressa autorização da própria pessoa.
2) A justificativa explica que o objetivo do recolhimento do
material genético é criar um banco de dados, que auxiliará a
polícia na solução de delitos, e na identificação de pessoas
desaparecidas. Salienta, ainda, que a iniciativa não agride
os direitos fundamentais, pois o recolhimento só será feito
mediante expressa anuência.

Dispõe sobre a criação do Banco Estadual do DNA,
1) Art.com
1º Os
a finalidade
hospitais habilitados
exclusiva deaorealizar
atendimento
o registro
de gestantes
inicial http://www.camara.gov.
de identificação do recém-nascido.
e realização de partos, ficam obrigados a coletar, armazenar ebr/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
conservar
materiais orgânicos provenientes da mãe e de seu respectivo recém-nascido,
idProposicao=49747
durante 5 anos, para que sejam realizados exames de identificação genética,
exclusivamente, para os casos de suspeita de troca de identidade. 2) Em sua justificativa o projeto de lei argumenta sobr

SENADO FEDERAL
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Consulta

3/17/2012

Projeto de Lei
do Senado nº

321

Ano

2011

Data da Apresentação
Autor do Projeto Partido/Estado

6/9/2011 Senador
Humberto
Costa

3/17/2012

93

2011

3/17/2011 Senador Ciro
Nogueira

3/17/2012

377

2003

9/9/2003 Senador
Mozarildo
Cavalcanti

PT/PE

Site com dados do Senador Data da última movimentação - Situação
Data
atual
dado
última
Projeto
mudança de localização do Projeto - LocalizaçãoEmenta
atual do Projeto

http://www.senado.gov. 17/06/2011 - AGUARDANDO
br/senadores/dinamico/paginst/senador5008a.asp
DESIGNAÇÃO DO RELATOR

01/03/2012 - Subcomissão Permanente de Segurança
Pública

http://www.senado.gov. 04/10/2011 - REMETIDA À
br/senadores/dinamico/paginst/senador739a.asp
CÂMARA DOS DEPUTADOS

04/10/2011 - Secretaria de Expediente

http://www.senado.gov. 15/02/2011 - AGUARDANDO
br/senadores/dinamico/paginst/senador952a.asp
DESIGNAÇÃO DO RELATOR

15/02/2011 - Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania

http://www.senado.gov. 11/01/2007 - AGUARDANDO
br/senadores/senadores_biografia.asp?codparl=57
DECISÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

09/02/2007 - Secretaria de Arquivo

PP/PI

3/17/2012

149

1997

PTB/RR

8/5/1997 Senador Lúcio
Alcântara
PR/CE

Destaque

Site do Projeto

http://www.senado.gov.
Art. 1º:
art. 5º da Lei nº
12.037, de
1º de
de datiloscópico
Altera o art. 5º da Lei nº 12.037/2009 para1)incluir
naOidentificação
criminal,
além
dooutubro
processo
e fotográfico, a coleta de material para obten
2009,
que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente
identificado,
regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição
Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º A identificação criminal incluirá o processo
datiloscópico e o fotográfico, além da coleta de material
para
obtenção do DNA, que serão juntados aos autos da
comunicação da
prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma
de
investigação.
§ 1º A coleta de material para obtenção de DNA dependerá
da
aquiescência do indiciado.
§ 2º Se o indiciado for condenado, seu material genético
será
armazenado em banco de dados próprio; se não, será
descartado.
§ 3º O banco de dados a que se refere o § 2º deste artigo,
alimentado pelos órgãos federais e estaduais de segurança
pública,
integrará a Rede INFOSEG, a cargo da Secretaria Nacional
de
Segurança Pública do Ministério da Justiça.”
2) "Um banco de dados de DNA poderia ajudar a esclarecer
crimes complexos com o auxílio de modernas técnicas
científicas."
3) "Vale ressaltar, por último, que a análise do DNA pode
ser
usada não somente para a incriminação, mas também para
provar a
inocência do indiciado."
1) Art. 2º Serão submetidos à identificação genética
Dispõe sobre a identificação genética
obrigatória,
para os condenados por crimes
praticados com violência contra pessoa mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor,
ou considerados hediondos, nos termos os condenados por crime praticado com violência contra a
pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da
da Lei nº 8.072/90; estabelece que a
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
identificação genética será armazenada
2) "O presente projeto de lei vem para reforçar um processo
em banco de dados sigiloso; dispõe que já em
a autoridade policial, federal ou estadual, andamento no Brasil. Nosso País deverá contar, em breve, e
poderá requerer ao juiz competente, no já tardiamente, com um banco de perfis de DNA nacional
caso de inquérito instaurado, o acesso ao para auxiliar nas investigações de crimes praticados com
banco de dados de identificação
violência. O sistema, denominado CODIS (Combined ti
2010-1080 DNA Index System) é o mesmo usado pelo FBI,
genética.
a polícia federal dos Estados Unidos, e por mais 30 países."
3) "O CODIS prevê ainda um banco de identificação
genética de
criminosos, que conteria o material de condenados.
Todavia, a sua implantação depende de lei. É do que trata o
presente projeto. De fato, uma coisa é o banco de dados
operar apenas com vestígios; outra é poder contar também
com o material genético de condenados, o que otimizaria
em grande escala o trabalho investigativo."
4)
"Obviamente que o DNA não pode por si só provar a
culpabilidade criminal de uma pessoa ou inocentála, mas
pode estabelecer uma conexão irrefutável entre a pessoa e a
cena do crime. Atualmente os resultados da determinação
de identificação genética pelo DNA já são rotineiramente
aceitos em processos judiciais em todo o mundo."
O texto do projeto de lei não está disponível.
Dispõe sobre o acesso ao patrimônio

genético, sua conservação e dá outras
providências.
Define os crimes resultantes de
discriminação genética.

O texto do projeto de lei não está disponível.

br/atividade/materia/detalhes.asp?
p_cod_mate=100632

http://www.senado.gov.
br/atividade/materia/detalhes.asp?
p_cod_mate=99463

http://www.senado.gov.
br/atividade/materia/detalhes.asp?
p_cod_mate=61350&p_sort=ASC&p_sort2=A&cmd=sort
http://www.senado.gov.
br/atividade/materia/detalhes.asp?
p_cod_mate=1456

França

Data de Preenchimento

12/2011

BLOCO I – INFORMAÇÕES GERAIS
SIm

Banco nacional de dados de DNA

Tamanho do banco de dados: perfis de referência individual

FNAEG

Data de regulamentação

1.257182

17 de Julho de 1998.

Cena do crime

103.792

Não prevê sanções contra recusa de fornecimento de amostra (julho 2011).
Legislação nacional pertinente:
1998

Lei 98-458 de 17 julho de 1998.

1999

Deliberaçãp n° 52 de 28 de outubro de 1999.

2000

Decreto n° 413 de 18 de maio de 2000.

2001

Lei n° 1062 de 15 de novembro de 2001

2002

Decreto n° 594 de 30 de abril de 2002.

2004

Decreto n° 470 de 25 de julho de 2004.

* 2008

Deliberação n° 113 de 14 de maio de 2008.

BLOCO II – COLETA DE AMOSTRAS DE DNA
CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE PARA COLETA:

Cenas do crime

Sim

Suspeitos

Sim

Indiciados

Não

Processados

Sim

Art. 706-55 CPP

Condenados

Sim

Art. 706-54 CPP – Delito específico

Testemunhas

Não

Voluntários

Não

Vítimas

Sim

Desaparecidos

Não

Familiares

Sim

Outros

Sim

Art. 74, 74-1 e 80-4 CPP

Idade mínima para submeter-se à coleta de DNA

Método de amostragem/material coletado

Coleta não envolve nenhum órgão interno, processo doloroso ou invasivo – coletado pela polícia – coercitiva.
COLETA REALIZADA EM:

Cena do crime por

Indivíduo por

BLOCO III – ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS
CRITÉRIOS DE ARMAZENAMENTO DE DNA:

PERFIS:

Perfis de DNA derivados de material biológico não identificados são removidos quarenta anos após a análise.

Cenas do crime

SIim

Suspeitos

Não

Processados

Não

Condenados

Sim

Perfis são removidos quando a retenção deixa de ser necessária, a pedido do procurador ou interessado – art. 706/54 CPP.

Quarenta anos após a sentença ou quando o indivíduo atinge oitenta anos (sabilité pénale).

Outros
Infrações descritas no Fichier National Automatisé des Empreintes Génetiques (Banco Nacional de Dados).
Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

AMOSTRAS

Cenas do crime
Suspeitos

Sim

Processados

Sim

Condenados

Sim

São mantidas até condenação ou absolvição.

Outros

BLOCO IV – GESTÃO DO BANCO
Guardião do banco nacional

Direção Central da Polícia Judiciária do Ministério do Interior, sob supervisão de um magistrado.

Administração do banco nacional

Comissão Nacional de Proteção de Dados
Propriedade das amostras genéticas
Propriedade das perfis genéticos
Amostras genéticas armazenadas por
Sistema (software) de registro dos perfis genéticos
Resultados dos exames obtidos por

Para

Laboratórios credenciados por
Garantia de controle de qualidade do(s) laboratório(s)
Intercâmbio internacional de informações de perfil de DNA é realizado
com:

Sim

Outros membros da UE, através da Interpol ou cartas rogatórias como a condição legal de compatibilidade.

BLOCO V – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Disposições legais sobre proteção de dados que se aplicam ao uso de DNA (inclusive base de dados de DNA) por autoridades (polícia,
Judiciário, etc.).

Disposições legais que visam assegurar a adequada manutenção dos registros e sanções (civis e penais) aplicáveis.
Autorização para acesso ao banco – Direção Central da Polícia Judiciária.
Disposições legais sobre o uso indevido de amostras e registros (dados/perfis), bem como sanções aplicáveis.
Pessoa que tenta substituir o próprio material biológico por de terceira pessoa, com ou sem consentimento: 3 anos de prisão e 45.000
euros de multa. Se for cometido por pessoa condenada, perde o benefício de redução de pena e proíbe novas reduções.
Disposições legais sobre direitos e garantias fundamentais (não auto incriminação, privacidade, etc.).
Sanção contra condenados que não fornecem amostra: 2 anos de prisão e multa de 30.000 euros. Recusa: 1 ano de prisão e 15.000
euros. Amostras biológicas para todos os crimes (art. 706-54), viola os arts. 2 e 9 da Declaração de Direitos do homem e do cidadão,
de 1789. Seção 66 da constituição viola o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade da pessoa humana e o princípio da
inviolabilidade do corpo humano.

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.
* 2009 – Decreto n° 2009-789, de 23 de junho de 2009
2010 – Decisão n° 2.010-25, de 16 de setembro de 2010

Portugal

Data de Preenchimento

12/2011

BLOCO I – INFORMAÇÕES GERAIS
Sim

Banco nacional de dados de DNA

FNAEG

Data de regulamentação

Tamanho do banco de dados: perfis de referência individual

12 de fevereiro de 2008.

Cena do crime

Legislação nacional pertinente:
1998

Lei n°67/98 de 26 de outubro – armazenamento e tratamento.

2005

Lei n°12/2005 – regras sobre a utilização de informações genéticas.

2008

Lei n°5/2008 – aprova a criação de uma base de dados de perfis de DNA.

BLOCO II – COLETA DE AMOSTRAS DE DNA
CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE PARA COLETA:

Cenas do crime

Sim

Suspeitos
Indiciados
Processados

S/N

Condenados

Sim

Pena superior a três anos.

Testemunhas
Sim

Mantida indefinidamente ou revogada permissão.

Desaparecidos

Sim

Quando a identificação é feita são removidos.

Familiares

Sim

Quando a identificação é feita são removidos.

Voluntários
Vítimas

Outros
Idade mínima para submeter-se à coleta de DNA

Método de amostragem/material coletado

Mucosa bucal.

Coleta não envolve nenhum órgão interno, processo doloroso ou invasivo (art. 10°, Lei n°5/2008).
COLETA REALIZADA EM:

Cena do crime por

Indivíduo por

BLOCO III – ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS
CRITÉRIOS DE ARMAZENAMENTO DE DNA:

PERFIS:

Perfis e amostras mantidas pelo mesmo período.

Cenas do crime
Suspeitos
Processados
Condenados
Outros

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

AMOSTRAS

A conservação das amostras visa apenas a realização de análises e contra-análises (art. 32, Lei n°5/2008).

Cenas do crime
Suspeitos
Processados
Condenados
Outros

BLOCO IV – GESTÃO DO BANCO
Guardião do banco nacional

Polícia Judiciária.

Administração do banco nacional

INML – com sede em Coimbra.
Propriedade das amostras genéticas INML
Propriedade das perfis genéticos

INML

Amostras genéticas armazenadas por
Sistema (software) de registro dos perfis genéticos
Resultados dos exames obtidos por
Laboratórios credenciados por

Para
Laboratório da Polícia Científica Judiciária e Instituto Nacional de Medicina Legal (INML).

Garantia de controle de qualidade do(s) laboratório(s)
Intercâmbio internacional de informações de perfil de DNA é realizado
com:

BLOCO V – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Disposições legais sobre proteção de dados que se aplicam ao uso de DNA (inclusive base de dados de DNA) por autoridades (polícia,
Judiciário, etc.).
É expressamente proibida a utilização, análise e tratamento de qualquer tipo de informação obtida a partir da análise das amostras
para finalidades diferentes das previstas no art. 4°. (art. 1°, parágrafo 3, Lei nº. 5/2008). É proibido o acesso de terceiros aos dados
constantes na base de dados (art. 22° parágrafo 1, Lei n°5/2008). Art 29°e 35°, Lei n°5/2008.
Disposições legais que visam assegurar a adequada manutenção dos registros e sanções (civis e penais) aplicáveis.
Art. 27°, Lei n°5/2008). O CNPD é o responsável por verificar as condições de funcionamento da base de dados, bem como as
condições de armazenamento das amostras (art. 37°, Lei n°5/2008).
Disposições legais sobre o uso indevido de amostras e registros (dados/perfis), bem como sanções aplicáveis.
Art. 27°, Lei n°5/2008.

Disposições legais sobre direitos e garantias fundamentais (não auto incriminação, privacidade, etc.).

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

Alemanha

Data de Preenchimento

12/2011

BLOCO I – INFORMAÇÕES GERAIS
Sim

Banco nacional de dados de DNA

FNAEG

Data de regulamentação

Tamanho do banco de dados: perfis de referência individual

10, de setembro de 1998.

Cena do crime

Legislação nacional pertinente:
1997/98

CPP – regulando as análises de DNA.

2001

Lei federal de proteção de dados.

2005

Lei 12 de agosto de 2005.

BLOCO II – COLETA DE AMOSTRAS DE DNA
CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE PARA COLETA:

Cenas do crime

Sim

Suspeitos

Sim

Suspeitos por crime ou grave infração penal, ou por prática futura de crime grave.

Indiciados
Condenação definitiva em crime grave ou se considerado indispensável para o caso.

Processados
Condenados

Sim

Testemunhas

Sim

Delitos menores, em caso de reincidência/ delitos menores, se reincidente.

Voluntários
Vítimas
Desaparecidos
Familiares
Outros
Idade mínima para submeter-se à coleta de DNA

14 anos

Método de amostragem/material coletado

Sangue ou outro material biológico - sem consentimento.
COLETA REALIZADA EM:

Cena do crime por

Indivíduo por

BLOCO III – ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS
CRITÉRIOS DE ARMAZENAMENTO DE DNA:

PERFIS:
Cenas do crime

Sim

30 anos após a entrada/ o armazenamento.

Suspeitos

Não

Quando a retenção não é mais necessária.

Processados

Não

Se absolvido;

Condenados

Não

5 anos para menores e 10 para adultos.

Outros

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

AMOSTRAS

Cenas do crime
São destruídos quando não são mais considerados úteis para a investigação.

Suspeitos
Processados

São destruídos quando não são mais considerados úteis para a investigação.

Condenados
Outros

BLOCO IV – GESTÃO DO BANCO
Guardião do banco nacional

BFIA - Bundesfumionalsemf.

Administração do banco nacional
Propriedade das amostras genéticas
Propriedade das perfis genéticos
Amostras genéticas armazenadas por
Sistema (software) de registro dos perfis genéticos
Resultados dos exames obtidos por

Para

Laboratórios credenciados por
Garantia de controle de qualidade do(s) laboratório(s)
Intercâmbio internacional de informações de perfil de DNA é realizado
com:

Sim

Outros Estados Membros da UE através da Interpol (Convenção de Prum).

BLOCO V – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Disposições legais sobre proteção de dados que se aplicam ao uso de DNA (inclusive base de dados de DNA) por autoridades (polícia,
Judiciário, etc.).

Disposições legais que visam assegurar a adequada manutenção dos registros e sanções (civis e penais) aplicáveis.

Disposições legais sobre o uso indevido de amostras e registros (dados/perfis), bem como sanções aplicáveis.

Disposições legais sobre direitos e garantias fundamentais (não auto incriminação, privacidade, etc.).

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

Itália

Data de Preenchimento

12/2011

BLOCO I – INFORMAÇÕES GERAIS
Sim

Banco nacional de dados de DNA

FNAEG

Data de regulamentação

Tamanho do banco de dados: perfis de referência individual

2009.

Cena do crime

Não prevê sanções contra recusa de fornecimento de amostra (Julho 2011).
Legislação nacional pertinente:
1996

Proposta de lei Melandri, n°2572, de 28 de outubro 1996.

2003

Codice in matéria di protejian dei date pernaliat.

2009

Lei 85/2009 de 30 de julho de 2009 - aprovou a legislação de banco de DNA.

BLOCO II – COLETA DE AMOSTRAS DE DNA
CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE PARA COLETA:

Cenas do crime

Sim

Suspeitos

Sim

Indiciados

Não

Processados

Não

Condenados

Sim

Testemunhas

Não

Voluntários

Não

Vítimas

Não

Desaparecidos

Sim

Familiares

Sim

Quando solicitado pelo juiz.

.

Outros
Idade mínima para submeter-se à coleta de DNA

Método de amostragem/material coletado

.
COLETA REALIZADA EM:

Cena do crime por

Indivíduo por

BLOCO III – ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS
CRITÉRIOS DE ARMAZENAMENTO DE DNA:

PERFIS:
Cenas do crime

Sim

Suspeitos

Não

Processados

Não

Condenados

Sim

Outros
Prazo máximo: quarenta anos.
Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

AMOSTRAS

Cenas do crime
Suspeitos
Processados
Condenados
Outros
Prazo máximo: vinte anos

BLOCO IV – GESTÃO DO BANCO
Guardião do banco nacional
Administração do banco nacional

Ministério do Interior - Secretaria de Segurança Pública.
Propriedade das amostras genéticas
Propriedade das perfis genéticos
Amostras genéticas armazenadas por
Sistema (software) de registro dos perfis genéticos
Resultados dos exames obtidos por
Laboratórios credenciados por

Para
Laboratório Central do Banco de Dados de DNA Nacional.

Garantia de controle de qualidade do(s) laboratório(s)
Intercâmbio internacional de informações de perfil de DNA é realizado
com:

Sim

Outros Estados Membros da UE através da Interpol (Convenção de Prum).

BLOCO V – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Disposições legais sobre proteção de dados que se aplicam ao uso de DNA (inclusive base de dados de DNA) por autoridades (polícia,
Judiciário, etc.).
Acesso pela polícia judiciária e tribunais.
Disposições legais que visam assegurar a adequada manutenção dos registros e sanções (civis e penais) aplicáveis.

Disposições legais sobre o uso indevido de amostras e registros (dados/perfis), bem como sanções aplicáveis.
Identificar o operador que consultou o banco de dados e gravar todas as atividades sobre perfis e amostras.

Disposições legais sobre direitos e garantias fundamentais (não auto incriminação, privacidade, etc.).

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

Reino Unido

Data de Preenchimento

12/2011

BLOCO I – INFORMAÇÕES GERAIS
Sim

Banco nacional de dados de DNA

FNAEG

Data de regulamentação

Tamanho do banco de dados: perfis de referência individual

2000.

Cena do crime

Legislação nacional pertinente:
1993

Banco foi proposto.

1994

Armazenamento de amostras.

1995

Criação da base nacional – circular 16/95.

1996

Procurar perfis por todo o Reino Unido

1997

Amostras podem ser obtidas sem consentimento.

1998

Condições para obter e reter amostras.

* 2001

Amostras conservadas por tempo indeterminado.

BLOCO II – COLETA DE AMOSTRAS DE DNA
CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE PARA COLETA:

Cenas do crime

Sim

Suspeitos
Indiciados
Processados
Condenados

Sim

Testemunhas
Voluntários
Vítimas
Desaparecidos
Familiares
Outros
Idade mínima para submeter-se à coleta de DNA

Método de amostragem/material coletado

COLETA REALIZADA EM:

Cena do crime por

Indivíduo por

BLOCO III – ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS
CRITÉRIOS DE ARMAZENAMENTO DE DNA:

PERFIS:
Cenas do crime
Suspeitos
Processados
Condenados
Outros

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

AMOSTRAS

Cenas do crime
Suspeitos
Processados
Condenados
Outros

BLOCO IV – GESTÃO DO BANCO
Guardião do banco nacional
Administração do banco nacional
Propriedade das amostras genéticas
Propriedade das perfis genéticos
Amostras genéticas armazenadas por
Sistema (software) de registro dos perfis genéticos
Resultados dos exames obtidos por

Para

Laboratórios credenciados por
Garantia de controle de qualidade do(s) laboratório(s)
Intercâmbio internacional de informações de perfil de DNA é realizado
com:

BLOCO V – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Disposições legais sobre proteção de dados que se aplicam ao uso de DNA (inclusive base de dados de DNA) por autoridades (polícia,
Judiciário, etc.).

Disposições legais que visam assegurar a adequada manutenção dos registros e sanções (civis e penais) aplicáveis.

Disposições legais sobre o uso indevido de amostras e registros (dados/perfis), bem como sanções aplicáveis.

Disposições legais sobre direitos e garantias fundamentais (não auto incriminação, privacidade, etc.).

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.
* 2004 – Recolher DNA na prisão
2005 – Estabelece a base de dados nacional para identificar pessoas desaparecidas
2006 – Manter indefinidamente as amostras

Espanha

Data de Preenchimento

12/2011

BLOCO I – INFORMAÇÕES GERAIS
Sim

Banco nacional de dados de DNA

FNAEG

Data de regulamentação

Tamanho do banco de dados: perfis de referência individual

8, de outubro de 2007.

Cena do crime

Legislação nacional pertinente:
1994

Despacho ministerial de 26 de Julho de 1994 a criação e gestão de arquivos eletrônicos DNA.

1998

Despacho de 18 de Março de 1998 regula: o arquivo de DNA informatizado de identificação genética de cadáveres ou pessoas desaparecidas

1999

Lei Orgânica 15/1999 - prevê a criação de arquivos da administração pública.

2003

Lei Orgânica 15/2003, de 25 de novembro, altera o Código Penal.

2007

Lei Orgânica 10/2007, de 8 de outubro: regulamenta o banco de dados da polícia em identificadores obtidos a partir de DNA.

BLOCO II – COLETA DE AMOSTRAS DE DNA
CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE PARA COLETA:

Cenas do crime

Sim

Suspeitos

Sim

Indiciados

Sim

Processados

Sim

Condenados

Sim

Testemunhas

Não

Voluntários

Não

Vítimas

Sim

Desaparecidos

Sim

Familiares

Não

Outros
Idade mínima para submeter-se à coleta de DNA

Método de amostragem/material coletado

Coleta feita pela Polícia Judiciária, sem exigir consentimento.
COLETA REALIZADA EM:

Cena do crime por

Indivíduo por

BLOCO III – ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS
CRITÉRIOS DE ARMAZENAMENTO DE DNA:

PERFIS:
Cenas do crime

Sim

Suspeitos

Sim

Processados

Sim

Condenados

Sim

Outros
A lei estabelece período de cancelamento que depende do tipo de crime e da decisão judicial.
Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.

AMOSTRAS

Cenas do crime
Suspeitos

Sim

Processados

Sim

Condenados

Sim

No caso de crimes graves.

Outros

BLOCO IV – GESTÃO DO BANCO
Guardião do banco nacional

Ministério do Interior, através do Ministério da Segurança do Estado.

Administração do banco nacional

Comissão Nacional para uso de DNA forense e Ministério do Interior.
Propriedade das amostras genéticas
Propriedade das perfis genéticos
Amostras genéticas armazenadas por
Sistema (software) de registro dos perfis genéticos
Resultados dos exames obtidos por
*Laboratórios credenciados por

Para
Comissão Nacional para uso DNA forense.

Garantia de controle de qualidade do(s) laboratório(s)

Comissão Nacional para uso DNA forense.

Intercâmbio internacional de informações de perfil de DNA é realizado
com:

Sim

Permitem troca de informações entre os Estados-Membros.

BLOCO V – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Disposições legais sobre proteção de dados que se aplicam ao uso de DNA (inclusive base de dados de DNA) por autoridades (polícia,
Judiciário, etc.).
Lei 15/1999, de 13 de dezembro: estabelece a proteção de dados pessoais.
Disposições legais que visam assegurar a adequada manutenção dos registros e sanções (civis e penais) aplicáveis.

Disposições legais sobre o uso indevido de amostras e registros (dados/perfis), bem como sanções aplicáveis.

Disposições legais sobre direitos e garantias fundamentais (não auto incriminação, privacidade, etc.).
Redação desta Lei, como poderia ser de outra forma, tendo em conta os critérios sobre a proteção dos direitos fundamentais na
obtenção de provas perfis de DNA, tem vindo a moldar o Tribunal Constitucional em diversos acórdãos como o 207/1996 de 16 de
Dezembro.

Modelo adaptado de: WILLIAMS, Robim; JOHNSON, Paul. Forensic DNA Databasing: A European Perspective. Inglaterra, 2005. Disponível em: <http:
//www.dur.ac.uk/resources/sass/WilliamsandJohnsonlnterimReport2005-1.pdf>. Acesso em: 06 dez 2011.
* Laboratórios do Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses.

ANEXO I
Parecer Maria Suzana Ciruzzi (colaboradora estrangeira ad hoc)
Algunos apuntes para tener en cuenta al analizar la regulación de un registro de bioinformación para fines
de prosecución criminal
Dra. María Susana Ciruzzi1
I. Introducción.
Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que el conflicto o dilema que se nos presenta al hablar
de un registro o banco de bioinformación está dado por:
●

Derecho a la Intimidad

●

Prevención del delito

●

Castigo del delito

Esto es, debemos analizar muy profundamente que cualquier registro de bioinformación no ayuda a la
prevención específica del delito, ya que actuará solo a partir del momento en que el mismo se tentó o
consumó, sino que –eventualmente nos servirá para determinar quién es el posible autor del delito yen
consecuencia a través del proceso penal poder imponer el castigo con que ese delito en particular es
conminado. Un banco de ADN no previene el delito, esto es una falacia. Como mucho podrá servir para
identificar a un autor de un delito (es decir, el delito ya se cometió).
Pero también debemos considerar que un registro de muestras de ADN interfiere o
limita ciertamente el derecho a la intimidad, almacenando datos sensibles, y al cual se puede acceder de
forma más o menos pública y con el riesgo de que exista una brecha de la confidencialidad y esos datos
puedan ser usados para fines distintos, como puede ser la aceptación o no en un trabajo o una póliza de
seguro.
En este sentido, debemos tener en cuenta las siguientes situaciones que se nos
pueden presentar:
●

1

Toma de la muestra
● Sospechoso
● procesado
● Condenado

Abogada (UBA), Posgraduada en Derecho Penal (UBA), Diplomada en Bioética (FLACSO), Doctora de la Universidad
de Buenos Aires, Área Derecho Penal. Docente de grado, posgrado y doctorado (UBA). Miembro del Comité de Ética del
Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan. Directora Académica del Área de Bioética del Observatorio de
Salud (UBA). Investigador Instituto Luis Ambrosio Gioja (Facultad de Derecho, UBA).

Víctima
Testigo
Personal agencias de prevención e investigación
● Almacenamiento de la muestra
● Sospechoso
● procesado
● Condenado
● Víctima
● Testigo
● Personal agencias de prevención e investigación
● Registro
● Sospechoso
● procesado
● Condenado
● Víctima
● Testigo
● Personal de agencias de prevención e investigación
●
●
●

II. Principios que gobiernan la toma de muestras en procesos penales
●
●
●

●
●

●

●
●

●

La simple sospecha no autoriza a la toma y almacenamiento de muestras biológicas
Se debe minimizar el riesgo de estigmatización y aislamiento de determinados grupos sociales
Toda muestra obtenida de un procesado en un proceso penal debe ser destruida una vez que éste
ha sido absuelto
● En algunas legislaciones comparadas, se toma en cuenta el tiempo de prescripción
de la pena a los fines de la conservación de las muestras de quien ha sido
condenado.
El principio general en este tema es el de proporcionalidad
Se debe priorizar la colecta y análisis de las muestras en la escena del crimen más que la toma de
muestras de los individuos: menos del 20% de las escenas del crimen son forénsicamente
examinadas en forma adecuada (estadística Gran Bretaña)
Se debe mantener un adecuado registro de las muestras recolectadas en la escena del crimen para
su uso posterior en la identificación de las personas, más que coleccionar muestras biológicas
individuales.
Se requiere realizar una mayor, más profunda y exhaustiva investigación en relación al uso forense
de la bioinformación que pueda ser útil al sistema penal
Las muestras obtenidas en la escena del crimen, al ser únicas e irrepetibles, deben ser almacenadas
indefinidamente. Esto permitiría
● Cotejar muestras con nuevos posibles responsables en otros crímenes irresueltos
y/o futuros
● Rectificar errores judiciales de condena
En cuanto a los menores de edad:
● Se debe aplicar el Art. 40 CDN

●

Existe una presunción fuerte a favor de la destrucción de toda muestra relacionada
con un menor, teniendo principalmente en cuenta:
● La gravedad del delito
● Los arrestos previos
● Las consecuencias del arresto
● La posibilidad de reincidencia
● El peligro para terceros

III. Cuestiones particulares acerca de un registro de muestras biológicas
●
●
●
●
●
●
●
●

Prevención del delito
Delitos sexuales
Identificación de personas
Regulación nacional vs. Regulación provincial
Desproporcionado para la necesidad del control del crimen
Insuficiente para asegurar la seguridad pública
Impracticable debido a las diferentes categorías de personas que pueden estar involucradas
Altamente peligroso para los derechos individuales

En Argentina existe un Banco de Datos Genéticos para comparar muestras biológicas en el caso de los
desaparecidos, de manera de poder identificar a las víctimas y/o hijos o nietos y que está regulado por ley
nacional, pero no existe un registro de huellas genéticas pertenecientes a sospechosos o condenados.
Sin embargo, y a pesar de que entendemos que sería más conveniente pensar en la regulación de un
registro de huellas genéticas recolectadas en las escenas del crimen, antes que someter a la población (ya
sea sospechosa o condenada, o a todos los ciudadanos) a brindar sus muestras genéticas para
almacenamiento y futuro cotejo, es en los delitos sexuales donde se origina el mayor clamor. Empero, en
este punto es dable destacar que sólo sería útil en caso de violadores seriales, no en el resto de las
tipologías de abuso. Hay que recordar que el abuso sexual es el menos prevenible de los delitos.
Estadísticamente, está demostrado que una de cada tres mujeres (la mayoría de las víctimas de estos
delitos son mujeres o niños; los hombres suelen ser víctima en contexto de encierro forzado), a lo largo de
su vida será víctima de algún tipo de abuso sexual, y que en la mayoría de los casos no será con
penetración y el perpetrador será un conocido de la víctima (familiar, vecino, amigo, compañero de
trabajo, etc.), por lo que un registro de huellas genéticas en este caso sirve de poco y nada. Por otra parte,
el abuso no es un delito de origen sexual (tipo macho cabrío alzado que busca saciarse con la hembra),
sino un delito de dominación y sometimiento, que utiliza como medio el sexo. En ese aspecto, habría que
cambiar muchas mentalidades antes de pensar en un registro.....
Pero a todo este panorama, se debe sumar que la investigación criminal es una acción humana, no
tecnológica, y la tecnología no sirve de nada cuando los profesionales a cargo de una investigación hacen
las cosas mal o a desgano (que es lo que pasa por ejemplo en Argentina, en muchos casos). En cuanto a
la contaminación en la escena del crimen, y la necesidad de contar con un registro de huellas para posible
exclusión de peritos y/o testigos, ésta no debería ocurrir sicomo ya afirmamos se hicieran las cosas bien,
y generalmente cuando ocurre además de por desidia muchas veces es hecha adrede.

A ello hay que adicionarle, no como cuestión menor, la forma en que se codificarán los datos,
quiénes tendrán acceso a los mismos, etc.
IV. Conclusiones preliminares
En aquellos países que han establecido regulaciones de un Registro de Bioinformación, comienzan
a levantarse voces gravemente críticas. Se afirma que el establecimiento de un banco de datos de ADN
nacional de criminales sospechosos es un paso atrás muy marcado. Resulta muy difícil remover la
información una vez que ha sido almacenada; generalmente permite relacionar la raza (etnia) y los genes al
crimen y origina serias dudas acerca de la verosimilitud de la información genética.
Como una especie de “Gran Hermano” moderno, se afirma que los gobiernos deben cesar su
cultura de espiar sobre los ciudadanos. Las sociedades no deben ser lugares donde los niños crezcan tan
acostumbrados a que su libertad sea violada que lo acepten tan pasivamente. Se entiende que si se
aceptara la creación de un Registro de Huellas Genéticas de todos los ciudadanos o de simples
sospechosos o –incluso de condenados, el Estado avanzaría de una manera ilegítima y arbitraria sobre
los derechos y garantías constitucionales.
Por esta razón se ha comenzado a analizar la necesidad de contar con Bancos de Datos Genéticos
de Huellas de Escenas del Crimen antes que Registros de Bioinformación de Ciudadanos, o Sospechosos
o Condenados, con la aclaración –en este último caso que se acepta el almacenamiento y registro de
huellas genéticas de condenados por el tiempo de prescripción de la pena.

Parecer ad hoc de Helena Machado (Universidade do Minho,
Portugal), sobre BANCO DE PERFIS GENÉTICOS PARA FINS DE
PERSECUÇÃO CRIMINAL, Brasil
Nota prévia: apenas emitirei parecer sobre tópicos que se articulam com as
minhas áreas de saber e competência, assentes em trabalho prévio de
pesquisa na área das ciências sociais e humanas; estudos sociais de
direito/justiça, estudos sociais de ciência e tecnologia.
Aspectos destacados de uma eventual legislação nacional à respeito
1. Que termos devem ser legalmente definidos nos primeiros artigos da lei.
a. Esclarecimentos sobre a possibilidade de se extraírem informações
somáticas da parte não codificante. Definições técnicas: informação
genética, dado, perfil, codante e não codante, certeza e probabilidade.
b. Laudo pericial: alcance - certeza e probabilidade
2. Requisitos legais para obediência à licitude da informação genética (em todas as
fases)
3. Da coleta
a. A coleta compulsória ofenderia ou não o principio constitucional da não
autoincriminação e o direito ao silêncio
Esta questão remete para a ponderação da proporcionalidade entre a
compressão de direitos individuais (aos quais se acrescenta a invasão da
integridade física e moral do indivíduo) e a necessidade da mesma para
atingir os objetivos da justiça (neste caso, identificar um autor de
crime). Perante esta ponderação, parece justificar-se que possa ocorrer
coleta compulsória de amostra biológica.
Poder-se-á ter em conta a necessidade de definir situações e
circunstâncias em que pode ser necessário o consentimento (por
exemplo, em menores e inimputáveis). Pode ser definida idade mínima
do indivíduo que é alvo de colheita de amostra.
b. É possível considerar a coleta como mero ato de investigação e não ato de
prova (o projeto de lei brasileiro enquadra legalmente apenas como
“identificação criminal” e não como prova no processo penal). Quais os
reflexos disso em termos de direitos e garantias.
c. Critérios de inclusão: qual o mais adequado (riscos e benefícios).
i. Sujeito: suspeito, condenado, indiciado
ii. Delito: determinados tipos penais (mais graves, violentos, sexuais)

iii. Pena: critério quantitativo
Quais argumentos sustentam concretamente maiores/menores limitações.
Existem diferentes opções consagradas nas diversas legislações que determinam o
âmbito e extensão da base de dados de DNA por via de critérios como a) tipo de
crime cometido, b) duração máxima da pena potencial, c) suspeito, condenado,
indiciado, d) decisão judicial, atendendo, por exemplo, às características do
indivíduo e probabilidade de reincidência.
A opção por critérios mais “expansivos” ou “restritivos” no que diz respeito à
inserção de perfis de DNA em banco de dados prende-se, em termos gerais, com a
opção entre incluir o máximo de pessoas possível de forma a facilitar a
investigação de crimes futuros ou em privilegiando a questão da proteção dos
direitos individuais e o princípio de proporcionalidade.
Uma solução proporcional e que oferece maiores garantias de proteção dos direitos
individuais poderá passar por 1. A inclusão de perfis de suspeitos e indiciados
deverá depender de decisão judicial; 2. No caso de condenados, a inclusão de perfis
de condenados deverá acontecer imediatamente após a condenação, sem
necessidade de ordem prévia do juiz. 3. Não havendo ordem judicial para inclusão
de perfis de suspeitos e indiciados, dever-se-á proceder à destruição da amostra e
da informação referente a perfil genético.
Saliente-se, contudo, que a opção de fazer depender de ordem judicial a inclusão
de perfis de suspeitos e de detidos pode produzir efeitos não esperados,
nomeadamente, contrariar o princípio da igualdade, na medida em que dependerá
da seleção (decisão judicial) do juiz a inserção ou não desses dados.
É ainda de fazer notar que nos países da União Europeia a opção maioritária tem
sido incluir no banco de dados toda a informação que é obtida no momento de
colheita (seja de meros suspeitos ou de condenados). Apenas em Portugal e
Luxemburgo a possibilidade de inserção de perfil está dependente de ordem ou
despacho do juiz.

d. A obrigatoriedade da coleta deve ser dependente de decisão judicial (PL
brasileiro: “mediante a comprovada necessidade apurada pelo magistrado de
acordo com suspeita concreta de cometimento de crime”). Consequências.

A necessidade da decisão judicial para instituir a obrigatoriedade da coleta pode
criar sérios entraves ao decurso normal, nos tempos esperados, da investigação
criminal. Na Europa, mesmo nos países mais restritivos, a obrigatoriedade de
submissão à coleta é entendida como justificada perante o interesse público em
apurar a autoria de um determinado crime. Contudo, em circunstâncias especiais
– casos de menores e inimputáveis – a possibilidade de realizar a coleta deverá
estar dependente de decisão judicial.
e. Deve haver acompanhamento de um advogado no momento da coleta para
esclarecimento ou assentimento.
Esse acompanhamento deve ser recomendado, mas não deve ser obrigatório,
devido ao perigo de excesso de burocratização e atraso do processo de investigação
criminal. E se fosse obrigatória a presença de advogado, como proceder em caso
de suspeitos?
f. Como a eventual recusa à coleta deve ser tratada pela lei ou pelo sistema.
A recusa de submissão à coleta deverá obrigar à inversão do ónus da prova.
4. Possibilidade ou não de condenar com base apenas na prova genética
A generalidade – se não todos – os sistemas jurídicos ocidentais recusam a
condenação apenas com base em um único tipo de prova. Somos de parecer que a
lei deverá conter uma menção explícita que impeça que possa ocorrer uma
condenação com base apenas na prova genética. Sugere-se uma formulação que
indique, explicitamente, que a prova genética constitui uma prova a ser ponderada
em articulação com outras provas existentes no processo.
5. Requisitos legais para credibilidade/fiabilidade da informação genética (em todas as
fases)
a. Certeza x probabilidade (Parecer do CCJC: “o recuro às intervenções
corporais propicia maior segurança no julgamento através da apresentação
de prova embasada em preceitos cientificos irrefutaveis”!!!!!)
b. Falibilidade do método. Taxas de erro (Sylvia: 1 em 1000).
c. Exemplos de falhas e consequências.
i. Eventual necessidade de
armazenamento das amostras.

contra-prova.

d. Cuidados com a cena do crime e cadeia de custódia.

Manutenção

do

A lei deverá conter menção explícita sobre a necessidade de garantia de
cadeia de custódia, com uma formulação que indique que o perfil de
DNA apena pode ser inseridos no Banco de Dados desde que se verifique
a manutenção da cadeia de custódia da amostra, o que deverá ser
comprovado mediante assinatura de ato de colheita por técnico forense
credenciado.
e. Quais os protocolos necessários e sistemas de verificação.
Poder-se-á seguir a formulação contida no regulamento de
funcionamento da base de dados de perfis de ADN portuguesa, que
estabelece, no art.º 10.º o seguinte:
As análises são realizadas em duplicado, sempre que possível, por
profissionais diferentes, utilizando kits de amplificação diversos que
incluam os marcadores estabelecidos, seguindo as regras, metodologias e
técnicas internacionalmente estabelecidas para análise forense.
f. Casos de abusos e uso indevido de material
6. Em termos de eficiência:
a. Diferenças entre punição e prevenção do delito
Tem sido frequentemente utilizado o argumento, nomeadamente em países
que têm bases de dados genéticos maiores, que que a expansão das bases de dados
não só melhora a eficácia da investigação criminal, mas também poderá,
provavelmente, desempenhar um papel na dissuasão do crime. Contudo, a
comparação da “eficiência” média (ENFSI, 2010: 21) de países com bases de dados
de tamanhos diferenciados não permite afirmar que a dimensão de uma base de
dados de DNA se encontra associada à sua eficiência. Nos países expansionistas
existem menos limitações à inclusão de perfis de DNA, geralmente os prazos de
retenção são mais extensos e regista-se um número proporcionalmente mais
elevado de indivíduos presentes na base de dados, mas estas condições não se
traduzem necessariamente numa maior proporção de correspondências entre
perfis de indivíduos conhecidos e perfis de amostras recolhidas em cenas de crime.
A noção de que quanto maior for uma base de dados, melhor será o seu
desempenho ou efeito em termos de prevenção e dissuasão do crime será uma
crença assente em pressupostos infundados. A existência de um perfil de DNA
numa base de dados poderá ser útil apenas durante um relativamente curto espaço
de tempo – tanto quanto durar a carreira criminal do indivíduo. Para além destes
fatores associados ao estudo das carreiras criminais, na ponderação da utilidade
da expansão das bases de dados de DNA há também que considerar o impacto das
tecnologias de identificação por perfis de DNA no comportamento criminal. Com

efeito, coloca-se a possibilidade de os indivíduos adaptarem a conduta criminal a
uma estratégia de gestão da cena de crime, de modo a evitar o risco de detecção
e/ou identificação através de vestígios biológicos abandonados no local do crime.
Além de ser reduzido ou nulo o valor dos bancos de dados genéticos na
prevenção da criminalidade, este instrumento não deve ser confundido com
elemento de punição. Não se vislumbra uma justificação plausível para pensar que
a inclusão de um perfil serve para “reforçar” a pena de um indivíduo – será de
evitar este tipo de argumentação, que apresenta o perigo de tornar a utilização da
tecnologia de DNA não um instrumento de identificação individual, mas sim um
instrumento de estigmatização.
Referência:
ENFSI (2011). Dna-database management: Review and recommendations. ENFSI
DNA Working Group, April 2010. Disponível em
http://www.enfsi.eu/get_doc.php?uid=346.

b. As vantagens em relação aos métodos existentes aplicam-se a todos os
crimes.
c. Dados estatísticos de eficiência: índices de detecção (exemplos citados na
Inglaterra por Helen- 0,37% e 11% de correspondência entre suspeitos, 1%
relacionados a estupro e 0,5% a homicídios; e de que quanto maior o banco
menor a eficiência)
7. Aspectos econômicos:
a. Impacto orçamentário (quais os custos).
b. Interesses econômicos/empresariais (tecnologia do FBI, kits, reagentes).
Interesses económicos e empresariais estão presentes em qualquer campo da
biotecnologia, e os bancos de dados genéticos não constituem exceção. Os kits e
materiais clínicos a utilizar, assim como os marcadores a usar na análise, deverão
ser os que são definidos por associações profissionais internacionais na área da
genética forense.
c. Laboratórios públicos/privados.
Tanto laboratórios públicos como privados devem ser admitidos a
prestar serviços de análise, desde que estejam devidamente acreditados
e sigam os procedimentos de proficiência e qualidade definidos por
associações profissionais internacionais da área da genética forense.
d. Controle legal dos preços praticados.

Os preços devem ser tornados públicos (publicação em portaria) e revistos
anualmente, admitindo que tanto podem aumentar como baixar.
O controlo público poderá ser feito pela regulação estatal de um sistema
comercial competitivo, isto é, obrigando a uma definição de preços realizada a
partir de diferentes propostas de laboratórios públicos ou privados acreditados
internacionalmente. A proposta de preços deverá ser revista regularmente,
atendendo a preços praticados noutros países e no âmbito de um processo que
obrigue à apresentação de preços competitivos, obtidos a partir de
concurso/proposta de diferentes agentes.
Preços “médios” na Europa, em países em que há competição na
apresentação de custos laboratoriais, os preços de análise forense rondarão os 100150 euros para análise de amostra obtida em cena de crime e entre 30 a 50 euros
para análise de amostra obtida de sujeito identificado. Já em países em que a base
de dados é gerida por laboratórios do Estado, sem qualquer concorrência, os
preços sobem consideravelmente.

8. Criação de uma Comissão interdisciplinar vinculada ao Ministério da Justiça (não
comitê gestor) para discussão e aprimoramento legal, ético e social, por um lado, e
técnico, por outro.
a. Exemplo da Comissão Nacional para o uso forense do DNA (Espanha)
Uma comissão interdisciplinar para monitorização, fiscalização e
acompanhamento do funcionamento do Banco de dados de perfis genéticos
deverá ter uma composição interdisciplinar (peritos forenses, juristas,
representantes de associações de defesas dos direitos humanos, especialistas em
ética), devendo ser evitada a criação de comissões exclusivamente compostas
por juristas, como acontece em alguns países.

BANCOS DE PERFIS GENÉTICOS PARA FINS DE
PERSECUÇÃO CRIMINAL
Pareceres ad hoc de Professora Doutora Maria José Cabezudo
Aspectos destacados de uma eventual legislação nacional à respeito
1. Que termos devem ser legalmente definidos nos primeiros artigos da lei.
a. Esclarecimentos sobre a possibilidade de se extraírem informações somáticas da
parte não codificante. Definições técnicas: informação genética, dado, perfil,
codante e não codante, certeza e probabilidade.

Lo He cortado y pegado de mi articulo:
LA REGULACIÓN DEL “USO FORENSE DE LA TECNOLOGÍA DEL ADN” EN
ESPAÑA Y EN LA UE: IDENTIFICACIÓN DE CINCO NUEVAS CUESTIONES
CONTROVERTIDAS,Revista General de Derecho Procesal 26 (2012)
V. PARTE DE LA SECUENCIA DEL ADN A ANALIZAR: ¿REGIÓN NO
CODIFICANTE O CODIFICANTE?
Orientados a la consecución del mencionado fin, desde el punto de vista de la
licitud de la prueba, en su primera manifestación, el análisis del perfil de ADN ha de
llevarse a cabo con el máximo respeto a los derechos fundamentales afectados,
esencialmente, el derecho a la intimidad. Ello introduce la cuestión relativa a qué parte
de la secuencia del ADN, si la no codificante o también la codificante, puede
analizarse.
Nuestro legislador ha regulado la parte de la muestra de ADN que ha de analizarse en el
laboratorio con el fin de extraer su perfil. Así lo ha hecho la norma española (art. 4 LO
10/2007) pues indica que solo se inscribirán en la base de datos los “identificadores obtenidos
a partir del ADN, en el marco de una investigación criminal, que proporcionen,
exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo”.
Sin embargo, en virtud de dicho precepto, cabe preguntarse si, resultaría respetuoso con tal
disposición, la extracción de información genética de la identidad de la persona, mediante el
análisis de la parte codificante del ADN, que es la que también contiene información genética
que revela otros datos sensibles, tales como los relativos a la salud de un sujeto. La respuesta
es que lamentablemente dicho precepto no parece impedirlo. Y ello, a pesar de que el
preámbulo de dicha Ley impide expresamente el análisis de la parte codificante del ADN.
Pero, dicha afirmación, loable, no se encuentra en el articulado de la norma y, por ello, carece
de valor vinculante alguno.
Dicho esto, en la práctica, los 15 marcadores STRs más utilizados en España1 junto con la
amelogenina parecen formar parte de la región no codificante de la secuencia del ADN2, pero
ciertamente, nuestro art. 4 LO 10/2007 no impediría analizar partes del ADN codificante, que
1

Son: D3S1358, VWA, D8S1179, D21S11, D18S51, FGA, D7S820, TH01, D13S317, D16S539,
D2S1338, D19S433, TPOX, D5S818, CSF1P0, Amelogenina.
2
Dicha cuestión ha de ser aun estudiada por nuestra parte.

permitieran asimismo la identificación física de la persona, como su color de ojos.
Por el contrario, a nivel UE, la Decisión 2008/615, de 23 de junio de 2008 (art. 2.2) indica
expresamente que los “índices de referencia contendrán exclusivamente perfiles de ADN
obtenidos a partir de la parte no codificante del ADN y un número de referencia”. La norma
europea sí limita el análisis del perfil de ADN a la parte no codificante. El art. 36.1 de esta
Decisión indica que los Estados miembros han de tomar las medidas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones del capítulo 2, donde se encuentra el citado
art. 2.2. Cuando esto ocurra, el futuro desarrollo de esta Decisión puede obligar a la
utilización exclusivamente del ADN no codificante en los Estados miembros, incluido España,
por lo que, en ese momento, tendremos que plantearnos si se modifica o no el art. 4 de la LO
19/2007 en el sentido de indicar legalmente y de forma expresa la limitación del análisis del
ADN a la parte no codificante.
Para lograr una regulación satisfactoria en este sentido, podría resultar oportuna una
definición legal en el ordenamiento jurídico español que recogiera este conocimiento genético.
Ello nos permitiría, en el ámbito jurídico, saber exactamente qué es la parte codificante y no
codificante de la secuencia del ADN y qué marcadores se encuentran en cada sector. Y, ello,
a los efectos de poder determinar, en función de la información genética que contiene cada
una, qué partes pueden analizarse y cuáles no, sin que resulten vulnerados injustificadamente
los derechos fundamentales a la intimidad y protección de datos personales, de cara a la
obtención de una prueba lícita.
Desde mi punto de vista,
1. es discutible la distinción entre parte codificante/no codificante porque no responde al
requisito de licitud.
Para que la prueba de ADN sea altamente valorada por El organo jurisdiccional competente
(desde mi enfoque metológico) ha de haberse obtenido a lo largo de las tres fases que
conforman lo que denomino “El uso forense de la tecnologia del ADN” de forma licita y fiable.
Las tres fases son: 1) obtencion de la muestra de aDN; 2) extraccion del perfil en El
laboratório; 3) tratamiento del dato de ADN en la base de datos.
Que se tenga que obtener licitamente significa El cumplimiento de dos exigências: 1) com
respeto a lós derechos fundamentales; 2) em cumplimiento de otros requisitos legalmente
previstos que evitaria (su incumplimiento) que pudiera ocasionar uma nulidad de la prueba.
La cuestión relativa a la parte codificante/no codificante se encuadra dentro de la segunda fase
(extraccion/analisis del perfil em El laboratório) y respecto al primer requisito de la licitud, El
Maximo respeto a lós derechos fundamentales afectados.
Pues bien, lo imprescindible es que lós marcadores que se analicen se encuentre em partes del
ADN cuyo analisis no desvele informacion esencial del individuo, datos relativos a su saludo,
cuyo conocimiento pueda suponer la violacion de um derecho fundamental como la intimidad
o vida privada o la proteccion de datos personales.
Según algunos genetistas españoles como Angel Carracedo y la presidenta de la ISFG Grupo
para españa y Portugal (Lourdes Prieto, que Es com la que estoy haciendo El articulo sobre

este tema) la distinción parte codificante/no codificante no ES la mas oportuna desde El punto
de vista de la proteccion de estos derechos fundamentales).
Creo que antes de regular sobre El tema de parte codificante/no codificante hay que aclarar
este problema.
Taysa yo creo que tardaremos um mês aun em tener el articulo terminado (El de Lourdes
Prieto y mio). Si quieres cuando ló terminemos te ló envio.

b. Laudo pericial: alcance  certeza e probabilidade

2. Requisitos legais para obediência à licitude da informação genética (em todas as fases)
LICITUDE Y FIABILIDADE

Lo He cortado y pegado de mi articulo: LA OBTENCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LA
PRUEBA DE ADN EN LA UNIÓN EUROPEA Y SU REPERCUSIÓN
EN ESPAÑA. EL PROBLEMA DE LAS «BÚSQUEDAS (DEL ADN) DE
FAMILIARES», Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 40, septiembrediciembre
2011.
II. LICITUD Y FIABILIDAD DE LA PRUEBA DE ADN A NIVEL UE Y ESPAÑOL
Justificados ambos requisitos relativos a la licitud y fiabilidad de la prueba de ADN,
vamos a exponer a qué nos referimos con ambos y, asimismo, en qué consiste cada fase y qué
fines concretos se persiguen en cada una de ellas, lo que nos permitirá concretar, desde la
perspectiva de la licitud y mayor fiabilidad posible, cómo han de llevarse a cabo dichas fases
para cumplir con sus respectivos fines. Este marco constituye el punto de partida que nos
permitirá identificar y analizar cómo, en virtud de las normas aprobadas a nivel UE, podrá
obtenerse transnacionalmente una prueba de ADN con un elevado valor probatorio y cómo
repercutirá ello sobre la legislación española.
1. Licitud de la prueba de ADN

En cuanto a la licitud, y sin entrar en el análisis de este controvertido término 3,
únicamente indicaré que asumimos como prueba lícita aquélla que cumple, a su vez, dos
condiciones y en las tres fases indicadas. En primer lugar, lo es la prueba que ha sido obtenida
con el máximo respeto a los derechos fundamentales afectados, según se proclaman en el
CEDH (art. 8), la Carta de Derechos Fundamentales (art. 7 y 8) y en las respectivas
Constituciones nacionales. En segundo término, es lícita si, además, ha sido recabada según
las garantías previstas en normas de rango legal, en particular, las incluidas en normas
procesales sobre la obtención y práctica de la prueba, cuya infracción genera indefensión. La
consecuencia, en general, de su incumplimiento es la inadmisión de la prueba por aplicación de
los efectos previstos, en el primer caso, en el art. 11.1 LOPJ y, en el segundo supuesto, en los
art. 238240 LOPJ. Por el contrario, si es lícita, podrá ser objeto de valoración por el órgano
nacional, en su caso, español, jurisdiccionalmente competente, en función de su grado de
3

Sobre el controvertido término de “prueba ilícita”, léase MIRANDA ESTAMPES, M., “El
concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal”, ed. Bosh, Barcelona, 2004.

fiabilidad.
2. Fiabilidad de la prueba de ADN
Respecto a la fiabilidad, consideramos que se obtendrá una prueba lo más fiable
posible si se utilizan los métodos científicos y tecnológicos adecuados en cada una de las tres
etapas indicadas. De esta manera, siendo la prueba lícita, si además es lo más fiable posible,
podrá alcanzar un elevado valor probatorio que, asimismo, podrá medirse en términos de
probabilidad utilizando para ello el Teorema de Bayes. Para lograr dicha fiabilidad, es preciso
que se cumplan dos exigencias:
En primer lugar, tienen que determinarse, por parte de los expertos que trabajan, a
nivel internacional, en la ISFG y el GEPISFG y, a nivel UE, en el Grupo de Trabajo en ADN
de la ENFSI, los métodos científicotecnológicos que han de utilizarse en cada fase para
alcanzar una prueba lo más fiable posible. Conforme a tales métodos, la obtención de la
muestra, el análisis de su perfil en el laboratorio y el tratamiento del dato en la base de datos
de ADN, habrá de ser realizado por personal cualificado. Ambas cuestiones han de preverse
legalmente. En segundo lugar, si utilizando dichos métodos científicotecnológicos adecuados
se ha logrado, tras una búsqueda y comparación entre perfiles, una coincidencia, es necesario
formular dicho resultado en términos de probabilidad. El método, hasta ahora admitido, que
ha de utilizarse a tal fin es el Teorema de Bayes, cuya aplicación sobre la prueba de ADN,
que debiera preverse normativamente, permite medir o cuantificar la probabilidad, dada la
coincidencia entre los perfiles de ADN, de la culpabilidad del sujeto investigado, esto es,
aquel sujeto cuyo perfil ha resultado coincidente con la muestra.
Así pues, la licitud, de un lado y la mayor fiabilidad posible, de otro, han de lograrse
en cada una de las tres fases que conforman el “uso forense de la tecnología del ADN”.
Conforme a los fines que se persiguen en cada fase, vamos a concretar en qué consiste el
cumplimiento de ambos requisitos.
3. Fase de obtención de la muestra de ADN
Dicha fase consiste en la toma de la muestra de ADN, lo que puede hacerse
esencialmente mediante la recogida, de la escena del delito o del cuerpo de la víctima, de una
muestra no identificada o a través de una intervención corporal, con el fin de obtener una
muestra indubitada o de referencia. Junto con ambas modalidades, cabe la recogida de la
muestra abandonada en el lugar del delito por el sospechoso o detenido, esto es, la recogida
de una muestra identificada. En tales casos, esta fase tiene como finalidad que la muestra sea
obtenida, conservada y trasladada al laboratorio utilizando métodos adecuados, que aseguren
que llega al laboratorio tal y como se tomó, esto es, que garanticen la identidad entre la
muestra obtenida, conservada, trasladada y recibida por el laboratorio. Para ello, es necesario
garantizar la calidad de la muestra, esto es, que ni se haya contaminado ni manipulado, sin
perjuicio de que haya sido obtenida sin vulnerar derecho fundamental alguno y de acuerdo con
las garantías legalmente previstas.
Así pues, para la consecución de dicho fin, ha de garantizarse, desde la perspectiva de

la fiabilidad, la integridad de la muestra. Para ello, tendrá que obtenerse por personal
cualificado y tomarse y conservarse en condiciones que eviten su contaminación, lo que
ocurrirá si es contaminada por el personal que la recoge o la muestra se altera en el proceso
de recogida o traslado al laboratorio, sin perjuicio de que pueda estar contaminada en sí
misma. Pero se ha de dar un paso más, como es su previsión legal. En este sentido, ha sido
recientemente aprobada por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN (en adelante
RD CNUFADN) los protocolos técnicos oficiales sobre la obtención de las muestras ((art.
3.c) RD 1977/2008 por el que se regula la CNUFADN), siguiendo los estudios llevados a
cabo por la ISFG y el GEP_ISFG.
Y desde punto de vista de la licitud, dicha obtención ha de efectuarse, en primer lugar,
con el máximo respeto a los derechos fundamentales que pueden verse afectados, como son
los derechos a la intimidad y el derecho a la integridad física y, en su caso, a la inviolabilidad
del domicilio. En segundo término, la obtención ha de realizarse cumpliendo con otras
garantías legalmente previstas que garanticen su autenticidad, como es el pleno respeto a las
normas sobre la cadena de custodia, que impiden la manipulación de la muestra. A este
respecto, a nivel UE, se han adoptado normas sobre la obtención de una muestra,
procedente, bien de persona identificada (art. 7 de la Decisión marco 2008/615), o bien del
lugar del delito4, destacando, en este sentido, la Directiva sobre la Orden de Investigación
Europea5, que se está tramitando en la actualidad. Sin duda, dicha norma será esencial en
materia de obtención de la prueba de ADN entre los Estados miembros, porque, de un lado,
la Decisión marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003 no ha establecido la regla forum
regit actum y asimismo se aplica solo a la obtención de la prueba y no a su posterior traslado;
y, de otro, la Decisión 2008/978 no se aplica a la prueba de ADN, pues solo recae sobre
pruebas ya existentes o disponibles y la prueba de ADN requiere de un posterior análisis en el
laboratorio para poder ser utilizada. En España, las normas sobre obtención de la muestra del
lugar del delito y de persona identificada se establecen en los arts. 326 párrafo 3º, 363 párrafo
2º LECRIM y en la Disposición Adicional Tercera de la LO 10/2007 y, en cuanto a la
garantía de la cadena de custodia, únicamente se menciona en el art. 6 de la LO 10/20076.
4. Fase de análisis del perfil de ADN
En cuanto a la fase de extracción del perfil de ADN, una vez recibida la muestra de
ADN en el laboratorio, se pasa a una segunda etapa en la que la muestra es analizada. Dicho
análisis tiene como fin la extracción de su perfil, esto es, la identificación de “un código
4

En materia de obtención de pruebas coexisten 5 instrumentos jurídicos: 1) Convenio europeo de
asistencia judicial en materia penal de 1959; 2) Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen 1990
(CAAS); 3) Convenio de asistencia judicial en materia penal de 2000; 4) Decisión Marco 2003/577,
desarrollada en España por la Ley 18/2006, de 5 de junio; 5) Decisión Marco 2008/978. BACHMAIER
WINTER, L., “El exhorto europeo de obtención de pruebas en el proceso penal”, El Derecho Procesal
Penal en la Unión Europea, Madrid, 2006, pp. 131178.
5
Iniciativa de Bélgica, Bulgaria, Estonia, España, Austria, Eslovenia y Suecia, con vistas a la
adopción de una Directiva del Parlamento y del Consejo relativa al exhorto europeo de investigación en
materia penal  JAI (2010) 3, publicada en el DOUE 24de junio 2010, C 165. Con ella, se pretende lograr una
nueva y única regulación. BACHMAIER WINTER, L., “La Orden Europea de Investigación y el principio
de proporcionalidad”, Revista General de Derecho Europeo, nº 25, 2011.
6
En concreto, que el incumplimiento de la cadena de custodia constituye un supuesto de nulidad
ha sido indicado, entre otras, por la SAP Burgos 13/2009 de 9 de marzo (ARP\2009\1136 Westlaw).

alfabético o numérico que representa un conjunto de características identificativas de la parte
no codificante de una muestra de ADN humano analizada, es decir, la estructura molecular
específica en los diversos loci (posiciones) de ADN” tal y como define el art. 2) de la
Decisión 2008/616. En concreto, dicho análisis debe realizarse con la mayor fiabilidad
posible, utilizando los métodos científicotecnológicos adecuados que permitan asegurar que la
identidad correspondiente al perfil extraído coincide con la identidad del titular de la muestra
de la que se extrajo. Y, ello, con el máximo respeto a los derechos fundamentales afectados y
a otras garantías esenciales legalmente previstas.
De conformidad con dicho fin, para garantizar la fiabilidad de la prueba de ADN es
necesario adoptar diversos métodos sobre la acreditación de los laboratorios, la cualificación
del personal que allí trabaja, en relación a los análisis de las muestras y respecto a cualquier
otra cuestión que asegure el adecuado funcionamiento del laboratorio, esencialmente, todo lo
relativo a evitar su contaminación. Las asociaciones internacionales y europeas mencionadas
se encargan del estudio de estas cuestiones y promueven su regulación. De hecho, se han
aprobado algunas normas a nivel UE, algunas vinculantes y otras no para los Estados
miembros. La primera7 exige que las actividades de laboratorio llevadas a cabo por los
prestadores de servicios forenses se acrediten por un organismo de acreditación nacional que
certifique que tales actividades cumplen la norma EN ISO/IEC 17025. La segunda8 invita a
los Estados miembros, de un lado, a que utilicen los 12 marcadores o “loci” de ADN que
componen el actual conjunto europeo normalizado de “loci” (ESS), y, de otro, a que
obtengan los resultados del análisis ESS de acuerdo a técnicas de ADN ensayadas y
aprobadas científicamente que se basen en los estudios llevados a cabo en el ámbito del
Grupo “ADN” de la ENFSI. Asimismo, el anexo de la Decisión 2008/616 contiene normas en
este sentido. A nivel español, se previsto, en los arts. 5 de la LO 10/2007 y 3 del RD
1977/2008, que la CNUFADN apruebe diversos protocolos sobre estas cuestiones. A este
respecto, dicha Comisión ha aprobado recientemente la utilización de los 12 marcadores
previstos en la norma europea.
Desde el punto de vista de la licitud de la prueba, la finalidad de esta fase es que dicha
extracción se lleve a cabo con el máximo respeto a los derechos fundamentales afectados,
esencialmente, el derecho a la intimidad, lo que introduce la controvertida cuestión relativa a la
parte de ADN codificante o no que debe analizarse, que será analizada en otro trabajo.
5. Fase de tratamiento del dato de ADN

Extraído el perfil, se introduce en la base de datos policial de ADN y se inicia la fase
de tratamiento del dato de ADN en tales bancos de datos. Dicha fase consiste en la
realización de un conjunto de actividades, tales como la inclusión, organización, consulta,
comparación, bloqueo, supresión o destrucción del perfil en la base de datos, tal y como
indica el art. 2.b) de la Decisión marco 2008/977. A nivel español, algunas de estas
7
Decisión marco 2009/905/JAI, de 30 de noviembre, sobre acreditación de prestadores de
servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio.
8
Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa al intercambio de resultados de
análisis de ADN. La ampliación del número de marcadores a 12, es debido a que el valor estadístico de los
datos de ADN corresponde a la probabilidad aleatoria de coincidencia y depende completamente del
número de marcadores de ADN analizados fiablemente.

actividades se contemplan en la LO 10/2007 (art. 3, 7, 8 y 9) y en LO 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos, así como en su reglamento de desarrollo, el RD
1720/2007, de 21 de diciembre.
El objetivo que, en virtud de dicho tratamiento se persigue, es doble. En primer lugar,
mediante la búsqueda y comparación automatizada de perfiles de ADN, tanto a nivel europeo
como nacional, se pretende el logro de una coincidencia entre ellos, en concreto, entre un
perfil no identificado y un perfil identificado o entre dos perfiles no identificados, lo que
permitiría vincular varias escenas de un delito. En virtud de dicho resultado coincidente, el
segundo objetivo de esta fase es la elaboración del correspondiente informe pericial de ADN
en el que ha de cuantificarse la probabilidad, dada la coincidencia, de la culpabilidad del sujeto
investigado, cuyo perfil ha resultado coincidente con la muestra. Y dicha actividad debe
realizar con el máximo respeto a los derechos fundamentales afectados y con la mayor
fiabilidad posible.
En concreto, desde el punto de vista de la licitud, dicha coincidencia ha de lograrse
siempre que el conjunto de actividades que conforman dicho tratamiento y, en su caso, las
normas sobre protección de datos, sean respetuosas principalmente con el derecho
fundamental a la protección de datos personales. En relación a esta cuestión, en el ámbito de
la UE, se ha aprobado la Decisión marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre de 2008,
relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y
judicial en materia penal, junto con las normas especificas aplicables al dato de ADN previstas
en la Decisión 615/2008 (arts. 2432). Asimismo, a nivel nacional, el tratamiento y
fundamentalmente la protección del dato de ADN se regula en la LO 10/2007 y en LO
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos, así como en su reglamento de
desarrollo, el RD 1720/2007, de 21 de diciembre. Desafortunadamente, hemos analizado
preliminarmente9 las normas sobre protección de datos personales a nivel “internacional”, pero
limitado al intercambio de perfiles de ADN entre los Estados miembros de la UE y terceros
países, a nivel UE y a nivel español y hemos concluido la falta de armonización del nivel de
protección de datos en cada uno de los tres ámbitos indicados, así como entre ellos, lo que
planteará problemas de ilicitud probatoria.
En cuanto a la fiabilidad, la coincidencia debe alcanzarse bajo la condición de que
dicho tratamiento de datos en la base de datos se lleve a cabo por personal cualificado y
utilizando el software adecuado, esto es, la más adecuada versión del CODIS, para que
disminuya al mínimo la probabilidad de error. Asimismo, la coincidencia alcanzada ha de
convertirse en términos de probabilidad, mediante la aplicación adecuada del método de
Bayes, que se ha entendido pacíficamente hasta ahora que es el que debe utilizarse. Ambas
cuestiones deben preverse normativamente. En concreto, respecto a la tecnología de las bases
de datos y, a nivel UE, el anexo de la Decisión 2008/616 contiene aspectos sobre el
tratamiento del dato de ADN en las bases de datos de los Estados miembros, que los Estados
miembros tendrán que asumir.
3. Da coleta
9

CABEZUDO BAJO, “Valoración del sistema…”, Revista General de Derecho Europeo.
www.iutel.com, nº 25, octubre 2011.

a. A coleta compulsória ofenderia ou não o principio constitucional da não

autoincriminação e o direito ao silêncio

Art. 363.II Ley de Enjuicimiento Criminal “Siempre que concurran
acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción podrá acordar, en
resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechosos que
resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin,
podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o
intervención corporal que resulten adecuados a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad”.
En la LO 10/2007: Para dar cobertura a tercer supuesto: “Obtención de
muestras biológicas”. “Para la investigación de los delitos enumerados el art. 3.1.a), la
policía judicial procederá a la toma de muestra y fluidos del sospechoso, detenido o
imputado, así como del lugar del delito. La toma de muestras que requieran
inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales, sin consentimiento del
afectado, requerirá en todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.  Art. 3.1.a)
dispone: “cuando se trate de delitos graves y, en todo caso, los que afecten a la
vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual, la integridad de las
personas, el patrimonio siempre que fuesen realizados con fuerza en las cosas, o
violencia o intimidación en las personas, así como en los casos de la delincuencia
organizada, debiendo entenderse incluida, en todo caso, en el término
delincuencia organizada la recogida en el artículo 282 bis, apartado 4 de la
LECRIM en relación con los delitos enumerados”.

STS 151/2010 de 22 de febrero (RJ\2010\1423): señala que incluso antes de la
reforma del 2003 sobre LECRIM someterse a prueba de ADN no significa una
exigencia de autoincriminación. Continua STS refiriéndose al STC 161/1997,
refiriéndose a pruebas de alcoholemia que “ya consistan en la expiración de aire, ya en
la extracción de sangre, en el análisis de orina o en un examen médico, no constituyen
actuaciones encaminadas a obtener del sujeto el reconocimiento de determinados
hechos o su interpretación o valoración de los mismos, sino simples pericias de
resultado incierto que, con independencia de que su mecánica concreta no requiera
solo un comportamiento pasivo, no puede catalogarse como obligaciones de
autoincriminarse, es decir, como aportaciones o contribuciones del sujeto que
sostengan o puedan sostener directamente.
Añade que según STC 207/1996 tampoco conlleva violación del derecho a la
integridad. Es cierto que la obtención de muestras, aunque sean intervenciones leves,
conllevan violación de integridad, pero este derecho no es absoluto, puede limitarse y
ceder por un interés general previsto en la ley. Aunque CE no prevea expresamente
limites a intimidad e integridad ello no significa que no puedan limitarse.

Continua STS 151/2010: siendo constitucional prueba de ADN: otra cosa es la
valoración jurisdiccional de la negativa del acusado a someterse voluntariamente a
extracción de muestras: (en materia civil es una sanción procesal: tribunal puede
declarar paternidad en casos de filiación, siempre que existan otros indicios de la
paternidad). En el ámbito penal: STS 1697/1994: valoro negativa, junto con otros
indicios, como actividad probatoria de cargo suficiente para enervar presunción de
inocencia. En la misma línea STS 107/2003: si la negativa carece de justificación,
dado que es una prueba que puede tener un resultado positivo o negativo,
exculpatorio o inculpatorio, nada impide valorar esta actitud procesal como un
elemento que por si solo no, pero unido al resto de la prueba, reforzar las
conclusiones obtenidas por el órgano decisor. Ciertamente art. 24.2, el imputado tiene
derecho a declarar contra asimismo y el tribunal puede interpretar este silencio, no
como un indicio, sino como un elemento que avala la conclusión alcanzada por tribunal
que puede ser de culpabilidad si cuenta con otras pruebas. (indicios concatenados)

b. É possível considerar a coleta como mero ato de investigação e não ato de prova

(o projeto de lei brasileiro enquadra legalmente apenas como “identificação
criminal” e não como prova no processo penal). Quais os reflexos disso em
termos de direitos e garantias.

En um proceso penal avanzado rige El principio acusatório. Uma de SUS manifestaciones ES
que debe existir uma clara distinción entre um acto de investigación (que se practica em la fase
de investigacion de um proceso penal y um acto de prueba (que se practica em la fase de
juicio oral, bajo lós princípios de inmediacion, esto ES ante El organo jurisdiccional
competente y El principio de contraccion, esto ES, ante lãs dos partes). Em españa,
excepcionalmente aquellas actos de investigacion de muy difícil o imposible reproduccion em
el juicio oral, si se rodean de lãs garantias propias de la prueba (bajo lós princípios de
inmediacion y contradiccion), pueden convertirse em supuestos de prueba anticipada o
preconstituida (por ejemplo, la declaracion a um testigo que va a morir, em El primer caso, o
um registro domiciliário em El segundo caso).
La obtención de uma muestra de ADN ES um acto de investigacion que se realiza em la fase
de investigacion. Por supuesto há de obtenerse (como ya dije) com El respeto a lós derechos
fundamentales que pueden verse afectados y com la mayor fiabilidad posible. Pero ES um
acto de investigación. Uma vez tomada la muestra, se lleva al laboratório y El perfil que se
extrae se incorpora em uma base de datos y alli se llevan a cabo busquedas y comparaciones
automatizadas para lograr um “macht” entre perfiles. Hasta aqui ES um acto de investigación
Pero dicho resultado se tiene que cuantificar en términos de probabilidad. Es aqui donde
entran em juego lós expertos, lós peritos que han de cuantificar esa coincidência. Tanto si
redactan um informe (podria ser utilizada como prueba documental), como si declaran
(testimonio de lós peritos), ló haran em El juicio oral, bajo lós princípios de inmediacion y
contradiccion. De esta manera se introducen lós hechos investigados em El juicio oral. Y se

introducen a traves de lós médios de prueba: por ejemplo, em este caso, a través de la prueba
pericial y, si acaso, de la prueba documental)
(El fin de la fse de investigacion ES averiguar El delito cometido y lós sujetos que ló
cometieron. Para ello se llevan a cabo actos de investigacion. El resultado ES que se obtienen
unos hechos que han de introducirse em El juicio oral por lãs partes acusadora y acusada para
que puedan ser objeto de valoracion por El organo judicial competente. Y estos hechos se
introducen a traves de lós médios de prueba)
Los hechos o la informacion alcanzada a traves de la obtencion de uma muestra de ADN se
introducen em El juicio oral a traves fundamentalmente de la prueba pericial, esto ES, El juez y
lãs partes pueden preguntar a lós peritos de su actuacion realizada (como se extrajo El perfil
em El laboratório, que método se utilizo...).

c. Critérios de inclusão: qual o mais adequado (riscos e benefícios).
i. Sujeito: suspeito, condenado, indiciado
ii. Delito: determinados tipos penais (mais graves, violentos, sexuais)
iii. Pena: critério quantitativo

Quais argumentos sustentam concretamente maiores/menores limitações.
d. A obrigatoriedade da coleta deve ser dependente de decisão judicial (PL

brasileiro: “mediante a comprovada necessidade apurada pelo magistrado de
acordo com suspeita concreta de cometimento de crime”). Consequências.

Cuando hay um derecho fundamental em juego la primera y la ultima palabra la há de tener um
juez. A la hora de limitar um Derecho fundamental, quien há de hacerlo segun la doctrina
alemana y jurisprudência de su Tribunal Federal Aleman, Tribunal constitucional español
(copia al aleman) y doctrina española ES um juez. Y ello porque se trata de medidas
restrictivas o limitativas de derechos fundamentales. ( te envio adjunto um par de artículos
sobre medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales).
El juez a traves de uma resolucion judicial (em españa se denomina auto) tiene que justificar la
limitacion del derecho fundamental em funcion de si la medida limitativa es adecuada,
necesaria y proporcional em sentido estricto. Em definitiva tiene que justificar la limitacion del
derecho fundamental de acuerdo com lãs exigências del principio de proporcionalidad.
Em matéria de obtención de ADN la regulacion española establece tres casos: 1) recoger
muestra no identificada del lugar del delito; 2) recoger muestra identificada de cualquier lugar;
3) tomar del cuerpo del “sospechoso” (desde mi punto de vista tênia que decirse “imputado”,
según El principio de proporcionalidad) uma muestra identificada.
Em lós dos primeros casos, se entiende (correctamente, desde mi opinion) que no hay
derecho fundamental afectado, y por ello la puede tomar la Policia.
Em El tercer caso, se requiere em todo caso la intervencion judicial, porque puede verse
afectado El derecho a la integridad y em algunos casos, El derecho a la intimidad.

Yo creo que teniendo em cuenta la posicion de Brasil, esta sería uma opción cauta, como ló
há sido em España durante años..
Com El tiempo se podría ir a posiciones mas avanzadas (em mi opinion, mas ajustadas incluso
a lãs garantias de lós derechos fundamentales) y ES distinguir entre intervenciones leves e
intervenciones graves. La leves no afectan a ningun derecho fundamental, pues no afecta a
partes intimidad ni tampoco a la integridas. SEría por ejemplo El caso de tomar uma muestra
de la boca (células epiteliales de la boca com um hisopo). Las graves, si afectan a la
integridad, serían por ejemplo uma extraccion de sangre. Pues bien, em El primer caso,
siendo estrictos com lãs exigências de lãs medidas restrictivas de lós derechos fundamentales y
del principio de proporcionalidad, no seria necesario la autorizacion judicial. Em El segundo
caso, si. (LO IMPORTANTE ES VER SI HAY DERECHOS FUNDAMENTALES EM
JUEGO O NO PARA ENTENDER NECESARIA LA GARANTIA DE LA
INTERVENCION JUDICIAL (JUEZ INDEPENDIENTE).
Pero como te digo, esto sería para dentro de unos años em los que se haya ganado confianza
em los jueces y la fiscalia y policia. Em españa se quiere introducir com la aprobacion de uma
nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

e. Deve haver acompanhamento de um advogado no momento da coleta para

esclarecimento ou assentimento.
Mira El informe de la Comision Nacional para El uso forense del ADN (creo que te la
envie, si no dimelo y te ló vuelvo a enviar).
Em caso de consentimiento, que há de ser INFORMADO, ES necesario asistencia
letrada. No ES necesario asistencia letrada si se autoriza judicialmente la extraccion de la
muestra de ADN.

f.

Como a eventual recusa à coleta deve ser tratada pela lei ou pelo sistema.

4. Possibilidade ou não de condenar com base apenas na prova genética
5. Requisitos legais para credibilidade/fiabilidade da informação genética (em todas as fases)
a. Certeza x probabilidade (Parecer do CCJC: “o recuro às intervenções corporais
propicia maior segurança no julgamento através da apresentação de prova
embasada em preceitos cientificos irrefutaveis”!!!!!)
b. Falibilidade do método. Taxas de erro (Sylvia: 1 em 1000).
c. Exemplos de falhas e consequências.
i. Eventual necessidade de contraprova. Manutenção do armazenamento

das amostras.

Es España se há previsto control judicial. Esto ES esencial. El juez há de poder
controlar la muestra. Pero la ley española no prevê um plazo de conservacion. Es um
error. TIENE QUE ESTABLECERSE UM PLAZO DE CONSERVACION. Al
menos hasta que se dicte sentencia y sea firme (esto ES, cuando ya no cabe recurso
contra Ella). Y ello para poder hacer contraanálisis.
d. Cuidados com a cena do crime e cadeia de custódia.

Em España, acertadamente, se va a utilizar lãs normas sobre recogida de la muestra y cadena
de custodia que há aprobado la ISFG_GEP (El grupo para españa y Portugal de la asociacion
internacional de genética forense).
e. Quais os protocolos necessários e sistemas de verificação.
f.

Casos de abusos e uso indevido de material

6. Em termos de eficiência:
a. Diferenças entre punição e prevenção do delito
b. As vantagens em relação aos métodos existentes aplicamse a todos os crimes.
c. Dados estatísticos de eficiência: índices de detecção (exemplos citados na

Inglaterra por Helen 0,37% e 11% de correspondência entre suspeitos, 1%
relacionados a estupro e 0,5% a homicídios; e de que quanto maior o banco
menor a eficiência)
7. Aspectos econômicos:
a. Impacto orçamentário (quais os custos).
b. Interesses econômicos/empresariais (tecnologia do FBI, kits, reagentes).
c. Laboratórios públicos/privados.
d. Controle legal dos preços praticados.

8. Criação de uma Comissão interdisciplinar vinculada ao Ministério da Justiça (não comitê
gestor) para discussão e aprimoramento legal, ético e social, por um lado, e técnico, por
outro.
a. Exemplo da Comissão Nacional para o uso forense do DNA (Espanha)

BANCOS DE PERFIS GENÉTICOS PARA FINS DE
PERSECUÇÃO CRIMINAL
Pareceres ad hoc de professores e pesquisadores
Dra. María Susana Ciruzzi.
Abogada (UBA), Posgraduada en Derecho Penal (UBA), Diplomada en Bioética
(FLACSO), Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Área Derecho Penal. Docente de
grado, posgrado y doctorado (UBA). Miembro del Comité de Ética del Hospital de Pediatría
SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan. Directora Académica del Área de Bioética del
Observatorio de Salud (UBA). Investigadora Instituto Luis Ambrosio Gioja (UBA).

Aspectos destacados de uma eventual legislação nacional à respeito

1. Que termos devem ser legalmente definidos nos primeiros artigos da lei.
a. Esclarecimentos sobre a possibilidade de se extraírem informações somáticas da

parte não codificante. Definições técnicas: informação genética, dado, perfil,
codante e não codante, certeza e probabilidade.

Desde el punto de vista jurídico se hace una distinción entre los conceptos de
información y datos genéticos. Respecto a la delimitación del término “información
genética” se distingue entre el material genético propiamente dicho y la información
genética: el “material genético” siempre nos acompañará desde los primeros estadíos
de la vida hasta el momento de nuestra muerte, mientras que la “información genética”
se obtiene al realizar una serie de técnicas o metodologías que permiten la extracción de
ciertos datos específicos, que en su conjunto integran la mencionada información
genética. En este sentido se afirma que la información genética es el conjunto de datos
de origen y naturaleza genética que se asentarán necesariamente en un soporte
determinado, bien puede ser un archivo manual o un banco de información específico.
1

Es preciso señalar que no toda información genética es privada. Existe
información genética asociada a rasgos fenotípicos, es decir, rasgos externos que son
del conocimiento público, como el color de ojos, la estatura, la complexión, etc. La
información genética que merece protección es la de manejo sensible y generalmente
asociada a la salud y predisposición a ciertas enfermedades de origen genético y
manifestación tardía. Esa información es privada, al menos hasta que aparecen los
primeros síntomas o hasta que el individuo revela intencionalmente esta información.
La información genética forma parte del acervo general de datos médicos,
comprendidos los datos genéticos y proteómicos, está íntimamente ligada al contexto y
depende de las circunstancias de cada caso. Los datos genéticos humanos son singulares
por su condición de datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones
genéticas de los individuos y que esa capacidad predictiva puede ser mayor de lo que se
supone en el momento de obtenerlos; pueden tener para la familia, incluida la
descendencia –y a veces para todo el grupo consecuencias importantes que persistan
durante generaciones; pueden contener información cuya relevancia no se conozca
necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas; y pueden ser
importantes desde el punto de vista cultural para personas o grupos; todo ello justifica
aplicar las mismas rigurosas exigencias de confidencialidad a todos los datos médicos,
comprendidos los datos genéticos y los proteómicos, con independencia de la
información que aparentemente contengan, en virtud de la creciente importancia de los
datos genéticos humanos en los terrenos económico y comercial.

b. Laudo pericial: alcance  certeza e probabilidade

2. Requisitos legais para obediência à licitude da informação genética (em todas as fases)
3. Da coleta
a. A coleta compulsória ofenderia ou não o principio constitucional da não

autoincriminação e o direito ao silêncio.

En este punto resulta necesario considerar el conflicto de derechos que surge en
toda investigación penal: por un lado el ejercicio del poder punitivo estatal, y por el
otro el respeto a los derechos, libertades y garantias individuales. El Estado tiene
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obligación de realizar un proceso penal con respeto absoluto a las garantias
constitucionales: las mismas constituyen uma valla frente al avance del poder punitivo
del Estado el cual necesariamente debe realizar la investigación penal respetando dicho
piso mínimo. Si bien la garantia constitucional determina el derecho de todo imputado
de permanecer en silencio sin que ello sea presunción alguna en su contra,
garantizándole el derecho a la no autoincriminación, tiene que tenerse en cuenta que lo
que queda prohibido es coaccionar al imputado a que reconozca su participación en el
ilícito. En el proceso penal, en un estado de derecho, no existe una única prueba que
permita determinar la responsabilidad del autor del hecho, sino que se trata de un plexo
probatorio y concordante. La colecta coactiva, conforme jurisprudencia de la Corte
Suprema Argentina, violenta el principio de autonomia de la persona y constituye una
injerencia arbitraria en su intimidad. Resulta inconcebible, en esos términos, la
posibilidad de ordenar una colecta compulsiva de muestras de sangre. Si resultaria
posible ordenar el secuestro de prendas y/o tejidos o fluidos desprendidos del cuerpo
(saliva, cabello, piel) que permitieran realizar el cotejo de ADN sin intervenir
directamente –en forma coactiva en el cuerpo de la persona.
En este sentido, el art. 218 bis del Código de Procedimientos Penal argentino
autoriza a los jueces a ordenar extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras
muestras biológicas de cualquier persona para obtener ADN, cuando ello sea necesario
para establecer la identidad de una persona a la que se le imputa un delito penal o para
la constatación de circunstancias de importancia para una investigación penal. En
todos los casos, los jueces deberán fundar la decisión de realizar tal medida, bajo pena
de nulidad, en la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la extracción para el
caso concreto.
Se trata, ni más ni menos, de una elección ética que supone optar entre dos
clases diferentes de Estado: un Estado utilitarista y policíaco donde se procure
sancionar al mayor número de personas aún con menoscabo de sus derechos; o un
Estado de Derecho, en el cual la sanción por un hecho ilícito sea la consecuencia
necesaria de un procedimiento ejecutado conforme a la ley y con absoluto respeto a los
derechos individuales, aún a riesgo de que un presunto culpable pueda quedar impune.
En palabras de la propia Corte Suprema Argentina “No cabe olvidar que la
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materia en examen siempre encierra un conflicto entre dos intereses fundamentales de
la sociedad, como lo son el de una rápida y eficiente ejecución de la ley y el de prevenir
el menoscabo de los derechos individuales de sus miembros a raíz de la aplicación de
métodos inconstitucionales por parte de quienes se encuentran encargados de
resguardar su cumplimiento”1.
Debe considerarse también la sentencia de la Suprema Corte norteamericana,
en Escobedo vs, Illinois, al afirmar que “Ningún sistema de justicia criminal puede o
podría sobrevivir si dependiese, para mantener su efectividad, de la abdicación que los
ciudadanos hagan, por ignorancia, de sus derechos constitucionales”.

b. É possível considerar a coleta como mero ato de investigação e não ato de prova

(o projeto de lei brasileiro enquadra legalmente apenas como “identificação
criminal” e não como prova no processo penal). Quais os reflexos disso em
termos de direitos e garantias.

Personalmente, entiendo que todo acto de investigación en un proceso penal
necesariamente terminará funcionando como elemento de prueba, cuanto menos
indiciario, especialmente, si tal elemento es colectado del proprio imputado. Ello implica
que deben respetarse todos los princípios y garantias constitucionales que rodean al
proceso penal y gobiernan la producciòn de la prueba.

c. Critérios de inclusão: qual o mais adequado (riscos e benefícios).
i. Sujeito: suspeito, condenado, indiciado

El principio general que regula la colecta de muestras de ADN es
que la mera sospecha no autoriza a la recolección de ADN. Cuanto menos debe haber
un grado de indicios vehementes de culpabilidad que permita procesalmente imputar a
una persona de la comisión de un ilícito.
En este orden de ideas, la muestra así colectada deberá destruirse una vez que el
imputado sea absuelto o sobreseído. En el caso de un condenado (con sentencia firme),
1
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CSJN. Fallos 303:1938, 308:733, entre otros.

la muestra podrá ser almacenada por el tiempo de prescripción de la pena.
De otra manera, existiria el riesgo de caer en estigmatización de las personas,
derivando peligrosamente en una pendiente resbaladiza que llevaría de decantarse por
un derecho penal de autor y no de acto, conculcando así princípios constitucionales
fundamentales.

ii. Delito: determinados tipos penais (mais graves, violentos, sexuais)

Es en los delitos sexuales donde se origina el mayor clamor para la aplicación de
estas técnicas. Empero, en este punto es dable destacar que sólo sería útil en caso de
violadores seriales, no en el resto de las tipologías de abuso. Hay que recordar que el
abuso sexual es el menos prevenible de los delitos. Estadísticamente está demostrado
que una de cada tres mujeres (la mayoría de las víctimas de estos delitos son mujeres o
niños; los hombres suelen ser víctima en contexto de encierro forzado), a lo largo de su
vida será víctima de algún tipo de abuso sexual, y que en la mayoría de los casos no
será con penetración y el perpetrador será un conocido de la víctima (familiar, vecino,
amigo, compañero de trabajo, etc.), por lo que un registro de huellas genéticas en este
caso, no sería para nada útil. Por otra parte, el abuso no es un delito de origen sexual
(tipo macho cabrío alzado que busca saciarse con la hembra), sino un delito de
dominación y sometimiento, que utiliza como medio el sexo. En ese aspecto, habría que
cambiar muchas mentalidades antes de pensar en un registro de huellas genéticas.
La recolección de muestras de ADN debe guardar uma adecuada relación de
proporcionalidad: debe plantearse muy seriamente cuál será la finalidad de su
recolección en el proceso penal y su influencia en la restricción de las libertades
individuales: la vara de la razonabilidad es aquella que debería imperar a la hora de
decantarse por la constitución de um registro de huellas genéticas de las personas o um
registro de huellas genéticas de la escena del crimen.

iii.

Pena: critério quantitativo

Quais argumentos sustentam concretamente maiores/menores limitações.
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d. A obrigatoriedade da coleta deve ser dependente de decisão judicial (PL

brasileiro: “mediante a comprovada necessidade apurada pelo magistrado de
acordo com suspeita concreta de cometimento de crime”). Consequências.

Es indudable que la intromisión en la esfera de privacidad de una persona solo
puede realizarse legítimamente a través de una orden judicial que pondere los intereses,
riesgos y benefícios en juego, escogiendo aquella medida procesal que luzca menos
restrictiva de los derechos y garantias individuales.

e. Deve haver acompanhamento de um advogado no momento da coleta para

esclarecimento ou assentimento.

Todo acto procesal que implique la participación del imputado, sea como sujeto
de prueba o proveedor de evidencia, requiere la presencia de su abogado defensor, a
menos que el propio imputado haya renunciado libre y voluntariamente a dicha
presencia.

f.

Como a eventual recusa à coleta deve ser tratada pela lei ou pelo sistema.

En Argentina, la negativa a proveer una muestra biológica de ADN, en el proceso
penal, no se considera presunción en contra del imputado, en aplicación de la garantia
constitucional que prohíbe la autoincriminación. A diferencia del proceso civil, donde se
pretende determinar la paternidad/maternidad, donde la negativa a suministrar uma
muestra de ADN constituye presunción en contra del demandado.

4. Possibilidade ou não de condenar com base apenas na prova genética

Ya lo expresé anteriormente, el sistema argentino de “sana crítica” no permite la
condena penal con base en una sola prueba, ni siquiera si esta prueba fuera la propia
confesión del imputado. Se necesita um plexo probatório armónico y concordante,
merituado por el juez, de modo que sea la conjunción de elementos probatorios aquella
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que fundamente la condena.

5. Requisitos legais para credibilidade/fiabilidade da informação genética (em todas as fases)
a. Certeza x probabilidade (Parecer do CCJC: “o recuro às intervenções corporais

propicia maior segurança no julgamento através da apresentação de prova
embasada em preceitos cientificos irrefutaveis”!!!!!)
b. Falibilidade do método. Taxas de erro (Sylvia: 1 em 1000).

c. Exemplos de falhas e consequências.
i. Eventual necessidade de contraprova. Manutenção do armazenamento

das amostras.

Las muestras deben ser almacenadas y correctamente protegidas, de modo de
garantizar el ejercicio del derecho de defensa del imputado, y el derecho de la querella
en orden a controlar la prueba rendida en un proceso penal y su resultado.

d. Cuidados com a cena do crime e cadeia de custódia.

Se debe priorizar la colecta y análisis de las muestras en la escena del crimen
más que la toma de muestras de los individuos: menos del 20% de las escenas del
crimen son forénsicamente examinadas en forma adecuada (conforme estadística Gran
Bretaña)
Las muestras obtenidas en la escena del crimen, al ser únicas e irrepetibles,
pueden ser almacenadas indefinidamente. Esto permitiría: a) cotejar muestras con
nuevos posibles responsables en otros crímenes irresueltos y/o futuros; y b) rectificar
errores judiciales de condena.
Debería protocolizarse el derrotero que seguirá la muestra desde su colecta,
durante el almacenamiento y posteriormente en cuanto a su acceso y uso.

e. Quais os protocolos necessários e sistemas de verificação.
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Se debería mantener un adecuado registro de las muestras recolectadas en la
escena del crimen para su uso posterior en la identificación de las personas, más que
coleccionar muestras biológicas individuales.
Se debería diseñar un adecuado sistema de protección de la confidencialidad de
la muestra (codificada, encriptada, anonimizada), tanto para su almacenamiento como
para su acceso y conocimiento.

f.

Casos de abusos e uso indevido de material

Los casos de abuso o uso indebido del material deberán considerarse conforme la
legislación nacional. En el caso de Argentina, si se trata de funcionários públicos que
han usado indebidamente el material, se podrá tipificar un caso de incumplimiento de
los deberes de funcionario público. Eventualmente, también podría tipificarse violación
de secretos o configurarse una intromisión arbitraria en la intimidad de la persona..
Amén de ello, podrían corresponder sanciones administrativas.
Pero también debemos considerar que un registro de muestras de ADN interfiere o
limita ciertamente el derecho a la intimidad, almacenando datos sensibles, y al cual se
puede acceder de forma más o menos pública y con el riesgo de que exista una brecha
de la confidencialidad y esos datos puedan ser usados para fines distintos, como puede
ser la aceptación o no en un trabajo o una póliza de seguro.
Debe tenerse em cuenta que resulta de aplicación, además de las legislaciones
nacionales correspondientes, las normas previstas en la Declaración Internacional sobre
los Datos Genéticos Humanos.

6. Em termos de eficiência:
a. Diferenças entre punição e prevenção do delito

Cualquier registro de bioinformación no ayuda a la prevención específica del delito,
ya que actuará solo a partir del momento en que el mismo se tentó o consumó, sino que
–eventualmente nos servirá para determinar quién es el posible autor del delito yen
consecuencia a través del proceso penal poder imponer el castigo con que ese delito en
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particular es conminado, ayudando a evitar –tal vez la reincidencia. Un banco de ADN
no previene el delito, esto es una falacia. Como mucho podrá servir para identificar a
un autor de un delito (es decir, el delito ya se cometió).
Teniendo en cuenta que el delito no es un fenómeno criminal sino un fenómeno
social, pluricausal y multifactorial, la prevención no puede estar dada por el Derecho
Penal, en tanto su función es actuar necesariamente a posteriori de la comisión de un
delito, para determinar su autoria y aplicar una sanción, y no siendo en la realidad la
amenaza penal una alerta que determina la abstención en la conducta ilícita, se entiende
que la prevención debería estar enfocada desde el estudio y análisis de las causas que
coadyuvan

a

la

producción

de

los

ilícitos,

que

suelen

ser

causas

sócioeconómicasculturales y no estrictamente penales.

b. As vantagens em relação aos métodos existentes aplicamse a todos os crimes.

c. Dados estatísticos de eficiência: índices de detecção (exemplos citados na

Inglaterra por Helen 0,37% e 11% de correspondência entre suspeitos, 1%
relacionados a estupro e 0,5% a homicídios; e de que quanto maior o banco
menor a eficiência)

7. Aspectos econômicos:
a. Impacto orçamentário (quais os custos).

b. Interesses econômicos/empresariais (tecnologia do FBI, kits, reagentes).

c. Laboratórios públicos/privados.

Entiendo que las determinaciones de ADN deben ser realizadas en laboratorios
públicos. La producción de la prueba en el ámbito penal no puede estar en control ni en
manos –en ninguna de sus fases de instituciones privadas, ya que es interés del Estado
no solo la persecución y sanción de delitos, si no que dicha acción se ejerza en el marco
del respeto irrestricto a los derechos y garantias individuales.
9

d. Controle legal dos preços praticados.

8. Criação de uma Comissão interdisciplinar vinculada ao Ministério da Justiça (não comitê
gestor) para discussão e aprimoramento legal, ético e social, por um lado, e técnico, por
outro.
a. Exemplo da Comissão Nacional para o uso forense do DNA (Espanha)
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BANQUES DES EMPREINTES GENETIQUES
Avis ad hoc du professeur Mme. LAUSSINOTTE
Aspects de la lois
1. Definitions des termes techniques??
En France, les segments dits non codants utilisés sont définis par l’article A. 38 code
procédure pénale
SEGMENT D’ADN OU « LOCUS » selon la nomenclature internationale LOCALISATION :
D3S1358 ..... Chromosome 3 ;
VWA .....
Chromosome 12 ;
D8S1179 ..... Chromosome 8 ;
D21S11...
Chromosome 21 ;
D18S51.....
Chromosome 18 ;
THO1 .....
Chromosome 11 ;
FGA....
Chromosome 4 ;
D16S539 ....
Chromosome 16 ;
D5S818....
Chromosome 5 ;
D13S317 ....
Chromosome 13 ;
D7S820....
Chromosome 7 ;
CSF1PO...
Chromosome 5 ;
TPOX...
Chromosome 2 ;
Amélogénine...Chromosomes X et Y
Les analyses portent également sur deux au moins des quatre segments d’ADN suivants
D2S1338 ... Chromosome 2 ; D19S433... Chromosome 19 ; Penta E ...Chromosome 15 ;
Penta D..... Chromosome 21
Attention : des analyses scientifiques récentes ont démontré que contrairement aux
affirmations officielles, ces segments décrits comme « non codant » ne se limitent pas à
assurer l’identification des individus : ils permettent d’établir les caractéristiques
génétiques des personnes concernées (origine ethnique, maladies, prédispositions
pathologiques), informations très discriminatoires

2. Legalité dans toutes les etapes? OUI 
3. De la collecte
a. Obligatoire, c’est posible face le droit au silence (principe de non
autoincrimination) Le droit au silence est aussi prévu par le droit français
mais le principe de non autoincrimination appliqué modérément …
b. C’est posible considerer la collect et les empreites généntique comme des actes
d’investigation seulement et pas des actes de preuve (le projet de loi brésilien dit
que c’est juste acte d’investigation). Bonne approche – mais rapidement ces
actes d’investigation deviendront des preuves.
c. Critères d’inclusion dans le banque (vantages).
i. Sujet
ii. Delit
iii. Sanction
d. L’obligation de la collect doit être controlé par le juge (le projet de loi brésilien dit
que le juge doit autoriser). Oui – excellente approche ; cela n’empêche pas

les actes d’investigation sur les lieux de l’infraction, mais il faut démontrer
sans doute au juge l’utilité d’un prélèvement génétique par rapport aux
investigations effectuées.
e. L’avocat doit suivre le sujet pour l’occasion de la collecte. Oui, très bien aussi –
quel est le rôle de l’avocat au Brésil ? Peutil intervenir pour son client ?
f. Le refus a faire la collect doit être considere comme delit ou pas. Non. En France
c’est oui, et c’est très contesté – la position des contestataires est
néanmoins de dire que tout dépend de la gravité de l’infraction : crime ou
délit, etc. Le refus de prélèvement peut par contre avoir des conséquences
au regard de la présomption d’innocence de la personne qui refuse le
prélèvement dans le cadre d’une infraction grave. Estce que cela ne
risque pas de l’impliquer « par défaut » ?
4. La valeur de la preuve génétique dans la procédure pénal (preuve unique, absolute) La
preuve génétique ne saurait être absolue, elle est un des éléments de la preuve
pénale – et pose le problème de la preuve dite « corroborative », celle qui peut
permettre de déterminer l’identité de l’auteur du crime, la plus complexe, qui ne
saurait être uniquement fondée sur les données génétiques.
Aspects nécessaires à la crédibilité, fiabilité de la preuve ou information génétique.
« La cohérence de la chaîne de la police technique et scientifique suppose une
continuité sans rupture du prélèvement de l'indice à son exploitation en laboratoire.
Elle implique une formation poussée des techniciens en identification criminelle,
premiers gestionnaires de la scène de crime ; elle oblige à un respect permanent des
règles de procédure et de protection des indices par les enquêteurs et magistrats, et
elle nécessite des laboratoires compétents. Cette chaîne est une constante du panel
que sont les « sciences forensiques » dont les tests génétiques ne sont que le maillon
le plus récent » (in RAPPORT SUR LA VALEUR SCIENTIFIQUE DE L'UTILISATION DES EMPREINTES
GÉNETIQUES DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE par M. Christian CABAL, OFFICE PARLEMENTAIRE
D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, 7 juin 2001 )

Cela signifie : standardisation des techniques (marqueurs génétiques et méthodes
statistiques) comme celle des procédures : accréditation des laboratoires – en Europe
c’est la norme internationale ISO/CEI 17025 qui est appliquée, qualification des
personnels et contrôles de qualité.
5. Aspects necessaires à la crédibilité, fiabilité de la preuve ou information génétique v. Les
études du New Scientist (je les joins avec le texte intégral en anglais de divers
articles).
a. Certitude x probabilité
b. Taux d’erreur (Sylvia: 1 em 1000??).
c. Exemples de falibilité.
i. Eventuel besoin de contrepreuve (matériel biologique)
d. Protocolos.
e. Cas d’abus ou utilisation ilégal.
6. En termes d’eficience:
a. Punition et prevention du delit :
b. Données estatistiques??

7. Aspects économiques:
a. Côuts.
V° l’audit réalisé en France relatif à la maîtrise des frais de justice en ce qui concerne
la détermination et l’exploitation des empreintes génétiques : il relève des coûts
importants et pose la question de leur contrôle, notamment à cause de l’existence de
labos privés et publics.
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/publications/rapportsiga/justice/pam0500301/do
wnloadFile/attachedFile/PAM_0500301cout_des_empreintes_genetiques.pdf?nocache=1204341159.24

b
FBI, kits, réagents. V. les normes utilisées, en général les normes
américaines, nécessaires à l’interopérabilité des comparaisons à effectuer
c Laboratoires publiques/privés : en France tout laboratoire d’expertise
scientifique doit être accrédité selon une norme ISO/CEI qui est internationale, et
pourrait aussi s’appliquer au Brésil ? Il s’agit de la norme ISO/CEI 17025, norme
d’accréditation reprise par l’Union européenne (Décisioncadre 2009/905/JAI du 30
novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police
scientifique menant des activités de laboratoire, JOUE n° L 322 du 09/12/2009 p. 0014)

d Contrôle légal des prix.
8. Création d’une Comission interdisciplinaire (aspects légal, éthique et social, d’um cote, et
technique, d’autre côté. Très bien et très important : toutefois, il s’agit de
déterminer son rôle effectif, les conditions de sa saisine etc.. de façon à ne pas en
faire une commission « caution »

ANEXO
Pesquisa realizada pela instituição parceira (UFBA)
Profª. Dra. Maria Auxiliadora Minahim
Orientandas: Carolina Grant, Natalia Petersen
Relatório 01: Constitucionalidade da criação de bancos de perfis genéticos para fins de persecução
criminal no Brasil – análise preliminar.

RELATÓRIO DE PESQUISA

A análise da constitucionalidade (limites e possibilidades) da proposta de criação de banco de
perfis genéticos para fins de persecução criminal no cenário jurídicopolítico brasileiro envolve diversas
nuances que vão desde o âmbito éticofilosófico até uma aborgadem políticoconstitucional e
penalgarantista. O presente relatório tem por objetivo, portanto, delinear algumas destas problemáticas,
que nortearão as discussões a serem travadas sob a perspectiva penal do presente projeto de pesquisa e
serão ainda desenvolvidas nos próximos relatórios.
A primeira questão a ser levantada diz respeito à opção política realizada pela sociedade brasileira
por uma democracia constitucional consubstanciada na Carta Magna de 1988. O conceito e a
compreensão hodierna do fenômeno políticojurídico da Democracia têm sido tópicos recorrentes nas
principais discussões publicistas e jurídicosociológicas dos últimos anos. O advento da Carta de 1988
conferiu nova roupagem a este quadro de discussões, sobretudo ao adotar o modelo do Estado
Democrático de Direito, revestindo a idéia de Democracia de garantias e pautas constitucionais que
assegurassem a sua real efetivação, encontrandose, dentre estas, os tão debatidos direitos e garantias
fundamentais.
Luís Roberto Barroso ( 2010) esclarece que a noção de Estado Democrático de Direito
consagrada no art. 1º da Constituição Federal de 1988 representa a síntese histórica de dois conceitos
que, embora recorrentemente utilizados de forma quase que indissociável, não se confudem, quais sejam:
constitucionalismo e democracia. Constitucionalismo corresponde à limitação do poder e à supremacia
da lei (“estado de direito”); democracia, ao seu turno, traduzirseia em soberania popular e governo da
maioria (tal qual evidenciado supra). Tensões entre ambos os conceitos, face ao exposto, podem surgir,
tendo a vontade da maioria que refrear seus impulsos perante determinados conteúdos materiais,

orgânicos ou processuais previstos na Constituição. Caberia, portanto, à jurisdição constitucional efetuar
esse controle para assegurar que a deliberação majoritária observe o procedimento prescrito e não vulnere
os consensos mínimos estabelecidos na Constituição.
Ou seja, democracia constitucional representa uma forma democrática específica, que combina o
princípio majoritário (presente no legislativo, por exemplo), com premissas contramajoritárias (a
necessidade de respeito aos conteúdos valorativos previstos na CF, controlada pelo judiciário). Tudo para
evitarse a “ditadura das maiorias”. Os dois conceitos que, numa leitura extremista, poderseiam dizer até
mesmo antagônicos (soberania da lei versus soberania popular), na prática, coadunamse,
complementamse, de modo a garantir uma democracia real e não meramente formal, além de, inclusive,
estabelecer formas de lidar e/ou atenuar os déficits de representatividade1.
Uma vez evidenciada a escolha da sociedade brasileira por uma democracia constitucional,
outra discussão que se impõe diz respeito ao conteúdo desta opção e à forma como será concretizada.
Nesse contexto, uma das dicotomias mais aguçadas e sempre atual, sempre em discussão acerca do
adimplemento tanto do que se compreende por Estado Democrático quando dos Direitos e Garantias
Fundamentais, diz respeito aos eixos analíticos do procedimentalismo e do substancialismo. Esta divisão
de pontos de vista, capaz de afetar toda a compreensão de Democracia e da relação entre Direito e
Política, tem colocado em lados praticamente opostos juristas como Jürgen Habermas (procedimentalista),
Robert Alexy e Ronald Dworkin (substancialistas), valendo ressaltar, aqui, que estes dois últimos ainda
distanciamse quanto ao seu entendimento pessoal do substancialismo e na forma de desenvolvêlo.
Também juristas brasileiros, como Luís Roberto Barroso e Lenio Luiz Streck manifestamse sobre o tema
em questão.
No âmbito penalgarantista, Luigi Ferrajoli assim afirma sobre tal dicotomia:
Intentaré, en esta oportunidad, refutar esta concepción simplificada de la democracia. Digo
desde ya que es indudable que la dimensión formal de la democracia, como poder fundado
sobre la voluntad popular [procedimentalismo], expresa un rasgo absolutamente necesario:
una conditio sine qua non, en ausencia de la cual no se puede hablar de “democracia” en
modo alguno. Sin embargo, ¿es ésta únicamente una condición necesaria? La definición de
un término debe, por otro lado, indicar la condición no sólo necesaria sino también
suficiente en presencia de la cual aquél es predicable de un argumento dado. ¿Es suficiente
una connotación puramente formal de la democracia para identificar todas las condiciones
1

Longe de serem conceitos antagônicos, portanto, constitucionalismo e democracia são fenômenos que se
complementam e se apóiam mutuamente no Estado contemporâneo. Ambos se destinam, em última análise, a prover
justiça, segurança jurídica e bemestar social. Por meio do equilíbrio entre Constituição e deliberação majoritária, as
sociedades podem obter, ao mesmo tempo, estabilidade quanto às garantias e valores essenciais, que ficam preservados
no texto constitucional, e agilidade para a solução das demandas do dia a dia, a cargos dos poderes políticos eleitos pelo
povo. [...] (BARROSO, 2010, p. 91).

en presencia de las cuales un sistema político es clasificable como “democrático” y, más
específicamente, como una “democracia constitucional”? Pienso que no lo es. Expondré
cuatro razones, correspondientes a otras tantas aporías, que exigen que aquélla esté
integrada por límites y vínculos sustantivos o de contenido, como son típicamente los
derechos fundamentales. (FERRAJOLI, 2006, p. 17).

Ferrajoli aponta, então, as quatro aporias da adoção de uma percpectiva puramente
formalistaprocedimental de democracia (democracia política/prevalência do princípio majoritário), dentre
as quais ressaltase o risco de uma ditadura da maioria, o risco de o princípio majoritário acabar
eliminando consensos valorativos mínimos essenciais à própria existência da Democracia e a
impossibilidade da existência de uma identificação real entre soberania popular e representatividade,
utópica e incapaz de realizar uma vontade única.
Partindo, então, de uma visão substancialista do paradigma da democracia constitucional,
Luís Roberto Barroso é quem fala na necessidade da realização de uma filtragem constitucional de todo
o ordenamento jurídico brasileiro, ressaltando, quanto ao Direito Penal que:
A repercussão do direito constitucional sobre a disciplina legal dos crimes e das penas é
ampla, direta e imediata, embora não tenha sido explorada de maneira abrangente e
sistemática pela doutrina especializada. A Constituição tem impacto sobre a validade e a
interpretação das normas de direito penal, bem como sobre a produção legislativa na
matéria. Em primeiro lugar, pela previsão de um amplo catálogo de garantias, inserido no art.
5º. Além disso, o texto constitucional impõe ao legislador o dever de criminalizar
determinadas condutas, assim como impede a criminalização de outras. Adicionese a
circunstância de que algumas tipificações previamente existentes são questionáveis à luz
dos novos valores constitucionais ou da transformação dos costumes. Da mesma forma,
discutese a possibilidade de se excepcionarem determinadas incidências concretas da
norma penal  a despeito da caracterização dos elementos típicos  na medida em que
provoquem resultado incompatível com a ordem constitucional. Feitas essas anotações
iniciais, procurase a seguir sistematizar algumas idéias principais que se colhem na
confluência entre a Constituição e o direito penal. De início, o registro imprescindível de que
o direito penal, a exemplo dos demais ramos do Direito, sujeitase aos princípios e regras da
Constituição. Disso resulta, como já assinalado, a centralidades dos direitos fundamentais,
tanto na sua versão subjetiva como na objetiva. Com essa observação, examinamse as
premissas de trabalho na matéria: (i) reserva legal e liberdade de conformação do legislador;
(ii) garantismo; e (iii) dever de proteção. Ao final, na produção da síntese necessária,
destacase o papel do princípio da razoabilidadeproporcionalidade. (BARROSO, 2010, pp.
378380).

Segundo Barroso, haveria uma tensão permanente entre a pretensão punitiva do Estado e os
direitos individuais dos acusados. Com efeito, para serem consideradas válidas, tanto as medidas relativas
à criminalização de condutas, quanto à imposição de penas e o regime de sua execução deverão observar,
de forma imprescindível, os desígnios da constituição, com destaque para o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade e a vedação do excesso2.
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Em suma: o legislador, com fundamento e nos limites da Constituição, tem liberdade de conformação para definir

A constitucionalização do Direito Penal, portanto, tornase imperiosa.
O que se tem observado, contudo, na prática, é um recurso constante às finalidades de política
criminal, sobretudo no que tange à persecução criminal, para relativizar direitos e garantias fundamentais
em nome da observância e atendimento ao direito da maioria à segurança. Buscase o instrumento
imediatista da lei penal como panacéia para os problemas de segurança pública e para os déficits do
aparato do Estado no combate à criminalidade. Eis a faceta eficientista, funcional do sistema penal.
Falarse em funcionalização do processo penal sem ressalvas tem levado, no plano de
delimitação e compreensão do seu caráter instrumental, a uma utilização do processo como instrumento
políticorepressivo, tal qual alertou Luiz Flávio Gomes ao tratar da instrumentalização política da legislação
penal. Este aspecto funcional, capaz de aproximar Direito Penal e Direito Processual Penal sob a ótica
estrita da contenção da criminalidade, em termos de política criminal, ocasiona uma sucessiva supressão
de “barreiras processuais” para alcançar este único e exclusivo fim, inclusive no que tange às garantias
processuais constitucionais – as quais passam a ser vistas como verdadeiros obstáculos à persecução
criminal.
O direito da maioria à segurança pública, garantido e salvaguardado pelo Estado, passa a imperar
sobre os direitos e garantias do indivíduo. O juiz penal legalista, nesse diapasão, considera apenas a
legislação penal especial a ser aplicada ao caso concreto e viola, às vezes sem a real dimensão das
conseqüências destes atos, não apenas postulados processuais penais, mas, sobretudo, constitucionais;
compreende o Direito Processual Penal como instrumento apenas do Direito Penal e não como
mecanismo concretizador da Constituição Federal.
É para evitar este indesejado cenário, cada vez mais presente em se tratando de legislação álibi ou
emergencial, que se prega a necessária e imbricada correlação entre complementaridade funcional e
instrumentalidade constitucional. Nesse sentido, Aury Lope Jr. assevera que “é fundamental
compreender que a instrumentalidade do processo não significa que ele seja um instrumento a serviço de
uma única finalidade, qual seja, a satisfação de uma [exclusiva] pretensão (acusatória)” (LOPES JR.,
2006, p. 08)3.
crimes e penas. Ao fazêlo, deverá respeitar os direitos fundamentais dos acusados, tanto no plano material como no
processual. Por outro lado, tem o legislador deveres de proteção para com a sociedade, cabendolhe resguardar valores,
bens e direitos fundamentais de seus integrantes. Nesse universo, o princípio da razoabilidadeproporcionalidade, além
de critério de aferição da validade das restrições a direitos fundamentais, funciona também na dupla dimensão de
proibição do excesso e de insuficiência. (BARROSO, 2010, p. 382).
3
LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: Fundamentos da Instrumentalidade Constitucional. 4ª

A criação dos bancos de perfis genéticos, nesse contexto, viria ao encontro da idéia de
funcionalização acima tratada, facilitando a identificação de suspeitos e a garantia da ordem pública.
Inúmeros são os seus benefícios, tal qual indicado por João Beccon Almeida Neto, a serem discutidos ao
longo de todo o presente projeto de pesquisa. Contudo, também inúmeros são os riscos que representa.
O problema da busca pela “verdade real” no processo penal, discutida amplamente por Luigi
Ferrajoli na parte epistemológica do seu “Derecho y Razón” (1997) ainda será discutida, para demonstrar
a necessidade da sua compatibilidade com o modelo acusatório de processo penal adotado pelo Brasil,
ainda que tenhamos indesejáveis resquícios do modelo inquisitorial.
No âmbito da constituciunalização do Direito Penal e Processual Penal, partindo de premissas
garantistas e das teorias de efetivação de direitos e garantias fundamentais, partiremos para a análise dos
seguintes direitos/postulados potencialmente ameaçados pela criação de um banco de perfis genéticos nos
moldes delineados pela proposta do presente projeto de pesquisa:
●

Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, CF);

●

Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF);

●

Devido Processo Legal (art. 5º, LIV, CF);

●

Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (art. 5º, II, CF);

●

Inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X, CF);

●

Dentre outros.
Também as limitações de Direito Penal material, no sentido de limites à pena e proporcionalidade

em relação ao tipo de delito cometido devem ser obrigatoriamente observadas no que tange à questão da
constitucionalidade.
Os pontos sensíveis da efetivação dos bancos genéticos também serão analisados no que diz
respeito às formas de armazenamento, responsabilidade sobre a gestão dos bancos de dados, o tempo de
duração dos dados na base e os tipos de delitos que serão considerados para efeito de constituição da
base de dados.
Buscarseá refletir se existe a possibilidade de optar por alternativas de coleta de dados genéticos
que não violem a dignidade da pessoa. Discutirseá, por exemplo, se a exemplo da Inglaterra, é possível
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

coletar amostras que não tenham sido retiradas de partes internas do corpo do indivíduo, a exemplo de
cabelos e material orofaríngeo, sem o seu consentimento.
Pretendese discutir o universo de pessoas que estariam obrigadas a fornecer material para o
banco de dados: apenas autores de crimes hediondos e outros crimes graves ou todo autor de crime?
Presos condenados irrecorrivelmente ou também suspeitos, como no Canadá e Inglaterra?
Outro ponto importante a ser tratado, diz respeito ao tempo de manutenção das amostras. Uma
vez extinta a pena, o estado não poderia, em tese, reter dados do cidadão que o mantivessem sempre
ligado ao contexto do crime, sobretudo quando a própria reincidência, como ocorre no estado brasileiro,
prescreve com o decurso de tempo. Da mesma forma, a reabilitação vem alcançando a grande maioria
dos efeitos da condenação, pelo paradigma brasileiro. Na Inglaterra, admitese que amostra genética de
pessoas que foram absolvidos pelo crime que motivou a retirada, continue no acervo do bando de dados.
Ora, a se admitir a validade dessa proposta, os fins do banco não estariam mais ligados à facilitação de
identificação do criminoso e prevenção de novos crimes, mas ao possível exercício de controle facilitado
pela tecnologia do DNA.
Todos os tópicos levantados serão analisados sob a ótica de uma tentativa, sempre constitucional,
de compatibilização das necessidades de persecução criminal, com os direitos individuais e fundamentais
(garantismo versus eficientismo), a exemplo da possibilidade de dissociação da base genético dos
dados de identificação, limitando a violação ao direito de intimidade do indivíduo, bem como restringindo
o manuseio de suas informações genéticas, que transcendem a mera identificação.
Afinal, retornando às bases filosóficas kantianas do hoje já quase famigerado princípio da
dignidade da pessoa humana, aqui resgatado em seu sentido mais nobre, o homem só pode ser
considerado enquanto fim e jamais meio ou instrumento a serviço de finalidades outras. Daí falarse,
também, em bioconstituição, em razão da sua preocupação bioética, a qual deve ser parâmetro
éticofilosófico deste projeto.
As questões suscitadas pela evolução das pesquisas realizadas pelas ciências biomédicas
têm merecido atenção por parte dos textos constitucionais. Oliveira Baracho, em instigante
artigo intitulado Bioconstituição: bioética e direito; identidade genética do ser humano,
esclarece que o discurso jurídico constitucional, que tem como base a identidade genética,
proporcionou o surgimento da palavra bioconstituição, entendida como conjunto de
normas (princípios e regras) formal ou materialmente constitucionais, quem tem como objeto
as ações ou omissões do Estado ou de entidades privadas, com base na tutela da vida, na
identidade e integridade das pessoas, na saúde do ser humano atual ou futuro, tendo em
vista também as suas relações com a biomedicina. (FABRIZ, 2003, pp. 319320).
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Relatório 02

PARTE I  Estudo dos limites e possibilidades constitucionais à construção de banco de perfis
genéticos para fins de investigação criminal
1. Os direitos e garantias do cidadão nos procedimentos de investigação criminal e a extensão do
princípio constitucional da não autoincriminação.

Os avanços da ciência e da técnica correspondem a uma realidade presente e inconteste em todas as
esferas da vida em sociedade, sobretudo em um panorama de globalização e fluxo acelerado de troca de
informações e tecnologias como o atual.

Os avanços no campo da genética, nesse contexto, foram responsáveis por saltos paradigmáticos tanto
no que tange ao autoconhecimento humano, quando na prevenção e cura de doenças, reprodução
assistida, identificação de cadáveres e de pessoas desaparecidas e solução de casos penais (nesta última
seara, observese a repercussão causada pelos seriados norteamericanos que envolvem a utilização de
altas tecnologias nas investigações criminais ).

O recurso à utilização do ADN para identificação ou armazenamento de dados genéticos com finalidades
de persecução criminal, justamente em razão do êxito dos avanços técnicocientíficos nesta área, tem
encontrado espaço em diversos países, os quais já travam, inclusive, significativas discussões
jurídicoconstitucionais a esse respeito, dispondo de legislação já consideravelmente consolidada4.

4

Nesse sentido, também Sónia Fidalgo assevera e alerta que: Os avanços da ciência e da tecnologia têm, nos últimos
anos, trazido grandes novidades em matéria de prova em processo penal. As últimas décadas conduziram à massificação
dos meios de agressão e devassa [...]. Colocase, agora, o problema da utilização no processo penal das aquisições da
engenharia genética. Não há dúvida, hoje, que os testes genéticos produzem a prova de identificação mais segura que
existe. Tornase, pois, tentadora a possibilidade de utilização desta técnica no processo penal: pode resolverse em
poucos dias e com um elevado grau de fiabilidade aquilo que, de outro modo, conduzirá a um procedimento moroso e
sempre com alguma equivocidade de determinação da autoria de um crime. […]. Desde logo, [entretanto] ao nível do
direito constitucional, antevêse, com facilidade, que a determinação do perfil genético pode colidir com certos direitos
fundamentais. [...]FIDALGO, Sónia. Determinação do perfil genético como meio de prova em processo penal. In: Revista
Portuguesa de Ciência Criminal. Ano 16. Nº. 1. Jan.Mar. 2006. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, pp. 115148.

No Brasil, o senador Ciro Nogueira (PPPI), autor do PLS 93/11, tenta lançar as bases para a
construção de um banco nacional de perfis genéticos para fins de persecução criminal5. O projeto de lei foi
aprovado, no dia 24 de agosto de 2011, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Desde setembro, contudo, já se encontra disponível um substitutivo que contém tratamento um pouco mais
discriminado da matéria, ao longo de mais dispositivos. Em linhas gerais, o PL se refere ao armazenamento
de material genético nãocodificante (isto é, que não contém informações relativas a características
pessoais do indivíduo, apenas permitindo a sua identificação), relativamente aos condenados por crime
praticado com violência contra a pessoa ou considerado hediondo.

Não obstante a ampliação no trato à matéria conferida pelo substitutivo, o tema é muito delicado e ainda
exige um debate mais amplo e aprofundando, na medida em que, no próprio âmbito jurídicodoutrinário
nacional, ainda é esparsa a discussão como o são as obras de referência.

O objetivo deste primeiro tópico, com efeito, é contribuir para o debate acerca da constitucionalidade da
criação de bancos de perfis genéticos para fins de investigação criminal, em momento tão oportuno@?,
bem como em um plano mais teórico e menos analítico, nesse primeiro momento, tomandose como
parâmetro a adoção de um processo penal constitucional, no Brasil, com destaque para os postulados
do devido processo legal, do estado de inocência e do direito a não autoincriminação.

1.1. A opção (por) e a necessidade imperiosa de um Direito Penal/Processual Penal
Constitucional.

Em um contexto contemporâneo de recrudescimento da atuação punitiva do Estado, em que é possível
aludirse às propostas de redução da maioridade penal, a indícios de criação de um direito penal do
inimigo6 e à edição de normas penais abertas, bem como outras que contém descrições por demais
5

“O ADN não pode por si só provar a culpabilidade criminal de uma pessoa ou inocentála, mas pode estabelecer uma
conexão irrefutável entre a pessoa e a cena do crime”. (Senador Ciro Nogueira (PPPI). Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/noticias/aprovadobancodedadosgeneticosdecondenadosporcrimesviolentos.aspx>.
Acesso em: 25.11.11).
6

O processo penal do inimigo segue a mesma fórmula do simbolismo cada vez maior, acrescentandose boas doses de
utilitarismo, aceleração antigarantista, eficientismo (que não se confunde com eficácia), agravado pela perigosa mania
dos tribunais de flexibilizar as formas processuais através da relativização das nulidades (e conseqüente

genéricas do fato típico (sobretudo na legislação penal extravagante), imperioso se faz um retorno à
necessária observância da opção jurídicopolítica da sociedade brasileira por uma democracia
constitucional.

O conceito e a compreensão contemporâneos do fenômeno políticojurídico da Democracia têm sido
tópicos recorrentes nas principais discussões publicistas e jurídicosociológicas dos últimos anos. O
advento da Carta de 1988 conferiu nova roupagem a este quadro de discussões, sobretudo ao adotar o
modelo do Estado Democrático de Direito, revestindo a ideia de Democracia de garantias e pautas
valorativoconstitucionais que assegurassem a sua real efetivação, encontrandose, dentre estas, os direitos
e garantias fundamentais.

Luís Roberto Barroso7 esclarece que a noção de Estado Democrático de Direito consagrada no art. 1º da
Constituição Federal de 1988 representa a síntese histórica de dois conceitos que, embora
recorrentemente utilizados de forma quase que indissociável, não se confundem, quais sejam:
constitucionalismo e democracia. Constitucionalismo corresponde à limitação do poder e à supremacia
da lei (“estado de direito”); democracia, ao seu turno, traduzirseia em soberania popular e governo da
maioria. Tensões entre ambos os conceitos, face ao exposto, podem surgir, tendo a vontade da maioria
que refrear seus impulsos perante determinados conteúdos materiais, orgânicos ou processuais previstos
na Constituição. Caberia, portanto, à jurisdição constitucional efetuar esse controle para assegurar que a
deliberação majoritária observe o procedimento prescrito e não vulnere os consensos mínimos
estabelecidos na Constituição.

Ou seja, democracia constitucional representa uma forma democrática específica, que combina o princípio
majoritário (presente no legislativo, por exemplo), com premissas contramajoritárias (a necessidade de
respeito aos conteúdos valorativos previstos na CF, controlada pelo judiciário). Tudo para evitarse a

enfraquecimento das garantias do devido processo). LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Vol. II. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008. p. 497). Nesse diapasão, seria exagero afirmar que o indivíduo cujo armazenamento de dados
genéticos foi determinado em função do tipo e/ou gravidade do delito cometido será tratado como verdadeiro “inimigo”
em processos ulteriores?
7

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais e a construção
do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. @@

“ditadura das maiorias”. Os dois conceitos que, numa leitura extremista, poderseiam dizer até mesmo
antagônicos (soberania da lei versus soberania popular), na prática, coadunamse, complementamse, de
modo a garantir uma democracia real e não meramente formal, além de, inclusive, estabelecer formas de
lidar e/ou atenuar os déficits de representatividade8.

Partindo, então, de uma visão substancialista do paradigma da democracia constitucional, é também
Roberto Barroso quem fala na necessidade da realização de uma filtragem constitucional de todo o
ordenamento jurídico brasileiro, ressaltando, quanto ao Direito Penal que “a repercussão do direito
constitucional sobre a disciplina legal dos crimes e das penas é ampla, direta e imediata, embora
não tenha sido explorada de maneira abrangente e sistemática pela doutrina especializada”. p.@

Isso porque, aponta o autor, a Constituição impõe ao legislador ordinário a obrigação de criminalizar
determinadas condutas, bem como impede a criminalização de outras; torna questionáveis tipificações
preexistentes à luz dos novos ditames da Carta de 1988, que consubstanciam, dentre outros, a
transformação dos valores sociais; e alude, ainda, à possibilidade de se excepcionarem determinadas
incidências da normal penal no caso concreto, na hipótese de o resultado desta aplicação mostrarse
incompatível com o novo paradigma constitucional. Conclui a breve análise da confluência entre
Constituição e Direito Penal, por fim, asseverando que este ramo do Direito, tal qual os demais, se sujeita
aos princípios e regras constitucionais, daí resultando a centralidade dos direitos fundamentais; dessa
forma, colocarseiam três premissas para o trabalho do legislador penal/processual penal: (i) reserva legal
e liberdade de conformação do legislador; (ii) garantismo; e (iii) dever de proteção, destacandose, ao
final, o papel do princípio da razoabilidadeproporcionalidade. 9
Segundo Barroso, haveria uma tensão permanente entre a pretensão punitiva do Estado e os direitos

8

Longe de serem conceitos antagônicos, portanto, constitucionalismo e democracia são fenômenos que se
complementam e se apoiam mutuamente no Estado contemporâneo. Ambos se destinam, em última análise, a prover
justiça, segurança jurídica e bemestar social. Por meio do equilíbrio entre Constituição e deliberação majoritária, as
sociedades podem obter, ao mesmo tempo, estabilidade quanto às garantias e valores essenciais, que ficam preservados
no texto constitucional, e agilidade para a solução das demandas do dia a dia, a cargos dos poderes políticos eleitos pelo
povo. [...] (BARROSO, op. cit , p. 91).
9
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individuais dos acusados. Com efeito, para serem consideradas válidas, tanto as medidas relativas à
criminalização de condutas, quanto à imposição de penas e o regime de sua execução deverão observar,
de forma imprescindível, os desígnios da constituição, com destaque para o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade e a vedação do excesso10.

A constitucionalização do Direito Penal, portanto, tornase imperiosa.

O que se tem observado, contudo, na prática, é um recurso constante às finalidades de política criminal,
sobretudo no que tange à persecução criminal, para relativizar direitos e garantias fundamentais em nome
da observância e atendimento ao direito da maioria à segurança. Buscase o instrumento imediatista da lei
penal como panaceia para os problemas de segurança pública e para os déficits do aparato do Estado no
combate à criminalidade. Eis a faceta eficientista, funcional do sistema penal.

Falarse em funcionalização do processo penal sem ressalvas tem levado, no plano de delimitação e
compreensão do seu caráter instrumental, a uma utilização do processo como instrumento
políticorepressivo, 11@@. Este aspecto funcional, capaz de aproximar Direito Penal e Direito Processual
Penal sob a ótica estrita da contenção da criminalidade, em termos de política criminal, ocasiona uma
sucessiva supressão de “barreiras processuais” para alcançar este único e exclusivo fim, inclusive no que
tange às garantias processuais constitucionais – as quais passam a ser vistas como verdadeiros obstáculos
à persecução criminal.

O direito da maioria à segurança pública, garantido e salvaguardado pelo Estado, passa a imperar sobre
os direitos e garantias do indivíduo. O juiz penal legalista, nesse diapasão, considera apenas a legislação
penal especial a ser aplicada ao caso concreto e viola, às vezes sem a real dimensão das consequências
10
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processual. Por outro lado, tem o legislador deveres de proteção para com a sociedade, cabendolhe resguardar valores,
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destes atos, não apenas postulados processuais penais, mas, sobretudo, constitucionais; compreende o
Direito Processual Penal como instrumento apenas do Direito Penal e não como mecanismo concretizador
da Constituição Federal.

A atuação repressiva do Poder Legislativo é, ainda, temerária, na medida em que dá vazão, justamente, à
prevalência inconteste e inconsequente da legislação penal de emergência ou legislação álibi12. Ou seja,
representa a adoção de medidas paliativas e ilusórias, adotadas por parte do Estado com base na crença
no poder simbólico do Direito Penal e Processual Penal em conter os ânimos e anseios da população que
clama por uma resposta imediata e por “justiça”, num contexto em que esta última se assemelha muito mais
à “vingança”.

Fauzi Hassan Choukr assevera que a associação entre emergência e urgência é inegável. Na esfera
jurídicopenal, tal qual constata Ferrajoli, Choukr13 identifica duas formas de emergência, distintas e
simultâneas: a legislação de exceção e as mutações legais das leis do jogo, afirmando que “[...] em
ambas percebese a derrogação dos valores dominantes em face da suposta necessidade de
resposta ao fenômeno emergente, com a implícita insinuação da fraqueza da cultura da
normalidade perante a crise a legitimar a adoção de medidas excepcionais”

Leonardo Sica, por sua vez, esclarece que o simbolismo penal fundase em uma constatação empírica,
pervertendo a lógica da prevenção geral positiva. O Direito Penal estarseia deixando quedar a mercê da
sua forte carga emocional, tornandose “[...] fonte de expectativas para a solução dos grandes
problemas políticos e sociais, ante o fracasso de outras esferas de controle social ou ante a própria

12

A sociedade brasileira, em geral, aí incluído um grande número de operadores do direito penal e processual penal,
acredita na eficiência de imposição mais gravosa de pena e medidas cada vez mais restritivas da liberdade, como aptas a
conter a criminalidade violenta. [...] Ingressam [nesse contexto] no ordenamento jurídico leis, e ainda, são utilizados de
forma absolutamente distorcida mecanismos processuais já existentes, com indesejável assiduidade, particularmente
quanto à custódia cautelar, de forma a atender a uma intervenção de caráter emergencial na tentativa de solucionar essa
problemática questão da criminalidade. O emergencialismo diz com a adoção de providências legais e jurisdicionais
cunhadas pela improvisação, rigorismo, ausência de coordenação sistemática, pouca ou nenhuma técnica e, em grande
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CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de Emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p.23.

ausência de políticas destinadas a garantir prestações públicas essenciais à população” 14

O poder simbólico presente na legislação penal de emergência evoca o caráter meramente retributivo da
pena e ignora os riscos e a falência deste modelo tradicional repressor, capaz, unicamente, de estigmatizar
e, inclusive, agravar os problemas sociais de segurança pública (reais motivadores do clamor social por
medidas repressivas mais gravosas), ao inviabilizar a ressocialização do indivíduo e propiciar um ambiente
favorável ao crescimento do crime (sobretudo no que tange à criminalidade organizada) no âmbito das
próprias penitenciárias.

No que concerne especificamente à utilização do ADN para fins de identificação do indivíduo no âmbito
criminal (suspeito/indiciado ou acusado), embora se reconheça o inequívoco interesse público/social no
emprego desta técnica – que já deu provas inequívocas da sua eficácia e superioridade comparativamente
aos meios tradicionais de identificação –, é preciso evitarse recair em mais uma utilização insidiosa do
poder simbólico do Direito Penal, com o escopo de abrandar o clamor social pela contenção da
criminalidade e efetivação da segurança pública.

Víctor Rodríguez adverte acerca da experiência inglesa, em que o primeiroministro Tony Blair anunciou a
criação de um banco genético de todos os delinquentes do país (cerca de três milhões de cidadãos), em
setembro de 2000, “refletindo sua preocupação com uma opinião pública que parecia considerar
‘brandas’ suas iniciativas de ordem pública, como narra de Herrera Bravo”15.
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Também a França – primeiro país a regulamentar a formação de um banco de dados genéticos para fins
de investigação criminal –, informa este autor, ainda que tenha, a princípio, regulamentado a possibilidade
de criação de arquivo de impressões genéticas apenas para “proteção de menores vítimas de infrações
sexuais” (art. 706754 da Lei nº. 98468), progressivamente optou por alargar suas hipóteses de
cabimento, desrespeitando, em sua opinião, “el principio de la proporcionalidad que ha de inspirar,
con carácter general, las medidas restrictivas de derechos fundamentales, y, en particular, la
práctica de los análisis de ADN y posterior incorporación de los resultados genéticos obtenidos a
ficheros automatizados o informatizados16”.

No atual contexto políticocriminal, ressalta Rodríguez, que se destaca pelo incremento do interesse da
persecução penal em face ao crescimento da delinquência (crime organizado em nível nacional e
terrorismo, no plano internacional), “será difícil conter o afã do legislador brasileiro em prever esse tipo de
identificação criminal, via ADN”

É para evitar este indesejado cenário, cada vez mais presente em se tratando de legislação álibi ou
emergencial, que se prega a necessária e imbricada correlação entre complementaridade funcional e
instrumentalidade constitucional17. Nesse sentido, Aury Lopes Jr. afirma que “é fundamental
compreender que a instrumentalidade do processo não significa que ele seja um instrumento a
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serviço de uma única finalidade, qual seja, a satisfação de uma [exclusiva] pretensão (acusatória)”
18

1.2. Garantias constitucionais e a teoria geral da prova no processo penal brasileiro: devido
processo legal, o estado de inocência e o direito de não autoincriminação como limites constitucionais à
criação de um banco de perfis genéticos para fins de persecução criminal. @@

Face à necessidade supraevidenciada de uma imprescindível abordagem constitucional do Direito Penal e
Processual Penal, passarseá, pois, ao exame de alguns dos postulados constitucionais do processo penal
brasileiro, pilares de todo o sistema processual penal, quais sejam: as garantias do devido processo legal,
da presunção de inocência e do direito ao silêncio, dentre outros direitos e garantias fundamentais.

1.2.1. O postulado do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88) aplicado ao processo penal e a
opção por um determinado modelo/sistema processual: o modelo acusatório.

O artigo 5º, em seu inciso LIV, da Constituição Federal de 1988, assim determina:

Art. 5º, LIV, CF/88  ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal.
O correto entendimento da aplicação deste postulado processual na seara penal perpassa pela
compreensão de cada termo que compõe a expressão devido processo legal.
No que tange ao termo “legal”, o seu entendimento é relativamente pacífico no que tange à observância
não só das formas legais (forma é garantia, para Aury Lopes Jr.19 ,

mas principalmente do seu

conteúdo, que deve atender às finalidades consubstanciadas em direitos e garantias constitucionais e
processuais, seguindo a ideia de um processo penal constitucional, tal qual se defende no item anterior.

Sobre processo, Távora e Alencar prelecionam que “o processo penal deve ser compreendido de sorte

18
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Lopes Junior, op. cit. p.8.
Idem p.497.

a conferir efetividade ao direito penal, fornecendo os meios e o caminho para materializar a
aplicação da pena ao caso concreto [...]”, uma vez que o jus puniendi concentrase na figura do
Estado20∙. Já Aury Lopes Jr., assevera que 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 histórica de um fato.
Nesse contexto, as provas são os meios através dos quais se fará essa reconstrução do fato passado
(crime). [...]” 21.

Ou seja, o processo penal, de modo a legitimar a atuação repressiva do Estado (detentor do jus
puniendi) manifesta através da aplicação de uma sanção penal, representa um caminho, um esforço de
reconstrução de um determinado evento histórico ensejador da pretensão punitiva do Estado, sempre de
forma aproximativa, a fim de proporcionar a formação do convencimento do órgão julgador por
intermédio da exposição e exame das provas, entendidas enquanto mensagens ou comunicações trocadas
ao longo deste processo, dialeticamente entre os nele envolvidos.

Quanto à expressão devido, por fim, devese entender que esta, em processo penal, aponta para a
adoção de um modelo ou sistema específico de processo: o acusatório que não se satisfaz apenas com a
estrita obediência ao curso legal do processo, mas que exige, além disso, juiz imparcial e partes em
igualdade de condições, conforme a doutrina mais garantista.:

O sistema acusatório apresenta como características elementares: 1) a separação de funções (acusar,
defender e julgar) – atribuídas, cada uma, a um órgão ou ator processual específico; 2) a imparcialidade
ou inércia do órgão julgador – que não vai atrás das provas, não é dotado de iniciativa probatória, mas,
sim, julga os fatos a partir do quadro probatório delineado pelas partes através dos elementos colhidos e
por elas evidenciados (juiz espectador); 3) observância dos postulados do contraditório, ampla defesa e
publicidade; 4) e o livre convencimento motivado, enquanto sistema de apreciação das provas, justamente
em contraposição ao sistema das provas legais, que fere a presunção de inocência.

20
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O sistema antagônico, que prevaleceu durante séculos no direito ocidental, é o inquisitivo, marcado
justamente pela concentração das funções de acusar, defender e julgar em um única figura: o juiz
(verdadeiro ator processual); o órgão julgador é quem iniciará de ofício a persecução, irá em busca das
provas e, ao final, proferirá a decisão, tudo isso sob uma atmosfera sigilosa, obscura, sem compromisso
com o contraditório ou a ampla defesa. Diante desse quadro, afirmam Távora e Alencar:22 “o réu, mero
figurante, submetese ao processo numa condição de absoluta sujeição, sendo em verdade mais um
objeto da persecução do que sujeito de direitos”.

Com efeito, o sistema inquisitivo ou qualquer previsão que contenha traços das características
supradescritas, capaz de conferir poderes investigativos/inquisitoriais ao juiz, leva à prevalência de
hipóteses (abstratas e imaginárias) sobre fatos, bem como conduz a um resultado específico: a condenação
do réu. Vejase, por exemplo,: se as provas carreadas aos autos pelas partes (acusação e defesa) não são
suficientes para a formação do convencimento do juiz acerca da ocorrência ou imputação do fato
criminoso ao réu (sua materialidade ou autoria) e abrese, então, a este juiz, a possibilidade de que ele
mesmo vá atrás de outras provas, não há outra consequência lógica senão a de crer que este juiz pretende
condenar o réu a todo custo, posto que convicto (íntima e abstratamente, conforme suas conjecturas
pessoais) de sua responsabilidade penal, afinal, se fosse para inocentálo, bastava aludir à insuficiência de
provas e, especificamente no Direito brasileiro: ao estado de inocência, bem como ao consequente
princípio do in dubio pro reo (não tendo o órgão acusador se desonerado da carga do ônus da prova,
presumida a inocência).

É justamente a previsão constitucional inequívoca do estado de inocência (art. 5º, LVII), a ser discutida
infra, que leva a consolidar o entendimento de que a previsão do devido processo legal, aplicada à esfera
processual penal, aponta para a adoção do modelo acusatório de processo. Conforme conclui
Goldshmidt,a estrutura do processo penal de uma nação não é senão um termômetro dos elementos
autoritários [inquisitoriais] ou democráticos [acusatórios] de sua Constituição. [...]” 23
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Nesse contexto, é possível afirmarse, pois, que, quanto à utilização de dados genéticos para
individualização ou armazenamento, o postulado do devido processo legal, por si só, já
representaria um importante limite a ser observado, no seguinte sentido: 1) esta utilização precisará
estar prevista por lei que regulamente a matéria em conformidade com os ditames constitucionais (forma e
conteúdo); 2) utilizada como prova ao longo do processo, deverá estar sujeita ao diálogo entre as partes,
isto é, ao contraditório e à ampla defesa (técnica e pessoal, esta última positiva e negativa, conforme se
discutirá infra); 3) deverá sujeitarse, também, ao modelo acusatório, não podendo ser, por exemplo,
solicitada de ofício pelo juiz.

1.2.2. O estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a busca pela (mitológica) “verdade real”.

A premissa do estado de inocência, ou postulado constitucional da presunção de inocência, encontra
previsão expressa no art. 5º, LVII, da Carta de 1988, nos seguintes termos, in verbis:
Art. 5º, LVII, CF/88  ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória.
Este postulado representa verdadeiro pilar do processo penal, podendo verificarse a qualidade de um
sistema processual mediante exame do seu grau de observância e eficácia; a sua relevância é tamanha que
set em afirmado que “o Princípio da Presunção de Inocência não precisa estar positivado em lugar
nenhum: é ‘pressuposto’ [...], neste momento histórico, da condição humana”24. Dele decorre,
ademais, um dever de tratamento em duas dimensões, ainda conforme lição de Lopes Jr., uma interna
(no âmbito mesmo do processo penal, destinada ao julgador e ao acusador, que devem tratar o réu como
inocente, refreando o recurso às medidas cautelares e atribuindo o ônus probatório integralmente ao
acusador, sendo este quem deve superar a presunção de inocência); e uma externa, impondo limites à
publicidade abusiva e à estigmatização do acusado . 25
Da presunção de inocência, erigese o princípio do in dubio pro reo, tal qual indicado supra, levando à
necessária absolvição do acusado nas hipóteses em que o órgão acusador não se desincumbir do onus
24
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probandi em observação ao princípio de a absolvição é impreterível se não houver convencimento quanto
à autoria e à materialidade do fato.

Não obstante a evidente, expressa e inequívoca opção política pela tutela constitucional do estado de
inocência, a doutrina processual penal tem relutado em atribuir ao processo penal o objetivo, senão o
dever, de buscar a “verdade real” supostamente presente em cada caso examinado, chegando a utilizar
este como critério distintivo entre o processo civil e o processo penal. Neste ponto (dever), também se
encontraria a pretensa “justificativa” para a assunção de um sistema inquisitivo e para a atribuição de
poderes investigativos ao juiz.

Daí porque intimamente relacionados, a presunção de inocência e o problema da verdade almejada no
processo. Nesse contexto, questionase, junto com Lopes Jr.26, que verdade seria essa que deve ser
buscada no curso de processo e, se é possível a sobrevivência de um modelo acusatório, conforme
previsão constitucional sem que se oponha limites à busca da verdade real.

Em todos os momentos, contudo, que se pretendeu alcançar a verdade real ou material, supostamente
mais consistente e com menos limites à atividade de investigação, o resultado obtido foi uma verdade
prejudicada, forjada ou obtida à força (força bruta, inclusive). No ambiente sem freios desta inquisição,
confessase tudo, até o inexistente e impossível.

Em nome desta “verdade”, autorizamse e fundamentamse as mais diversas atividades e práticas
probatórias – os fins justificam os meios (a qualquer custo). No caso da coleta de ADN, como se verá,
admitirseá até mesmo que o suspeito tenha livremente consentido com a obtenção das amostras.

Para a prevalência de uma verdade assim obtida não teriam sido necessários anos de evolução da
disciplina e modelo processual penal, nem sequer a existência de um processo seria preciso, quiçá um
processo legal, devido e, conforme tudo o que já se expôs, constitucional. Com efeito, no processo
penal constitucional hodierno, com destaque para a realidade brasileira, só a conclusão processualmente
26
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válida, obtida sob um viés dialético, democrático e em observância aos direitos e garantias fundamentais
poderá ter lugar de forma legítima.
Falase aqui, pois, em verdade processual, enquanto uma verdade aproximativa, limitada pelo que é
possível saber a partir do que é trazido ao processo , na linha do que leciona Luigi Ferrajoli27 .

Os fundamentos filosóficos de tal concepção de prova teriam sido erigidos a partir do pensamento liberal
do séc. XVIII, tendentes a assegurar o máximo grau de racionalidade e confiabilidade do juízo formulado
em um processo penal, limitando a atuação punitiva do estado e salvaguardando o indivíduo contra o
império da arbitrariedade estatal. Tratamse do convencionalismo penal e do cognoscitivismo
processual.

O primeiro (convencionalismo) teria relação direta com a estrita legalidade, determinando, de um lado, que
os fatos puníveis deveriam ser sempre convencionados – indicados previamente pela Lei, sem que
remanescesse espaço para referência a condutas ontologicamente criminosas; de outro, que a descrição
legal necessitaria abarcar exclusivamente fatos, jamais aspectos subjetivos próprios à condição pessoal do
agente. O segundo fundamento (cognoscitivismo), por sua vez, poderia ser compreendido a partir da
determinação de que as acusações formuladas em um processo devem estar sujeitas à demonstração
empírica; imperioso se faz, em conformidade com o cognoscitivismo processual, que seja possível, na
prática, averiguar e refutar a tese acusatória.

Acerca da “verdade real” é possível afirmase, ainda, que mesmo que a sua busca fosse autorizada
através de meios menos insidiosos, tal busca poderia ser infrutífera, na medida em que simplesmente não
existe tal verdade – em primeiro lugar, porque correspondente a fatos passados, impossíveis de serem
revividos, rememorados de forma direta; em segundo, por questões filosóficas

que, evidenciam as

próprias limitações humanas e da linguagem para apreender tamanha pretensão de Verdade. Já dizia João
Ubaldo Ribeiro, “não existem fatos, só existem histórias”, isso porque toda a percepção humana da
realidade circundante é intermediada pelas vivências, historicidade e limitações (précompreensões) de
cada indivíduo, apenas sendo possível um diálogo entre estas percepções. Dessa forma, o que se alcança
27

ao final do processo não é exatamente uma verdade, seja ela real, material ou processual, nem bem uma
certeza, mas o mais próximo disso que seja humanamente possível.

O recurso à utilização do ADN para identificação e investigação criminal, bem como a criação de um
banco de dados genéticos encontraria, face ao panorama ora traçado, um limite muito nítido na tutela
constitucional do estado de inocência e no in dubio pro reo, à medida que poderia representar uma nova
perspectiva de busca pela “verdade real”. As possibilidades advindas do emprego desta nova técnica, a
fiabilidade, eficiência e relativa agilidade dos resultados assim obtidos podem despertar o afã do órgão
julgador pela flexibilização de garantias constitucionais em prol da “realização da justiça” e do “interesse
público”. Poderseia, nesse contexto, inclusive, legitimar a obrigação de o indiciado ou acusado fornecer
material de coleta para estes fins, produzindo prova contra si mesmo (quem sabe até criminalizando a
hipótese de negativa), ou ainda a recolha de material desprendido do seu corpo para análise sem o seu
consentimento ou qualquer tipo de fundamentação/procedimento idôneo(a); ambas as hipóteses por
demais temerosas.

Sónia Fidalgo ressalva, por fim, que mesmo os exames de ADN não operam com certeza, mas com
probabilidade, não devendo ser, portanto, interpretados como “a” prova, mas como mais um meio
probatório, nitidamente subsidiário em razão da sua afetação aos direitos e garantias individuais. Esta
mesma autora pontua que além da descoberta da verdade material, o processo penal tem outra finalidade,
a protecção dos direitos fundamentais do cidadão perante o Estado, que impõe que a verdade que
se procura seja uma verdade processualmente válida. 28
1.2.3. O direito ao silêncio/não autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF/88) e a coleta de material
genético.

O direito ao silêncio remanesce logrado no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal:

Art. 5º, LXIII, CF/88  o preso será informado de seus direitos, entre os quais o
de permanecer calado, sendolhe assegurada a assistência da família e de
28
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advogado.
Também o art. 8.2, letra “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos determinou que toda pessoa
tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma nem a declararse culpada. Ainda que
tardiamente, ademais, o próprio direito processual penal incorporou, especificandoo, o direito ao silêncio,
mediante a alteração do art. 186 do CPP, onde, agora, lêse:
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da
acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório,
do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe foram
formuladas.
Este direito, desmembramento do direito à (ampla) defesa, neste caso pessoal e negativa, representa
uma faceta do princípio nemo tenetur se detegere, de acordo com o qual não poderá haver prejuízo
jurídico em virtude da opção, por parte do acusado, em calar, omitirse, não corroborar com os esforços
probatórios no decurso do processo.

Acerca do direito ao silêncio e, por conseguinte, à não autoincriminação, no Brasil temse entendido que a
defesa pessoal envolve também condutas omissivas e, não apenas, comissivos, como se entende nos
Estados Unidos onde apenas o atuar positivo é contemplado.

Sónia Fidalgo, ao seu turno, segue o mesmo raciocínio, asseverando que:
“Wolfslast quando afirma que ‘não se é apenas instrumento da própria

condenação quando se

colabora mediante uma conduta activa, querida e livre, mas também quando (...) contra a vontade,
uma pessoa tem de tolerar que o próprio corpo seja utilizado como meio de prova. De resto, será
difícil discernir porque é que a dignidade humana do argüido só é atingida quando forçado a uma
acção e já não quando compelido a ter de tolerar uma acção’”

.
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Com efeito, diante do quadro delineado, não resta dúvida que é difícil falarse em obrigatoriedade do
indiciado ou acusado em ceder material para exame genético que possa vir a ser utilizado como prova
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contra si, sem que isto atente contra o direito ao silêncio. Desta forma a coleta sem o seu consentimento,
bem como o recurso a amostras já existentes em um banco de perfis genéticos destinado à persecução
criminal, além de meios atentatórios ao estado de inocência, também podem comprometer o direito ao
silêncio, de forma que sua flexibilização deve ser observada com extrema cautela.

1.3. Colisão de direitos fundamentais e a máxima da proporcionalidade alexyana.

Em face do panorama delineado supra acerca do processo penal constitucional brasileiro, bem como da
garantia do devido processo legal, da presunção de inocência e do direito ao silêncio, é possível inferirse
que tanto a utilização pontual de material genético para fins de identificação na esfera criminal, quanto à
formação de um banco nacional de perfis genéticos para fins de persecução interferem por demais na
esfera dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo.
1.2.4 Princípio da ponderação de interesses

Em face do panorama delineado supra acerca do processo penal constitucional brasileiro, em que se
destacaram a garantia do devido processo legal, a presunção de inocência e o direito ao silêncio, é
possível inferirse que tanto a utilização pontual de material genético para fins de identificação na esfera
criminal, quanto a formação de um banco nacional de perfis genéticos para fins de persecução interferem
frontalmente na esfera dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo.

Para enfrentar esta colisão que ora se delineia entre os direitos e garantias individuais e o direito da
coletividade à segurança pública, é possível recorrerse à máxima da proporcionalidade formulada pelo
jurista alemão Robert Alexy.

Como se sabe, a visão nãopositivista do Direito leva o jurista alemão a compreender, seguindo o quanto
já fora indicado pelo americano Ronald Dworkin, as normas (sobretudo aquelas que veiculam direitos
fundamentais) como passíveis de apresentar uma estrutura de regras ou de princípios (ou, ainda, uma
estrutura mista), ambas com caráter verdadeiramente jurídiconormativo. O ponto decisivo acerca da
distinção entre estas duas estruturas seria o fato de os princípios corresponderem a normas que ordenam

que algo seja realizado na maior medida possível, no limite das possibilidades jurídicas e fáticas existentes.

É possível recorrer, então aos ensinamentos de Alexy, para enfrentar a questão da inevitável colisão entre
princípios que pode sobrevir no caso em estudo e os meios recomendados para sua solução.

Para solucionar este choque, há duas possibilidades: em um primeiro momento, poderá o Legislador, ele
mesmo e mediante lei ordinária que tenha passado, necessariamente, pelo crivo da compatibilidade com a
Constituição Federal, solucionar a contenda, atribuindo maior proteção a um ou a outro bem jurídico e
definindo as hipóteses e/ou condições em que tal proteção se dará. Também nesta atividade legislativa
recorrese a considerações relativas à ponderação de valores, princípios ou direitos – compreendidos,
aqui, enquanto razões que guiam, diretrizes e mandamentos de otimização. Não obstante, é em face do
caso concreto, da aplicação e efetivação destes direitos fundamentais colidentes, que se fará mais nítida e
imprescindível (em razão da necessária fundamentação das decisões judiciais) a utilização da ponderação.

O princípio ou máxima da proporcionalidade decompõemse em três princípios parciais ou subprincípios:
1) princípio da idoneidade; 2) da necessidade; 3) e da proporcionalidade em sentido estrito. Todos os três
expressam a ideia supramencionada de otimização.

O terceiro e último subprincípio da proporcionalidade alexyana é, pois, a ponderação, também conhecida
como proporcionalidade em sentido estrito. Este princípio parcial traduz o significado da otimização
relativamente às possibilidades jurídicas e corresponde a uma regra que Robert Alexy denomina como “lei
da ponderação”.

De acordo com a “lei da ponderação”, esta atividade (etapa), este ponderar, também se decompõe em
três passos: a) no primeiro, deve ser verificado o grau do nãocumprimento ou prejuízo de um princípio; b)
em seguida, seria necessário procederse à análise da importância do cumprimento do princípio em
sentido contrário; c) e, por fim, no terceiro momento, questionarseia se a importância do cumprimento
do princípio em sentido contrário justificaria o prejuízo ou nãocumprimento do primeiro princípio.

Ao se seguir as três etapas da máxima da proporcionalidade, incluindose os três passos da ponderação,
seria possível enfrentar a inevitável colisão entre direitos fundamentais de forma racional, argumentativa,
fundamentada e legítima, salvaguardandose o máximo possível do núcleo de cada um destes direitos de
status constitucional, ao menos de acordo com o entendimento do jurista alemão Robert Alexy e em
conformidade com o que tem entendido e manifestado também o Supremo Tribunal Federal brasileiro.

Qualquer determinação do legislador penal/processual penal nesse sentido, portanto, levando em
consideração a relevância das finalidades de política criminal, deve assegurar, impreterivelmente, a
realização de um juízo de proporcionalidade abstrata entre os direitos em conflito, observando os
subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da previsão legislativa,
restringindo as hipóteses de utilização/armazenamento do material genético.
Também o órgão julgador, quando estiver diante do caso concreto e da prerrogativa já conferida por lei
de manuseio destes dados pessoais deverá realizar, in concreto, o sopesamento de direitos a justificar a
aplicação da medida.

Afinal, retornando às bases filosóficas kantianas do princípio da dignidade da pessoa humana, aqui
resgatado em seu sentido mais nobre, o homem só pode ser considerado enquanto fim e jamais meio ou
instrumento a serviço de finalidades outras. Daí falarse, também, em bioconstituição30, em razão da sua
preocupação bioética, a qual deve ser parâmetro éticofilosófico das discussões em torno da temática ora
discutida.

1.4. O direito à autodeterminação informacional, privacidade, intimidade, integridade ., bem
como as repercussões civis e penais em caso de afronta a esses direitos.
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As questões suscitadas pela evolução das pesquisas realizadas pelas ciências biomédicas têm merecido atenção por
parte dos textos constitucionais. Oliveira Baracho, em artigo intitulado Bioconstituição: bioética e direito; identidade
genética do ser humano esclarece que o discurso jurídico constitucional, que tem como base a identidade genética,
proporcionou o surgimento da palavra bioconstituição, entendida como conjunto de normas (princípios e regras) formal
ou materialmente constitucionais, quem tem como objeto as ações ou omissões do Estado ou de entidades privadas, com
base na tutela da vida, na identidade e integridade das pessoas, na saúde do ser humano atual ou futuro, tendo em vista
também as suas relações com a biomedicina. In: FABRIZ, Daury Cesar. Bioética e direitos fundamentais: a
bioconstituição como paradigma ao biodireito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, pp. 319320.

Além das prerrogativas constitucionais do devido processo legal, estado de inocência, direito ao silêncio e
à não autoincriminação já analisadas acima – garantias de cunho mais processual penal –, outros direitos
do indivíduo merecem ser examinados com cautela na oportunidade em que for realizado o enfrentamento
da colisão entre direitos fundamentais, tal qual já se discutiu, ensejado pela implementação da medida que
visa à possibilitar a criação de um banco de perfis genéticos no Brasil.

Estes direitos também contam com um status constitucional de direito fundamental, merecendo tutela
assegurada tanto pela Constituição Federal de 1988, quanto pelo Código Civil (1916 e 2002), quais
sejam: o direito à privacidade, intimidade, à autodeterminação informacional e integridade (física/corporal
e/ou moral).

O texto constitucional assim determina:

Art. 5º, X, CF/88  são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...]

XLIX  é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; […].

O Código Civil de 2002, ao seu turno, prevê que:

Art. 12. Podese exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

De acordo com a doutrina constitucional 31, o direito à privacidade destinarseia à salvaguarda contra a
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divulgação ou conhecimento público de informações pertinentes à vida privada do indivíduo, isto é,
referentes ou que possam afetar as suas relações pessoais em geral, comerciais e/ou profissionais. O
direito à intimidade, ao seu turno, restringiria ainda mais a abrangência dessas informações ao âmbito
pessoal do próprio indivíduo e seu núcleo mais próximo, qual seja, de relações familiares e de amizade.

Com a doutrina civilista
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, encontrase a definição dos chamados direitos da personalidade,

compreendidos como “direitos subjetivos reconhecidos à pessoa, tomadas em si mesma e em suas
necessárias projeções sociais”; isto é, tratamse de direitos relacionados intrinsecamente ao
desenvolvimento da pessoa humana, abarcando suas projeções físicas, psíquicas e intelectuais, bem como
individualizando cada titular destes direitos de forma a garantirlhes tutela jurídica plena e segura. São
direitos conhecidos, em sua grande maioria, por serem absolutos, relativamente indisponíveis,
imprescritíveis e extrapatrimoniais, que tomam por base a dignidade e a integridade da pessoa humana.

Esta integridade pode ser mais bem delineada se compreendida a partir da subdivisão em integridade física
ou corporal e integridade moral ou psíquica.

A integridade física ou corporal, decorrência indiscutível da proteção maior à vida humana, destinase à
tutela jurídica do corpo humano, da incolumidade corporal, aqui se englobando o corpo vivo, morto, além
dos tecidos, órgãos e partes suscetíveis de separação e individualização. Já a integridade moral ou
psíquica, por sua vez, decorrência da tutela da dignidade da pessoa humana, destinase a proteger o
conjunto psicológico da estrutura humana, isto é, a incolumidade moral ou higidez psíquica da pessoa,
abarcando a sua honra, liberdade, recato, imagem, vida privada e nome; representa, por fim, a
salvaguarda das “emanações da alma, essencialmente incorpóreas, distintas das projeções físicas do
indivíduo” 33.
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A defesa da integridade moral perpassa, tal qual mencionado, pelo fomento ao resguardo também da
privacidade, aqui se destacando a teoria dos círculos concêntricos da vida privada ou teoria das esferas da
personalidade de Heinrich Hubmann 34, elaborada e incorporada pela doutrina alemã a partir de 1953,
para esclarecer a relação entre privacidade, intimidade e segredo. Para Hubmann, a vida privada do ser
humano poderia ser compreendida a partir da formulação de três círculos concêntricos a delimitar, de
acordo com a densidade de cada camada, três esferas de privacidade: a privacidade propriamente dita,
que representaria o refúgio do indivíduo diante da coletividade, o direito de viver a sua própria vida sem
interferências ou ingerências externas; o direito ao segredo, isto é, de nãodivulgação dos fatos
relacionados à própria vida da pessoa que só a ela e ao seu núcleo mais próximo dizem respeito, não aos
demais; e, por fim, a intimidade, que a esfera mais pessoal e próximo do próprio indivíduo, devendo por
ele ser controlada, afinal, existem fatos e informações que nem à família ou amigos dizem respeito.

A utilização de amostras de material genético para fins de identificação ou armazenamento (civil ou
criminal), nesse contexto, representa potencial mecanismo de violação aos direitos supra indicados, na
medida em que:

1) A depender da forma de coleta das amostras, se não revestida de justificação e fundamentação legal e
constitucionalmente proporcional, poderá representar agressão à integridade corporal do indivíduo; neste
ponto, para configurar a ofensa não se faz necessária lesão significativa, evidente ou capaz de ensejar dor
ao corpo da pessoa, mas apenas que a amostra colhida contenha potencial lesivo à sua integridade. No
caso das amostras de ADN, ainda que diminutas (fio de cabelo, saliva ou esperma), elas contém, em
cada célula, todo o mapa genético do indivíduo, uma pequena síntese de todo o seu corpo e ser. Dessa
forma, para os usos a que se destinam, estas amostras, independentemente do tamanho, podem
representar uma ameaça de lesão à integridade física, sobretudo se não forem descartadas, possibilitando
a obtenção de outras informações além daquelas necessárias à identificação criminal.

Isto ocorre porque a amostra obtida (cabelo, sangue, saliva) contém o ADN com todas as informações
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genéticas de uma pessoa. Os marcadores que serão utilizados para a identificação genética, como se verá,
não são por si próprios capazes de revelar qualquer dado passível de desvendar características pessoais
(físicas e, para alguns, inclusive psicológicas/de personalidade), traços de hereditariedade (informações
relativas ao núcleo familiar, que transcende a esfera do indivíduo) e anomalias congênitas ou patologias
genéticas (muitas que sequer poderão vir a se desenvolver ao longo de toda a vida da pessoa).

No âmbito da intimidade, falase ainda em intimidade genética (direito à intimidade genética, bem
explicado e defendido por Víctor Gabriel Rodríguez35 e em autodeterminação informacional. Este último
direito individual tem ampla previsão no Direito Europeu, sendo bastante debatido quando o tema é
justamente a criação de bancos de perfis genéticos. O seu conteúdo, em linhas gerais, diz respeito à
prerrogativa conferida ao indivíduo de controlar (incluir, retirar, modificar, atualizar e acompanhar, a
qualquer tempo) qualquer base de dados pessoais que lhe diga respeito e possa afetarlhe; é o direito de
autodeterminarse relativamente a informações pessoais. No Brasil, esse direito poderia ser compreendido
como abarcado pelo direito à privacidade e intimidade, inclusive no que tange à intimidade genética e à
proteção das informações contidas no ADN.

Face ao panorama ora construído de direitos fundamentais e da personalidade passíveis de violação em
caso de desvirtuamento da finalidade a que se destina a criação de bancos de perfis genéticos, a
separação da parte nãocodificante da molécula de ADN para fins de análise, apenas se observada de
forma rigorosa, controlada e sancionada, poderá garantir a salvaguarda dos direitos da pessoa de quem foi
obtida a amostra. Caso isto não seja respeitado, ensejará a correspondente responsabilização civil,
mediante reparação (danos materiais) ou compensação (danos morais), ou, ainda, através do exercício da
contemporaneamente tão discutida função punitiva da responsabilidade civil –, sem que se possa, por fim,
prescindir da já indicada necessidade de ponderação dos bens em confronto quando da aplicação da
medida (coleta/armazenamento de amostras).

RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Tutela Penal da Intimidade: perspectiva da atuação penal na
sociedade da informação. São Paulo: Atlas, 2008. pp. 209216.
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Normas infraconstitucionais, exatamente com o objetivo de conferir eficácia aos princípios e direitos
assegurados constitucionalmente, estabelecem sanções a sua violação. No particular da retirada de
material genético – sobretudo considerando que no Brasil a matéria não está regulada  de logo pode ser
caracterizada a existência de diversos ilícitos. É preciso que se destaque que, ainda que disciplinada a
matéria, a obtenção de amostras de ADN, em desobediência às prescrições legais, além de constituir
prova ilegal que não pode produzir efeitos no âmbito do processo penal porque viola direitos fundamentais
pode subsumirse a certos tipos penais.

A inobservância das cautelas necessárias pode, no âmbito penal, constituir o crime de Violência Arbitrária,
descrito no artigo 322 do Código Penal brasileiro que pune com pena de seis meses a três anos, a prática,
pelo funcionário público, de violência no exercício da função ou a pretexto de exercêla. A violência
descrita pelo legislador abrange apenas a física, mas não aquela exercida por meio de ameaça para
obtenção da conduta desejada pelo agente público. Em se tratando de emprego de violência física, esta
será punida com a pena correspondente que será somada à do crime em questão.

No caso de ameaça, autores entendem que a conduta poderia configurar outros tipos delitivos, a exemplo
do exercício arbitrário ou abuso de poder, por realizar uma das ações previstas no artigo 3º da Lei 4898,
(Constitui abuso de autoridade qualquer atentado letra g à incolumidade física do indivíduo) ou no artigo 4º
(b submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei).
Após a edição da Lei 10.259/2001, ficaram tais delitos caracterizados como sendo de menor potencial
ofensivo, sendo cabível a transação penal, em qualquer caso. A sanção penal consiste em: multa de cem a
cinco mil cruzeiros; detenção por dez dias a seis meses; perda do cargo e a inabilitação para o exercício
de qualquer outra função pública por prazo até três anos.

Além destas, a Lei 4898 prevê também sanções administrativas e civis. Dentre as primeiras, figuram:
advertência, repreensão, suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias,
com perda de vencimentos e vantagens; destituição de função; demissão; demissão, a bem do serviço
público.

No âmbito civil cabe indenização moral por danos morais e materiais, sendo necessário destacar que o
Código Civil no artigo 43, estabelece a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público interno
“por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo
contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

As dificuldades probatórias são muitas de forma que, dentre as seis decisões colegiadas do STJ sobre o
tema, apenas uma conclui pela condenação da União por danos morais e materiais, no julgamento de
violência praticada à época da ditadura.

Parte II

1.

Introdução

O processo de identificação por ADN saltou do campo experimental para a vida prática, tornandose
importante recurso de identificação criminal. A técnica, embora esteja sendo louvada por muitos, recebe
também a oposição de defensores dos direitos humanos, os quais temem que possa haver uso inadequado
das informações pessoais obtidas.

É bem verdade que geneticistas afirmam que as amostras retiradas integram a parte do ADN que não pode
fornecer nenhum outro dado além daquele necessário para distinguir uma pessoa de outra. Em face disto,
os temores poderiam soar desproporcionais, Ocorre, no entanto que ainda assim há justos motivos para
uma atitude prudente acauteladora diante da introdução da técnica, na medida em que o seqüenciamento
do genoma abriu um universo de possibilidades das quais nem todas são conhecidas pela ciência. Assim, o
que hoje pode parecer inócuo, no futuro poderá ter sua função desvelada. Ademais, em um país, cuja
trajetória democrática tem sofrido desvios, o receio que o emprego da técnica venha a estigmatizar ainda
mais alguns grupos cujos direitos jamais foram efetivamente preservados, não é irracional. Por isto mesmo,
os recursos a serem convocados para promover a segurança pública  que também é dever do estado
democrático  devem estar perfeitamente harmonizados com o projeto constitucional de 1988.

Outras objeções decorrem da mesma Carta e de prerrogativas nela inseridas, realçandose a que assegura
o direito ao silêncio, devido a qualquer pessoa que sofra persecução penal instaurada pelo Estado. De
acordo com esta prerrogativa, ninguém pode compelir outrem a participar, ativa ou passivamente, de
procedimentos probatórios que possam comprometer sua defesa e, portanto concluise, nenhuma pessoa
pode ser obrigada a fornecer material genético que possa incriminála. É possível que se trate de
hermenêutica excessivamente protetora, mas que talvez se justifique em razão de um passado autoritário e
de um presente discriminador. Nos Estados Unidos, onde está situado o segundo maior banco de dados
genéticos do mundo, este direito tem sido interpretado restritivamente, entendendose que está limitado
aos casos em que a produção de prova é de natureza comunicativa.

2. Construção da rede nacional de biobancos
A construção de uma rede integrada de perfis genéticos constituída por bancos de dados, portanto, se
admitida, deverá, necessariamente, resultar de ponderação feita entre os princípios democráticos,
duramente incorporados à constituição, e a defesa social.

É possível, todavia dizerse que há uma perceptível tendência a sua admissão em razão da vasta estrutura
já existente para esse fim, à espera de instrumento legal que permita seu pleno funcionamento. Projeto de
Lei do Senado de nº 93, sem discutir a legalidade da coleta de amostras genéticas, pretende inserir, no
artigo 4º da Lei 12.037 de 1099 (Lei de Identificação Criminal), um parágrafo que inclui, dentre os meios
de identificação, a coleta de material biológico.

Tevese o cuidado, porém de restringir a obtenção do

ADN ao pressuposto estabelecido no artigo 3º da mesma Lei que cinge a dupla identificação aos casos
em que esta “for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária
competente”.

Apesar de ainda encontrarse na Câmara dos Deputados e de não existir, desta forma, qualquer norma
que autorize a coleta de material genético no Brasil, o STF já teve oportunidade de manifestarse sobre o
assunto. Isto ocorreu na Reclamação 2040/DF, quando a placenta de uma extraditanta, à disposição

daquela Corte, foi cedida para fins de exame de material genético, contra sua vontade, atendendo
pretensões da Polícia Federal. O argumento então utilizado pelo STF foi a afetação de bens jurídicos
constitucionais como "moralidade administrativa", "persecução penal pública" e "segurança pública",
somados ao direito fundamental à honra e à imagem de policiais federais acusados de estupro da mesma
extraditanda, nas dependências da Polícia Federal. Tais direitos preponderaram sobre aquele argüido pela
reclamante: à intimidade e à preservação da identidade do pai de seu filho. Como se vê, foi do confronto
entre os bens que surgiu a decisão do órgão. É com base, nesta mesma possibilidade de ponderação entre
bens, que se pode desenhar um sistema no Brasil, calcado nos princípios constitucionais que asseguram os
direitos e as liberdades individuais, e que, portanto, só podem ser mitigados, em situações de exceção
previstas em lei. Reconhecese, porém que a proporcionalidade pode sempre ser interpretada a favor dos
interesses da parte mais poderosa.

2.

1 Banco de perfis genéticos no Brasil: estado de arte

Os bancos de dados de ADN são laboratórios que armazenam informações genéticas para fins
específicos. Um banco de perfis genéticos para fins de persecução criminal pretende contribuir para a
identificação de criminosos por meio da comparação de informações genéticas.
O Brasil já dispõe, na verdade, de uma rede integrada de Bancos de Perfis Genéticos que é composta
por 17 bancos com finalidade de perícia criminal. Destes 17 bancos um é nacional, o qual ainda não
entrou em operação oficial, mas já foi usado em diversos testes, entendendose que, tecnicamente, está
pronto para ser utilizado. A estrutura é semelhante à dos Estados Unidos onde há um banco nacional e
laboratórios estaduais. Aqui, como lá, foi previsto que cada estado deve alimentar e gerenciar seu próprio
banco de dados, o qual será integrado aos demais pelo o banco nacional, permitindo comparações
interestaduais.
Portaria do Ministério da Justiça de n º 1.707/2010 constituiu um Grupo de Trabalho com o fim de propor
ações, normas e critérios de funcionamento da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, de forma
que, desde o ano de 2010, existem normativas tratando da matéria.36 Importante produto do Grupo de
36
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Trabalho consistiu na elaboração de proposta de Decreto, criando o Banco Nacional de Perfis Genéticos
e institucionalizando a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e seu Comitê Gestor. Definiu
também as categorias de amostras que serão inseridas.
Há 15 bancos estaduais (AM, AP, BA, CE, ES, MG, MS, MT, PA, PB, PR, RJ, RS, SC e SP), e um
banco da polícia federal.
O banco da Polícia Federal já está em funcionamento e nele, encontramse perfis genéticos de vestígios
encontrados em locais de crime de competência da Polícia Federal.
O funcionamento dos bancos depende da coleta de dados genéticos. Existem dois tipos de dados que
são armazenados, um constituído de amostras coletadas em locais de crime e outro com os perfis
genéticos retirados de suspeitos. Quanto à coleta da primeira, não há qualquer restrição na legislação, ao
contrário, aquela colhida no local de crime (amostra vestígio) é atividade obrigatória da Polícia Judiciária e
dos Peritos quando se trata de crimes que deixam vestígios. O problema reside na coleta de material de
uma pessoa em razão de sua natureza invasiva.
Nos Estados Unidos, o sistema é o mesmo, estruturado a partir dos dois arquivos diferentes de perfis
genéticos, armazenados em locais distintos que, em regra, são gerenciados por instituições diversas.
Nos países onde há lei disciplinando a matéria, as duas amostras são cruzadas para fins de comparação e
identificação. Desta forma, é possível, em caso de autoria desconhecida, confrontar o perfil colhido no
local do crime com todas as amostras de referência existentes no banco. Isto tem permitido a identificação
da autoria de diversos crimes que permaneceriam impunes, de outra forma. Os defensores irrestritos do
uso do recurso lembram que, algumas, vezes foi possível, graças ao emprego desse conhecimento,
também inocentar pessoas, a exemplo do que já ocorreu nos Estados Unidos.37
A rede de laboratório de genética no Brasil tem capacidade para realizar exames modernos, como análise
de ADN mitocondrial e de MiniSTRs. Ocorre, porém, que os bancos criminais estão sendo alimentados,
Público. As decisões relativas ao funcionamento do Banco Nacional, bem como as diretrizes para o funcionamento de
toda a Rede são tomadas por um órgão colegiado instituído pela mesma Portaria  MJ. Seria de todo adequado que fosse
somado ao grupo um representante da Defensoria Pública da União.
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basicamente, com perfis genéticos de vestígios, à falta de legislação que trate da matéria e permita, ou não,
a coleta de material dos suspeitos.
Atualmente, na esfera criminal a contribuição prestada pelo emprego da tecnologia está restrita à
constatação de autoria reiterada em dois ou mais crimes em razão da identidade dos marcadores
encontrados nas cenas onde os mesmos ocorreram.
Em alguns estados, quando a pessoa permite a coleta de material genético, é feita comparação entre a
amostra vestígio e a amostra referência, critério que deve ser questionado, na media em que a liberdade de
consentir nestes casos está seriamente afetada pela situação de vulnerabilidade em que se encontra o
preso 38.

2.2 O CODIS
Além das providências referentes à edição de normas de natureza administrativa, o Brasil caminhou mais
adiante na construção de uma rede integrada de perfis genéticos com banco de dados. Em 2009, foi
assinado termo de Compromisso com o FBI para uso do software CODIS (Combined ADN Index
System), programa de gerenciamento de perfis genéticos desenvolvido pelo FBI.
.
O CODIS começou a ser utilizado nos Estados Unidos em 1990, como resultado da colaboração de 14
laboratórios especialistas em questões forenses. Em outubro de 1998, foi então operacionalizado em nível
nacional e, já em 2004, todos os 50 estados, incluindo Porto Rico, além das Forças Armadas e do FBI
estavam usando o sistema. Foram também aprovadas leis autorizando a coleta de ADN de criminosos
condenados pela prática de crimes sexuais. Kennneth Josto adverte,39 porém que a idéia de criar banco de
dados é anterior (1988), tendo ganhado força tão logo foi introduzida nas audiências realizadas pelo poder
judiciário ou pela polícia.
Além deste, existem outros programas de informática voltados para a análise e comparação de ADN no
mundo, podendose referir o Projeto Fenix na Espanha, cuja aplicação está voltada para a identificação
de desaparecidos e para investigação de paternidade. No Brasil, todavia, desde os anos noventa, já havia
sido estabelecida uma relação com especialistas americanos do FBI, para cursos de treinamento voltados
38
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para implantação da tecnologia neste país
Em 2010, foi feita a instalação do programa CODIS nos bancos nacionais, incluindo 15 laboratórios
estaduais e o laboratório federal40. O programa dispõe de recursos para efetuar a referida comparação
entre os ADN colhidos e aqueles armazenados nos Bancos, com o fim de identificação não só de
criminosos, mas também de pessoas desaparecidas. Com este fim, já foi inclusive utilizado para
reconhecimento das vítimas quando ocorreu o acidente da Air France.
Sugeriuse que o Brasil não transpusesse, simplesmente, a metodologia do CODIS uma vez que isto
poderia implicar em altos custos, devendose, quando do processo de escolha sobre o sistema mais
adequado, envolver o Ministério de Justiça, o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Academia Brasileira
de Ciências para fazer esta tomada de decisão.41 O CODIS, todavia teria sido cedido ao Brasil sem
custos.
Com estas informações, pretendese demonstrar que já existe um sistema montado, que dispõe de
recursos como o CODIS cuja qualidade técnica não pode ser contestada, haja vista sua aplicação eficaz
nos Estados Unidos onde, até o ano de 2004, havia possibilitado a identificação de 19000 suspeitos.
A grande questão a ser discutida quando se trata de coleta de material genético para fins criminais não
reside no campo técnico, mas no estabelecimento de meios que possam, a um tempo, reafirmar a
prerrogativa do silêncio, como direito fundamental inscrito na Constituição

e, a outro, garantir a

segurança pública.

3.

Amostras genéticas: coleta e suas implicações

Conforme exposto, o funcionamento dos bancos depende da coleta dos dois tipos de dados genéticos que
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são armazenados no banco: um constituído de amostras coletadas em locais de crime e outro com perfis
genéticos retirados de suspeitos ou condenados. Quanto à coleta da primeira, não há qualquer restrição
na legislação, ao contrário, aquela colhida no local de crime (forensic samples/crime scene samples) é
atividade obrigatória da Polícia Judiciária e dos Peritos quando se trata de crimes que deixarem vestígios,
conforme afirmado supra. Isto decorre do disposto nos artigos 158 e 160 do Código de Processo Penal
conjugado com o artigo 564 o qual trata da nulidade do processo quando faltar o termo referente ao
exame do corpo de delito em tais formas de crime. Esta obrigação, naturalmente, não se estende, à
identificação dos criminosos, pela via de coleta de amostras de ADN, embora se confunda por vezes, as
duas situações.
As amostras colhidas no local do evento devem ser comparadas com aquelas recolhidas do suspeito e
podem consistir em tecidos diversos como sangue, sêmen, cabelo, saliva, urina, pele, unhas, ossos, líquido
amniótico, músculos, além de fezes e suor.
As chamadas amostrasreferências mais utilizadas são as obtidas por meio da raspagem da parte interna
da bochecha e do sangue42.
A primeira delas, retirada de amostra de saliva com o emprego de swabs (espécie de cotonete), é a mais
frequentemente utilizada para a operação. Obtém se as células para análise, esfregandose o material no
interior da boca do suspeito. Em seguida, os swabs passam por uma secagem em temperatura ambiente
para evitar a proliferação de bactérias e, logo após, são embalados individualmente e encaminhados ao
laboratório.
Muito frequentemente, peritos referemse à saliva e ao cabelo como sendo material mais comumente
utilizado para tipagem do ADN. É possível que esta alusão tenha como objetivo sedimentar a idéia de que
é possível proceder à coleta sem que sejam necessários procedimentos invasivos. É certo, porém que, em
outros produtos do corpo também é possível encontrar as mesmas moléculas de ADN presentes em todas
as células e que podem proporcionar a identificação de alguém. Sangue, tecidos moles, restos de pele,
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esperma, pelos são exemplo por excelência de material encontrado em cena de crime ou na vítima.
No que diz respeito à saliva, por exemplo, é possível encontrar resíduo em guimbas de cigarro, envelopes,
copos, goma de mascar e outros utensílios. A facilidade para obter ADN de material salivar tem motivado
agentes do sistema criminal, na Espanha, a criar expedientes para burlar a proibição de extração de
amostra diante da negativa do sujeito em fornecêlas. Com o fim de obter o material desejado, agentes
oferecem copos com bebidas, bem como cigarros para colher o ADN neles deixado.. Costumase
também esperar que o preso cuspa ou escarre para obter as informações necessárias43.
Já na Inglaterra, a retirada de cabelo ou de material da boca com o uso de swabs pode ser feito mesmo
sem o consentimento da pessoa. Outras amostras, mais íntimas, também podem ser colhidas, mas estas
dependem do consentimento do suspeito.
A questão do consentimento volta a ser analisada neste tópico apenas para rejeitar a possibilidade de sua
validade em tais circunstâncias. Embora erigido a uma posição de destaque na sociedade contemporânea
que pretende legitimar até mesmo a morte, como na eutanásia, a anuência do sujeito só confere validade a
uma situação uma vez atendidos alguns requisitos. Dentre estes, destacase a necessidade que a anuência
seja livre e consciente. Ora, não se pode supor que uma pessoa em situação de vulnerabilidade consinta
livremente em produzir prova contra si mesmo quando poderia confessar ou indicar outros elementos
capazes de sustentar a confissão feita se assim deseajsse.
Outros discursos afirmam que restos deixados pelos suspeitos e devem ser considerados como res
nullius e, por isso, passíveis de apropriação pelos agentes do sistema criminal. Esta tese há de ser
refutada, na medida em que além possibilitar fraude para obtenção de amostras, na vida relacional, é muito
fácil deixar um rastro genético e, nem por isto, podese dizer que foi abandonado. A impossibilidade de
impedir a queda de fio de cabelo ou de marcar com saliva a borda de um copo tornaria qualquer pessoa
doadora voluntária de ADN.
Uma vez obtidas as amostras referências serão comparadas, conforme visto, com aquelas colhidas
encontradas no local do crime ou na vítima.
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No que tange às amostras deixadas no local do crime, as mais freqüentes são partículas de pele que se
desprendem quando alguém toca um objeto ou em material abadonado pelo autor e encontráveis em
pontas de cigarros ou no corpo do lesado. Quando um técnico encontra um traço de ADN em perfeito
estado, ele procede a sua análise após decompôlo em segmentos. Tais segmentos é que serão, então,
comparados com os do suspeito. Havendo coincidência do quantitativo convencionado, a identificação
será feita com segurança já que, excetuandose os gêmeos unvitelinos e os que sofreram transplante de
medula, há uma chance em milhares de se encontrar dois indivíduos com o mesmo ADN.44
Os métodos de coleta, como se viu, não apresentam maiores complexidades a não ser pelo fato de serem
retirados de uma pessoa cuja integridade deve ser preservada.

3.1 Pautas e Convenções
Na Europa, estabeleceuse que o número de marcadores genéticos necessários para identificação, deve
ser, pelo menos de sete em comum, ou seja, fixouse um padrão que é chamado de ESS Loci (European
Standard Set of Loci). Assim, embora cada estado possa utilizar o número da marcadores que deseje,
pelo menos esses 7 devem ser comuns entres países, possibilitando a comparação de dados quando
necessário. Foram incluídos, em decisão recente, cinco novos marcadores que têm mais variáveis e
maior poder de discriminação e ao mesmo tempo são bastante pequenos, o que ajuda a análise de ADN
parcialmente degradado, frequentemente encontrado em locais de crime).45
Na França, tais marcadores foram estabelecidos em Portaria expedida no ano de 2006. A partir de
então, para gerar um perfil que possa constituir uma impressão genética, temse recomendado a coleta de
20 marcadores genéticos.
Esses marcadores são também chamados de junk ADN ou nãocodificantes porque não trazem
informação alguma sobre uma pessoa além daquelas necessárias para a identificação humana. Pretendem
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os defensores do uso irrestrito da técnica, à luz dessa informação, superar parte das objeções sobre o uso
de ADN na prática criminal forense embora alguns cientistas tenham posições divergentes quanto à
neutralidade dos marcadores (vide infra).
Os marcadores selecionados são os microssatélites (STRs, short tandem repeats), exatamente em razão
de sua propriedade, isto é, de conterem formas (alelos) variáveis, que mudam de um para outro indivíduo.
A análise dessas formas e de sua freqüência entre as amostras permite a identificação genética46. A
variação é constatada pelas diferenças no número de pequenas seqüências repetitivas, que é uma
característica dos microsatélites Obterseia, a partir daí, o que vem se convencionando chamar de
“impressão digital genética”, para aproximar esta tecnologia daquela de identificação datiloscópica.

Romeo Casabona47 alerta para o fato de que as biotecnologias são muitas vezes ignoradas pelo legislador
de forma que, muitas vezes, as normas são elaboradas contendo inúmeros equívocos. No caso do
armazenamento de material genético, por exemplo, é necessário que fique claro que a parte do ADN
necessária para armazenamento são apenas os STRs e não a totalidade da amostra retirada, uma vez que
esta contém informações que podem afetar a privacidade da pessoa.

Visando a impedir usos impróprios das amostras coletadas, foram propostas orientações supranacionais, a
exemplo daquelas feitas pela Unesco, na Convenção sobre dados Genéticos Humanos realizada em 16
de Outubro de 2004. Uma destas diz respeito à necessidade de cuidados especiais na manipulação e
armazenamento de dados humanos recomendandose que estes não deverão estar associados a uma
pessoa identificável (artigo 14), ou, em caso contrário, que deverão ser desenvolvidos mecanismos
especiais para garantir a confidencialidade dessa informação em conformidade com os direitos humanos.48
Devese registrar, porém, a propósito das informações a serem consignadas sobre a amostra colhida de
uma pessoa, que o RIBPG previu o registro do sexo do suspeito.
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Apesar de tais observações e recomendações, há pesquisadores que discordam da neutralidade dos
marcadores, a exemplo de Catherine Bourgain, que declara serem os segmentos nãocodificantes ligados
às características genéticas da pessoa.
A geneticista oferece como exemplo para sua tese, o marcador designado como D3S1358, que é situado
sobre o cromossoma número 3, e mais precisamente sobre LARS2, o qual foi apontado em algumas
publicações como indicador de risco de diabete tipo II. Referese também ao marcador D18S51 que é
situado sobre cromossoma 18, próximo ao gene BCL2, o qual está ligado a certas formas de linfoma. Por
fim, trata do marcador D2S1338 que foi objeto de trabalho de pesquisadores italianos do Instituto
TIGEM de Nápoles os quais associaram o marcador D2S1338 com o ponto do ADN que permite
determinar se uma doença rara, chamada de pseudokaliémie, estava ou não presente em uma pessoa.
Ademais, lembra que aquilo que hoje não é codificável poderá sêlo no futuro em razão do crescente
desenvolvimento da genética. 49
Dentre as posições desfavoráveis ao recurso da identificação por ADN, a mais simples – e nem por isso
menos importante – diz respeito à prática nos Estados Unidos de retenção de material salivar e de sangue
pela Polícia, possibilitando que se retire ADN codificante, posteriormente, para quaisquer outros fins.50 Tal
objeção merece atenção já que a coleta de material nãocodificante do ADN e o descarte das amostras
com material codificante é um procedimento que só pode ser avaliado e fiscalizado por profissional com
conhecimento na área de genética.

No Brasil, normalmente, temse trabalhado com 13 marcadores, bastando 10, no entanto, para um
resultado positivo. Quando se trata de características e muito específicas, até quatro marcadores podem
ser suficientes para o match.51

3.2 Padronização e internacionalização das amostras
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A idéia de controle da criminalidade, em razão dos índices obtidos por alguns países (Inglaterra, por
exemplo), tem estimulado a pretensão de internacionalizar este controle pela via da permuta de dados
entre os países. Buscase, com esse fim, uniformizar padrões de coleta.
Segundo Peter Schneider52, graças ao sucesso dos bancos na Europa – cerca de seis milhões de perfis
arquivados , iniciouse um processo entre os países que integram a CE para a elaboração de normas que
permitam o intercâmbio de arquivos de ADN para investigação criminal. Essa iniciativa culminou com o
Tratado de Prüm, assinado em 2005 o qual previa, sobretudo, que a cooperação fosse efetivada em casos
de terrorismo, imigração ilegal e crimes transfronteiriços.
No Brasil, o uso do sistema CODIS, favorece no Brasil fortalece essa capacidade de permuta de dados, o que poderia ter
influenciado a doação do sistema.

Dentre os objetivos em comum entre os países, existem metas numéricas de amostras a alcançar,
projetandose a quantidade que deve ser colhida num dado período, o que confere prestígio ao banco
mais aquinhoado.
A questão do número perfis de um dado banco nacional está proporcionalmente ligada às garantias legais,
ou seja, quanto menos restritiva é a legislação sobre o universo de suspeitos que devem fornecer material
genético, maior o acervo do banco. A Inglaterra tem ostentado, desde a implantação da técnica, os
percentuais mais altos, exibindo, já em 2005, o expressivo número de três milhões e meio de amostras e,
em 2011, de 5. 512. 776. Afirmase que este número tem possibilitado identificar 3.500 a autores de
crimes por mês, mas sabese que uma em cada cinco pessoas que têm amostras arquivadas não possui
antecedente ou responde a inquérito em curso 53. Em contrapartida, o país já foi advertido pela Corte
Européia de Direitos Humanos pela indevida retenção de amostra54. É evidente, porém que quanto maior
o numero de pessoas estudadas, maior será a chance de identificação. Esta lógica, entretanto não pode
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por si só confirmar a qualidade do sistema, sendo necessário que se avalie o uso da tecnologia à luz das
disposições sobre os direitos fundamentais.

3.3 Uma alternativa possível
Com base nessas considerações, é possível entender que se deve recusar a possibilidade de recolhimento
de material contra a vontade da pessoa, ainda que, aparentemente, os meios utilizados para tanto sejam
tidos como inofensivos. A aparência de inocuidade se esvai face à recusa do indivíduo em permitir o
acesso a seu corpo.
A legitimação pela via do pretenso consentimento do doador também deve ser recusada pelas razões já
expostas, admitindose mais que tal anuência sirva apenas para conferir aparência de legitimidade ao ato.
O direito processual brasileiro dispõe de mecanismos capazes de alcançar o objetivo desejado, talvez sem
a discricionariedade usada em outros países, mas com capacidade para atender os objetivos desejados:
recolhimento das amostras e respeito aos direitos fundamentais do preso. O instituto da busca e
apreensão, prevista como providência que objetiva produzir provas ou preservar direitos, tem sido um dos
recursos mais importantes de coleta de provas no processo penal. Em grande parte dos casos, as provas
obtidas através de tais procedimentos acabam por constituir a base para o resultado da ação penal. Sua
finalidade encontrase taxativamente fixada no artigo 240, do Código de Processo Penal Brasileiro,
podendose recorrer à letra h (colher qualquer elemento de convicção.) para abrigar a hipótese sob
questão, mas restringindo a providência à busca domiciliar, conforme o parágrafo 1º. Para tanto, o
magistrado seria expedido mandado com esse objetivo, procedendose a procura de resíduos de pele,
cabelo ou qualquer outro deixado em utensílio de uso pessoal do suspeito.
Esta alternativa, embora coercitiva, já que se utiliza a força do Estado para apossarse de elemento de
prova, contaria com a participação do Poder Judiciário, para evitar excessos. Na Espanha, a menos que
haja risco de perda da prova, procedese sempre com autorização judicial..
Deverse acrescentar que, na diligência, havendo desvio dos poderes conferidos por mandado judicial, a
prova produzida será considerada ilícita, devendo ser desentranhada dos autos. Os autores do excesso
responderão pelos tipos supra referidos, além de sofrerem pela repercussão produzida no âmbito cível e
administrativo.

4. Gestão de banco de dados
Toda argumentação desenvolvida em favor da preservação dos direitos fundamentais dos suspeitos no
processo penal aponta para a necessidade de que os bancos de dados sejam geridos de forma a preservar
a identidade do portador das amostras. Por isto mesmo, o sistema de gestão deve ser concebido de forma
a evitar que as amostras/vestígio e amostras/referência sejam administradas pela mesma instituição.
Como já explanado supra, para a utilização do sistema CODIS, as amostras biológicas são decodificadas
em séries de 7 a 13 marcadores, os quais, não são capazes de especificar elementos fenótipos de seus
doadores, informando unicamente o sexo do mesmo. Ocorre, todavia que a amostra referência, para que
cumpra as funções buscadas no âmbito da investigação forense, deve ser, obviamente, referida a uma
determinada pessoa.
Para evitar violações à intimidade, é recomendável que a administração do banco de perfis seja feita de
forma fragmentada e fique a cargo apenas de entidades estatais. As amostras vestígios podem, sem
maiores problemas, ser guardadas pela própria polícia que a recolheu. Contudo, deverá o recolhimento do
material genético do suspeito ser realizado por entidade específica e distinta daquela que participa
diretamente das investigações e das coletas das amostras vestígio. Esta precaução tem em vista afastar o
investigador do geneticista que realizará a análise, evitando ao máximo as possibilidades de implantação de
falsa prova.
Além deste cuidado, devese salientar que, da mesma maneira, não devem ser armazenados pelo mesmo
órgão a identificação dos suspeitos e os respectivos perfis genéticos, ainda que codificados. Com esta
medida, dificultase a identificação dos doadores das amostras biológica e outros usos indesejáveis das
amostras.
Helena Moniz partilha este entendimento, acrescentando que os bancos devem ser órgãos credenciados
do poder público que se incumbirão do armazenamento e preservação das amostras. Com isto, evitase,
em tese, que laboratórios particulares possam vir a dar outros usos às amostras55.
É com a mesma preocupação supra que deverão ser escolhidos os gestores e as formas de gestão destes
bancos de perfis, ou seja, apenas servidores com formação na área de genética deverão fazer a
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comparação entre as amostras e emitir um laudo conclusivo.

5 Critério para seleção de crimes e autores passíveis de identificação

Um dos pontos fulcrais da coleta de dados genéticos diz respeito à definição do público cujas amostras
devem ser coletadas para integrar o banco de dados genéticos, o que está sempre ligado à gravidade da
pena ou do crime.

De logo, podese afirmar que grande parte dos países, começou com uma legislação restritiva, limitado a
coleta de amostras aos suspeitas da prática de tráfico de entorpecentes, terrorismo e crimes sexuais
violentos, mas, pouco a pouco, foi sendo alargada a fronteira, inclusive para compreender suspeitos,
menores e até pessoas inocentadas após julgamento56.
Na França, mesmo integrantes de movimentos ecológicos que se opunham ao plantio de sementes
transgênicas foram submetidos à retirada de material genético, embora a Lei Guigou houvesse previsto, a
princípio, que apenas os autores de crimes contra a dignidade sexual (des infractions sexuelles)
constituíssem o grupo alvo. Posteriormente, diversas leis, expressamente ou pela via da criação de novas
figuras delitivas, como a Lei Sarkozy, (Lei de 18 março 2003 sobre a segurança interna), possibilitaram a
inclusão de suspeitos e criminalizando ademais a conduta de pessoas que se opusessem a fornecer
material
Da mesma forma, nos Estados Unidos, o banco de ADN para fins criminais continha apenas amostras de
pessoas condenadas por crime sexual, o que foi profundamente, alterado para incluir diversas outras
possibilidades. Segundo autores, hoje a legislação permite a coleta de ADN como se se tratasse de uma
impressão digital, autorizando também que agentes federais coletem ADN de um imigrante ilegal desde
que detido, por qualquer motivo.57
A Inglaterra, como se viu, tem o maior banco de dados genéticos, mas as hipóteses que autorizam a coleta
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de amostras genéticas são excessivamente amplas, e vão desde a mendicância, à embriaguês à pratica de
desordens ou até mesmo, à participação em uma manifestação ilegal.58
A experiência tem demonstrado que tem sido difícil, como se vê, limitar o universo de crimes que podem
permitir o recolhimento do ADN, seja em razão de sua gravidade, seja em razão da maior freqüência com
que deixam resíduos nas vítimas ou na cena do delito. Animados pelas situações consideradas como
exitosas, a maioria dos países tende a alargar a base de dados dos bancos de ADN contra a oposição de
entidades defensoras de direitos humanos que objetam esse pensamento em razão de violar e liberdades
civis.
No entanto, a idéia de expandir um banco de dados até compreender toda a população de um país é
revelada com freqüência. Isto tem ocorrido na Inglaterra, nos Estados e mesmo no Brasil, onde sequer
existe lei disciplinando a matéria. Guilherme de Oliveira, a propósito

afirma que seria desnecessário limitar o universo de pessoas das quais seriam recolhidas amostras,
entendendo que seria justo que todas as pessoas tivessem seu perfil em um banco de dados. É justo
esclarecer que o autor entende que tais dados servem apenas, e eficientemente, para a descoberta de
crimes e autoria. Assim, por ocasião do nascimento ou na da identificação civil era seria efetivada a
doação de material genético.59 É apenas face à inviabilidade de alcançar esta meta, até por questões
financeiras, que o autor aceita a limitação do foco a um público definido.
Alertas são feitos contra este pensamento por setores preocupados com a defesa social, alguns
decorrentes do medo de controle político das populações através das amostras. Gene Watch, em
trabalho, datado de fevereiro de 2006, faz as seguintes ponderações: o objetivo de ampliar as
amostras/vestígio é o de possibilitar a conseqüente ampliação de crimes resolvidos, mas o desejo de
aumentar, cada vez mais as amostras referências poderá ter tão só como fim – talvez não manifesto  a
geração de um grande número de suspeitos para serem investigados em futuros crimes e, sobretudo de
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reabrir casos já arquivados sem solução.60.
A limitação por lei do o universo de pessoas que podem ter o ADN recolhido deve, desta forma, ser
incisivo, para prevenir que os casos resolvidos com a ajuda da técnica animem, ao nível do suportável, a
sua ampliação.

É bem verdade que alguns estudos minimizam a importância dos achados possibilitados pelo recurso ao
banco de dados genéticos, em razão do pequeno número de casos nos quais a comparação entre os ADN
foi o elemento decisivo para sua resolução. Acrescentam ainda que, na Inglaterra, relatase que, de fato,
há uma relação pouco animadora entre amostras de crime obtidas (apenas 0,88%) e o percentual de
soluções (40%) o que significa que apenas, um total de 0,35% do total de crimes praticados (5.6
milhões) foram solucionados com a ajuda do banco de ADN.

Não é a questão quantitativa que deve legitimar a criação e uso de uma rede bancos genéticos para
desvendar crimes, mas a gravidade dos delitos praticados em razão danos causados à vítima e do abalo
provocado na sociedade pela perda de confiança em suas instituições. A se considerar apenas os
números, os autores de furto no Brasil, seriam os pioneiros nesta experiência quando os crimes praticados
com violência ou grave ameaça contra a pessoa produzem maior inquietação social.

5..1 Crimes sugeridos

Os fundamentos para admissibilidade do uso de amostras de ADN fazem com que se indique um universo
restrito de crimes, quais sejam, aqueles que são alvo de expressiva reprovação social no caso, os crimes
hediondos descritos como tais pela Lei 8072 (homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, e homicídio qualificado, latrocínio, extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada, estupro
(art. 213, caput e §§ 1o e 2o); estupro de vulnerável (art. 217A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4º).

Esse juízo está amparado na noção de proporcionalidade, reconhecendose que, ao direito ao silêncio
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previsto na Constituição Federal, devese opor o direito à segurança da população. Há crimes que
provocam maior perturbação na consciência coletiva, danos irrecuperáveis às vítimas e que desestabilizam
a consciência social no que tange à sua crença na capacidade do Estado em dar uma resposta penal à
violação sofrida. Desta forma, o direito ao silêncio, como qualquer outro direito fundamental, sem
quaisquer controvérsias, não é ilimitado, existindo restrições ao seu exercício. Da mesma forma, podese
pensar, no que tange ao direito à intimidade/privacidade que esta pode vir a sofrer limitações previstas em
lei. Rodriguez, reforçando este pensamento, lembra que o direito à intimidade pode ser restringido,
excepcionalmente, em face de interesse maior, desde que o legislador não se permita sucumbir à tentação
da tecnologia para resolver problemas imediatos.61
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Relatório final
1.Panorama contemporâneo
O projeto de Lei do Senado de nº 93 de 2011 pretende introduzir, no Brasil, a coleta de
material biológico para a obtenção do perfil genético com fins de identificação criminal.
Encaminhado à Câmara dos Deputados em 4 de outubro de 2011, a proposta legal vem dar
forma jurídica a uma intenção já manifestada pelo governo brasileiro que, desde 2010, vem
regulando, no âmbito administrativo, a matéria. De fato, naquele ano foi criado, através de
Portaria do Ministério da Justiça de n º 1.707/2010, um Grupo de Trabalho com o fim de
propor ações, normas e critérios de funcionamento da Rede Integrada de Bancos de Perfis
Genéticos. Este Grupo, por seu turno, elaborou proposta de Decreto, criando o Banco

Nacional de Perfis Genéticos e institucionalizando a Rede Integrada de Bancos de Perfis
Genéticos e seu Comitê Gestor.
Na verdade, desde 2009, vinham sendo tomadas providências para instalação de tal rede
com a celebração, por exemplo, de termo de Compromisso com o FBI para uso do software
CODIS (Combined ADN Index System), programa de gerenciamento de perfis genéticos
desenvolvido pelo FBI. Tal sistema, já testado e avaliado nos Estados Unidos foi doado ao
governo brasileiro que também teve a oportunidade de treinar técnicos deste país, com a
colaboração de americanos.
A intenção do Brasil de inserirse no bloco dos países ocidentais considerados mais
adiantados, a exemplo da França, Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Alemanha e Áustria,
dentre outros, pode ser constatada pela implantação de 15 bancos estaduais (AM, AP, BA,
CE, ES, MG, MS, MT, PA, PB, PR, RJ, RS, SC e SP), e um banco da polícia federal. A falta
de lei regulando a matéria – uso de ADN para fins criminais  restringe a atividade dos
Bancos à identificação de desaparecidos ou à investigação de paternidade.
Nos Estados Unidos, todavia o CODIS ganhou reputação, como os bancos dos demais
países, pela solução de crimes nos quais a autoria era ignorada. Em tais países, ao lado da
celebração pela resolução de casos não elucidados com recursos convencionais, ocorrem
também advertências sobre as violações produzidas com a coleta do material genético dos
suspeitos.
Já foi superada a fase na qual se temia que o material genético recolhido pudesse revelar
características da personalidade da pessoa de quem foi retirada a amostra. Sabese que os
marcadores selecionados  os microssatélites (STRs, short tandem repeats) , exatamente
em razão de sua propriedade, isto é, de conterem formas (alelos) variáveis, que mudam de
um para outro indivíduo permitem a identificação genética, mas não trazem informação
alguma sobre uma pessoa além das necessárias para a esta finalidade.
As violações são de outra natureza, igualmente graves, como será exposto.
1. O sucesso de um banco de material genético depende do número de amostras
recolhidas, ou seja, das pessoas das quais elas podem ser coletadas, o que tem levado os
países, que já dispõem de bancos, a alargar, de forma assustadora este universo. Tal
público, inicialmente restrito, na maioria dos estados, aos autores de crimes sexuais

praticados com violência, passou a ser integrado também aos casos de mendicância,
embriaguês, pratica de desordens ou até mesmo, à participação em uma manifestação
ilegal Na França, a recusa a fornecer material genético, constitui crime em si mesmo.
2. O tempo de armazenamento das amostras é em regra incompatível com o princípio de
que o tempo produz efeitos importantes no direito penal. Assim mesmo extinta a pena e
tendo ocorrido a reabilitação, os bancos matêm o arquivo por prazos tomados por analogia
da prescrição (muito mais altos, em regra que o da reabilitação).
3. O consentimento do suspeito tido como requisito indispensável para a coleta, em alguns
países, é questionado por falta de liberdade daquele que o concede já que o suspeito
encontrase em posição de vulnerabilidade em tal situação. De outra lado, a obtenção da
amostra sem o consentimento, fere dispositivos expressos da Constituição brasileiro, do
direito infraconstitucional e o conteúdo de decisões dos tribunais.
O projeto de Lei em curso não se refere à anuência do suspeito, dispondo que ”Os
condenados por crime praticado,dolosamente, com violência de natureza grave contra
pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante
extração de DNA (ácidodesoxirribonucléico), por técnica adequada e indolor”.

2. Os bancos e direito brasileiro

2.1 O Estado brasileiro tem como uma de suas obrigações a promoção da segurança dos
cidadãos o que deve ser interpretado, porém à luz do projeto constitucional de 1988, ou
seja, valendose dos cuidados necessários para preservar direitos considerados invioláveis.
No plano jurídico, esta cautela já está traduzida em um complexo de normas – regras e
princípios – asseguradores de direitos fundamentais, consignados na Constituição que
impõem limitações infranqueáveis ao poder de punir do estado. Dentre estes, destacase, o
artigo 5º, inciso 63 LXIII, que estabelece que: "o preso será informado de seus direitos, entre
os quais o de permanecer calado, sendolhe assegurada a assistência da família e de
advogado”. Tal direito é devido a qualquer pessoa que sofra persecução penal instaurada
pelo Estado. É um consectário do devido processo legal, como se sabe, o qual objetiva

instaurar o sistema acusatório e oporse à violência praticada por alguns agentes públicos
ao longo da história.
O nemu tenetur se detegere, literalmente, significa que ninguém é obrigado a se descobrir,
ou seja, uma pessoa acusada da prática de um ilícito penal não tem o dever de se
autoincriminar, de produzir prova em seu desfavor. O princípio integra a autodefesa, como
se sabe e possui diversas dimensões, dentre as quais: a) direito ao silêncio; b) o direito de
não produzir provas contra si mesmo; c) direito de não confessar
O Supremo Tribunal Federal (STF) já teve oportunidade de se pronunciar quanto a extensão
do direito ao silêncio quando da concessão de habeas corpus preventivo para aqueles
intimados a comparecer a Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), de forma a evitar
ordem de prisão diante da recusa a responder determinadas perguntas ou a assinar termo
de compromisso. A Suprema Corte entendeu, então, no voto do ministro Celso de Mello
que qualquer pessoa que preste depoimento em qualquer das esferas do poder público
pode utilizarse do direito ao silêncio para evitar autoincriminação. Esta interpretação
estendeu, portanto, o direito ao silencia às pessoa que não estavam presas ou na condição
de acusados,
Ainda quanto à extensão do mesmo direito, já foi decidido no STF que a garantia
constitucional, permite que o paciente, no exercício do direito de silêncio, não é obrigado a
fornecer os padrões vocais necessários a subsidiar prova pericial que entende lhe ser
desfavorável. (Relatora Ministra Ellen Gracie, DJU de 12.12.2003.)
Da mesma forma, foi decidido com relação ao fornecimento de padrões gráficos ( Relator
MinistroIlmar Galvão, DJU de 6.11.1998)
Muito recentemente, (29 de fevereiro do corrente ano) o STJ ressaltou a constitucionalidade
da conduta de pessoa que se recusara a se submeter ao teste de alcoolemia (tanto o
bafômetro quanto o exame de sangue), diante do princípio da não autoincriminação. Tal
decisão, embora signifique uma derrocada ao artigo 306 do Código Nacional de Trânsito,
exatamente quando

se pretende prevenir as mortes e acidentes no trânsito, reafirma o

direito brasileiro.
Este princípio é o maior obstáculo oposto ao uso de material genético para efeito de
identificação criminal por estar hospedado pela Constituição de onde se irradia para todo o

ordenamento jurídico nacional. Aliás, ele tem uma topologia supranacional, figurando no
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e na Convenção Americana sobre Direitos
Humanos.
2.2 De outro lado, o Brasil é tido como um dos países mais violentos do mundo,
apresentando um índice de 26,4 homicídios a cada 100.000 habitantes por ano. Estes
números são infinitamente maiores que aqueles que registram o mesmo crime no México,
Paraguai, Estônia, apenas para não referir Reino Unido, França e Alemanha.
Esta expressão numérica não pode ser apreciada como único elemento na construção de
um sistema de biobancos, desprezandose as conquistas constitucionais, mas não pode,
tão pouco, ser ignorada.
Em face desta realidade, o uso de material genético para fins criminais deve ser feito em
perfeita harmonia com o direito brasileiro e, para isto já existem dispositivos
Para este fim, propõese:
1. A releitura do direito processual brasileiro o qual dispõe de regras capazes de alcançar o
objetivo desejado, talvez sem a amplitude disponibilizada em outros países, mas com
capacidade para atender os objetivos desejados: recolhimento das amostras e respeito aos
direitos fundamentais do cidadão. O instituto da busca e apreensão, prevista como
providência que objetiva produzir provas ou preservar direitos, tem sido um dos recursos
mais importantes de coleta de provas no processo penal. Em grande parte dos casos, as
provas obtidas através de tais procedimentos acabam por constituir a base para o resultado
da ação penal. Sua finalidade encontrase taxativamente fixada no artigo 240, do Código
de Processo Penal Brasileiro, podendose recorrer à letra h (colher qualquer elemento de
convicção.) para abrigar a hipótese sob questão, mas restringindo a providência à busca
domiciliar, conforme o parágrafo 1º. Para tanto, o magistrado expediria mandado com esse
objetivo, procedendose a procura de resíduos de pele, cabelo ou qualquer outro deixado
em utensílio de uso pessoal do suspeito.
Esta alternativa, embora coercitiva, já que se utiliza a força do Estado para apossarse de
elemento de prova, contaria com a participação do Poder Judiciário, para evitar excessos.
Na Espanha, a menos que haja risco de perda da prova, tem sido este o procedimento
utilizado.

A própria Constituição, ao tempo em que assegura, restringe direitos fundamentais. Isto é constatável no
que se refere aos civilmente identificado que poderá ser submetido à identificação criminal nas hipóteses
previstas em lei infraconstitucional, na violação da correspondência e até mesmo com relação à vida,
justificandose sua eliminação nas hipóteses previstas no Código Penal (legitima defesa, estado de
necessidade e estrito cumprimento do dever legal).

Desta forma, considerando que as intervenções pessoais para recolhimento de amostras, bem como seu
armazenamento podem constituir, por si só, um constrangimento, o Brasil deve procurar restringirse aos
crimes retro referidos, evitando expansão para outros delitos o que, ao final, contribuiria apenas para o
alargamento da criminalização secundária. Aliás, a própria aprovação de lei que permita a coleta e
armazenamento de dados para fins criminais pode intensificar a seletividade do sistema criminal já que os
delitos praticados pelos mais pobres são, reconhecidamente, dotados de maior visibilidade. O
armazenamento de seus dados contribuiria, desta forma, para a formação de um banco de suspeitos fáceis
à disposição dos órgãos do sistema criminal.
Deverse acrescentar que, na diligência, havendo desvio dos poderes conferidos por
mandado judicial, a prova produzida será considerada ilícita, devendo ser desentranhada
dos autos. Os autores do excesso responderão pelos abusos praticados no âmbito criminal,
além de sofrerem sanções pela repercussão produzida no âmbito cível e administrativo
2. A restrição do universo de pessoas sujeitas à coleta àquelas aos que são suspeitos da
prática de crimes hediondos, evitandose os efeitos da criminalização secundária sobre os
autores de crimes menos graves e mais comuns.
3. Quanto ao prazo de armazenamento, que este seja igual ao período estabelecido para a
reabilitação no Código Penal no artigo 94, ou seja, dois anos após o dia em que for extinta,
por qualquer modo, a pena. No que tange às amostras de suspeitos, estas devem ser
imediatamente descartadas após a descoberta do criminoso, bem como a totalidade do
material genético obtido, excetuandose os microssatélites (STRs) já que aquele material
contém informações sobre o indivíduo.

6 Períodos de armazenamento das amostras referência
A definição do período de armazenamento das amostras é matéria também intimamente ligada aos direitos
fundamentais e aos verdadeiros objetivos do banco de dados. Se se pretende manter um arquivo com
informações de toda a população, por certo, não haveria necessidade de estipular prazos. O gigantismo da
coleção de ADN, por si só, daria a impressão de controle, senão sobre o crime, ao menos sobre o
criminoso.

Não é possível negar a necessidade e também o dever do estado de promover a paz e a segurança
pública, nem ignorar, tão pouco, o receio de uso indevido dos dados no futuro. Tendo em vista o
equilíbrio entre essas duas situações é que devem ser feitas as análises sobre o tempo de armazenamento.
De outro lado, devese atentar para o fato de que apenas os STRs (parte não codificante do ADN)
bastam para realizar a identificação da pessoa, sendo assim, o único material cujo armazenamento deve
interessar para efeitos criminais.

A hipótese de armazenamento definitivo das amostras soa incompatível com o ordenamento jurídico
brasileiro no qual estão previstos institutos que conferem ao tempo o poder de amainar ou de apagar as
impressões deixadas pelo crime. Se a qualidade de um banco fosse avaliada apenas em razão da
possibilidade de controle criminal, seria desejável que, a exemplo do que ocorre com as digitais, nenhuma
amostra fosse excluída, o que não é desejável em estados democráticos de direito.
.
Assim, impõemse certas limitações. A primeira delas diz respeito à liberação do ADN de suspeitos uma
vez inocentados. Apreendida por mandado judicial, com caráter tutelar, a amostra de pessoa julgada
inocente será armazenada enquanto durar a ação do processo, sendo, ao seu final, destruída,
independentemente de ação interposta para este fim como se exige na França. Esta conseqüência deriva
da própria natureza das cautelares que têm como pressupostos (fumus commissi delicti e ou periculum
libertatis), os quais superados, (no caso pela identificação do verdadeiro autor do crime), obrigam a
revogação da medida (destruição da amostra).

Durante as apurações, porém na forma do artigo 170 do Código de Processo Penal brasileiro, os peritos
poderão guardar o “material suficiente para a eventualidade de nova perícia”.

Caso se trate de perfil de condenado, a sentença vem a lhe garantir caráter definitivo, ou seja, permitirá o
arquivamento dos dados por tempo que deve ser previsto em lei. Na Europa, a lei de cada estado vem
decidindo de forma distinta, tomandose, em geral, como referência,

o tempo de duração dos

antecedentes no registros. Outros países, a exemplo da Espanha, tomam como referência o prazo
prescricional de cada delito, critério que se justifica em razão da tradição brasileira de imputar ao decurso
de prazo, um valor especial, seja para a consideração de reincidência, seja para prescrição ou ainda para
a reabilitação.

No que tange aos resíduos dos quais foram obtidos as amostras com microssatélites não codificantes,
todavia, destacase , ainda uma vez, é essencial que os mesmos sejam descartados tão logo se obtenha
os marcadores genéticos, uma vez que outras informações podem ser obtidas a partir dos resíduos.

7 Conclusão
A biotecnologia tem despertado na humanidade temores e esperanças muitas vezes exacerbados. De um
lado, receiase que a vida possa ser manipulada com os conhecimentos obtidos sobre elementos da vida
nunca antes acessados; de outro, anseiase pelos proveitos por eles proporcionados.

O controle da criminalidade pela via da sanção do criminoso encontrase entre estes últimos desejos. A
paz, ainda que ao preço da exclusão do infrator, tem sido meta desejada por todos os grupos. Ocorre que
se receia o mau uso de certas técnicas, as quais podem produzir efeito inverso, criando uma aparência de
tranqüilidade ao preço da manipulação e do cerceamento da liberdade de todos.

Sem dúvida, a possibilidade de identificar a autoria de crimes e de processar os criminosos pelo ato
praticado é dever do estado que tem sua função reafirmada quando faz cumprir o ordenamento jurídico.

De outro lado, é exatamente o êxito, nestes casos, que pode levar a uma exagerada expansão de coleta de
amostras genéticas, sempre justificada por objetivo aparentemente pacificador.

Ainda que a lei revista com todas as cautelas a coleta e emprego dos perfis genéticos para efeitos
criminais, o máximo de cuidados pode ainda ser insuficiente para impedir a violação de direitos se, à
necessidade de segurança pública, não for oposta também a do respeito a todo e qualquer cidadão.

RELATÓRIO DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE BANCOS DE PERFIS
GENÉTICOS PARA FINS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL

Aos 13 dias do mês de março do ano de 2012, realizouse, na Universidade do Vale do
Rio dos Sinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o Congresso Internacional sobre Bancos de
Perfis Genéticos para fins de Persecução Criminal. O evento é resultado de uma das etapas do
Projeto homônimo, coordenado pela Professora Doutora Taysa Schiocchet junto ao Ministério da
Justiça.
O evento ocorreu no Auditório Padre Bruno Hammes, com lotação estimada em 300
pessoas em cada um dos turnos de trabalho. O Congresso Internacional sobre Bancos de Perfis
Genéticos para Fins de Persecução Criminal foi organizado pela equipe de trabalho composta pela
Professora Doutora Taysa Schiocchet, os alunos bolsistas de Graduação Camila Dumke e Marlon
Rambo e pelos alunos bolsistas de Mestrado Cíntia Pavani Mota Rocha e Guilherme Wünsch.
A realização do Congresso foi apoiada pela Universidade Federal da Bahia, Universidad
Nacional de Educación a distancia, de Madrid, na Espanha e Fundação para Ciência e Tecnologia
do Ministério da Educação e Ciência de Portugal.
A solenidade de abertura contou com a presença das seguintes autoridades:
a) Professor Doutor Padre Pedr5o Gilberto Gomes, próreitor acadêmico da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos;
b) Senhor Gabriel de Carvalho Sampaio, diretor da Secretaria de Assuntos Legislativos do
Ministério da Justiça;
c) Senhor Gelson Treisleben, superintendente de serviços penitenciários, representando o
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul;

d) Professor Doutor Wilson Engelmann, coordenador adjunto do Programa de
PósGraduação em Direito – Mestrado e Doutorado, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos;
e) Professor Doutor Miguel Tedesco Wedy, coordenador executivo do Curso de Direito da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos;
f) Senhor Rodrigo Puggina, presidente do Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul,
representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul; e
g) Senhor Rogério Gomes, chefe do laboratório de perícias do InstitutoGeral de Perícias
do Rio Grande do Sul.
Após a saudação inicial, houve a contextualização do Projeto Pensando o Direito e
apresentação do Projeto Bancos de Perfis Genéticos para Fins de Persecução Criminal.
No turno da manhã, as palestras compuseram a mesa intitulada Bancos de Perfis
Genéticos: primeiras aproximações. Coordenada pelo Professor Doutor Miguel Tedesco Wedy,
a mesa foi composta pelos palestrantes Guilherme Silveira Jacques, Trícia Cristine Kommers
Albuquerque e Maria Auxiliadora Minahim.
A primeira conferência foi ministrada por Guilherme Silveira Jacques, perito criminal federal
do Instituto Nacional de Criminalística. A palestra intitulada Bancos de Perfis Genéticos: mitos e
verdades apresentou uma visão geral sobre a composição de perfis genéticos, a forma de coleta de
amostras de DNA e os problemas enfrentados atualmente na realidade brasileira para a criação de
um banco nacional de perfis genéticos, a partir da referência ao Projeto de Lei nº 93, de 2011, em
trâmite no Congresso Nacional. Ainda, o palestrante efetuou uma análise de dados estrangeiros e o
perfil da criminalidade considerando casos ocorridos no Brasil.
Na seqüência, a palestrante Trícia Cristine Kommers Albuquerque, perita químicoforense
do InstitutoGeral de Perícias do Rio Grande do Sul e administradora do banco de perfis genéticos
do Rio Grande do Sul apresentou a conferência Por que o Rio Grande do Sul precisa de um
banco de perfis genéticos? Em síntese, a conferência referiu as demandas que são analisadas pelo

InstitutoGeral de Perícias do Rio Grande do Sul e dados estatísticos acerca da composição dos
casos analisados. A palestrante salientou que foi no ano de 2011 que se iniciaram as inserções dos
perfis genéticos de amostras forenses no sistema CODIS. Também apresentou casos de crimes
ocorridos no estado do Rio Grande do Sul.
As palestras do turno da manhã foram encerradas pela Professora Maria Auxiliadora
Minahim, coordenadora do curso de especialização em Ciências Criminais da Universidade Federal
da Bahia, que, ao apresentar a palestra Biobancos: entre o garantismo penal e a defesa social,
elucidou questões sobre a criação dos bancos de perfis genéticos sob a perspectiva do Direito
Penal, especialmente em relação às questões envolvendo os princípios constitucionais processuais e
a amostra de DNA como prova criminal em um sistema jurídico criminal garantista.
Ao término das palestras as atividades seguiram com debates e questionamentos entre os
palestrantes e a platéia.
No turno da tarde, as atividades foram divididas em dois espaços de debates, coordenados
por dois professores convidados, compondo a mesa intitulada Aspectos jurídicosociais e Direito
Comparado. Inicialmente, os trabalhos foram coordenados pelo Professor Doutor Ricardo Aronne,
que presidiu a mesa das conferencistas Helen Wallace, Maria José Cabezudo e Helena Cristina
Ferreira Machado.
A palestrante Helen Wallace, Diretora do GeneWatch, no Reino Unido, apresentou a
conferência Expanding the UK DNA database: impacts on crime, trust and human rights. Esta
palestra apresentou uma crítica aos bancos de dados genéticos, a partir da experiência do Reino
Unido. A palestrante referiu que expandindo o Reino Unido o seu banco de dados de DNA, não
ajudará a resolver mais crimes, pois a manutenção de todos os registros indefinidamente causou uma
perda de confiança pública na polícia e uma decisão contra o governo do Reino Unido pelo Tribunal
Europeu dos Direitos Humanos. Frisou Helen Wallace que os bancos de dados de DNA também
podem aumentar o risco de erros judiciários, o que possui implicações com os próprios Direitos
Humanos.

Já a palestrante Maria José Cabezudo, Professora do departamento de direito processual
da Universidad Nacional de Educación a distancia, de Madrid, na Espanha, proferiu a palestra
intitulada Eficacia de las bases de datos policiales de ADN, licitud y fiabilidad de la prueba de
ADN: custiones controvetidas en la normativa española y de la Unión Europea. Em resumo, a
sua palestra versou sobre a licitude e a fiabilidade de dados de DNA para investigações criminais,
considerando aspectos polêmicos e controvertidos do tema, como, por exemplo, a intervenção
corporal, o consentimento, a qualidade do material obtido, entre outros.
O encerramento da primeira parte da mesa ficou a cargo da palestrante Helena Cristina
Ferreira Machado, Professora da Universidade do Minho e Pesquisadora associada do Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Com a conferência intitulada Pragmatismo
GenômicoCriminal: visão de presidiários sobre a tecnologia de DNA, a palestrante debateu
pontos controvertidos como o direito da confidencialidade dos dados de natureza pessoal, direito à
autodeterminação informacional, direito da não discriminação com base em informação genética,
direito à reserva da vida privada e direito à integridade física, a infalibilidade desta tecnologia, a
titularidade do dado genético, custos econômicos e políticos bem como o envolvimento dos atores
deste processo, por exemplo, juristas, cientistas forenses e os cidadãos.
Após um intervalo para debates, a mesa Aspectos jurídicosociais e Direito Comparado
foi coordenada pela Professora Doutora Jânia Maria Lopes Saldanha e cujas palestras foram
proferidas por Maria Susana Ciruzzi e Sylvia Preuss Laussinotte. Intitulada Enfoque
bioéticojurídico sobre los bancos de datos genéticos como herramienta del derecho penal, a
palestra de Maria Susana Ciruzzi, diretora acadêmica do observatório de saúde e da faculdade de
Direito da Universidad de Buenos Aires, apontou a necessidade de maior aprofundamento da
pesquisa em relação a uso forense de bioinformações que possam servir ao sistema criminal. Ainda,
a palestrante abordou questões como o armazenamento das amostras, a confidencialidade e a
destruição do material a partir das experiências obtidas na Argentina.
A conferencista Sylvia Preuss Laussinotte, Professora da Université Paris X e vinculada ao

Centre de Recherches et d’études sur les droits fundamentaux, apresentou a palestra Le fichier
national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG); reflexions à partir du droit
français, oportunidade em que debateu a criação do arquivo nacional de perfis genéticos na França,
no ano de 1998, destinado inicialmente apenas a agentes de crimes sexuais. Apontou o tempo de
armazenamento do material, sendo este de quarenta anos para condenados e vinte e cinco anos para
suspeitos, questionando este último lapso temporal, além de outros aspectos tais como a recusa em
se submeter á coleta do material.
Encerrada a participação da palestrante Sylvia Laussinotte houve o espaço para
questionamentos e debates, conduzidos pela coordenadora de mesa. Ressaltese que as palestras
em língua inglesa e francesa contaram com tradução aos ouvintes.
As atividades do turno da noite foram conduzidas pela coordenadora de mesa, Professora
Doutora Temis Limberger. Participaram desta mesa de debates intitulada Direito, Genética e
Tecnologia: perspectivas interdisciplinares, os palestrantes Paulo Vinícius Sporleder de Souza,
Clarice Sampaio Alho e Cláudia Lee Williams Fonseca.
Inicialmente, a palestra de Paulo Vinícius Sporleder de Souza, Professor do Programa de
Pósgraduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
Banco de dados genéticos e direito penal, efetuou uma abordagem do DNA como prova criminal.
Alguns problemas na criação de um banco de perfis genéticos foram apontados pelo palestrante, tais
como a confiabilidade das análises, a valoração judicial da prova e a possível violação a direitos e
garantias fundamentais, a integridade física, o direito a não autoincriminação entre outros princípios
constitucionais aplicáveis ao processo penal. A conferência do professor Paulo Vinícius Sporleder
de Souza contou com a participação do advogado João Beccon, que, igualmente, apresentou
questões relacionadas ao processo penal e criação do banco de perfis genéticos no Brasil.
Na seqüência, a palestrante Clarice Sampaio Alho, coordenadora da Pósgraduação em
Biologia e Genética Forense da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, apresentou
a palestra intitulada A importância da credibilidade do dado genético. Nesta, destacou o papel

da universidade como setor social de pesquisa, ensino, extensão e inovação na criação do banco de
armazenamento de perfis genéticos para fins de elucidação criminal no Brasil e a credibilidade do
dado genético. Em outras palavras, a necessidade de segurança no dado genético e seu uso no
processo penal, o que envolve, pelo menos, dois aspectos, a obtenção da amostra e o
processamento desta, a partir da perspectiva de uma cadeia de Custódia, processo usado para
manter e documentar a história cronológica da evidência, que tem como objetivo garantir a
idoneidade e o rastreamento das evidências utilizadas em processos judiciais.
Por fim, a conferência intitulada A produção da “verdade real” nos testes de DNA de
paternidade: emprestando lições das ciências criminais, proferida por Cláudia Lee Williams
Fonseca, Pósdoutora em Antropologia e professora do Programa de PósGraduação em
Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidad Nacional de San
Martin, na Argentina, oportunizou uma visão interdisciplinar sobre o tema do Congresso.
Abordando os perigos de uma cientificização acrítica do Direito, teceu uma crítica ao uso imoderado
do DNA como prova judicial, posto que no contexto criminal os resultados práticos são diferentes
de uma ação investigatória de paternidade por exemplo. Tornar a prova obtida pelo DNA como
infalível representa uma preocupação, segundo a palestrante, e que deve ser observada pela ciência.
Ao final da conferência, os debates e questionamentos foram conduzidos pela coordenadora
de mesa. Após, a Professora Doutora Taysa Schiocchet, coordenadora do Projeto, efetuou uma
síntese do Congresso, agradecendo aos participantes e encerrando oficialmente o evento.
Assim, a avaliação da Comissão Organizadora é a de que o Congresso atendeu plenamente
às expectativas, cumprindose a etapa do Projeto desenvolvido junto ao Ministério da Justiça; Há
que se ressaltar que o auditório do evento permaneceu com a capacidade total de ouvintes nos três
turnos e que foi avaliado positivamente pela instituição.
Além disso, os 14 dias do mês de março do ano de 2012, realizouse, na mesma
Universidade, nas dependências do PPGD, uma reunião de trabalho para tratar concretamente dos
aspectos legislativos no Brasil, coordenada pela Professora Dra. Taysa Schiocchet e pelo Dr.

Gabriel de Carvalho Sampaio, com a presença das Professoras Doutoras Helena Machado, Maria
José Cabezudo, Sylvia PreussLaussinotte, Maria Susana Ciruzzi, bem como do mestrando
Guilherme Wünsh.
A reunião apresentou resultados concretos e mostrouse bastante produtiva no sentido de
refletir, a partir das experiências em curso nos países de origem das interventoras presentes (França,
Portugal, Espanha e Argentina), o tratamento legal no contexto brasileiro dos bancos de perfis
genéticos para fins de persecução criminal.

São Leopoldo, 22 de março de 2012.

Taysa Schiocchet
Coordenadora do Projeto Bancos de Perfis Genéticos para fins de Persecução Criminal

Bancos de perfis genéticos: ''uma
forma mais sofisticada de
biopoder''.
Entrevista especial com Taysa
Schiocchet
“Infelizmente, no Congresso Nacional, a discussão foi extremamente reduzida à questão técnica. E o
Direito serve muitas vezes para legitimar essa, que é uma questão clara de biopoder”, constata a
advogada.

Confira a entrevista.
O Projeto de Lei 93/11, que prevê a criação de um banco genético para identificar criminosos que cometeram
crimes violentos, aprovado no Senado no ano passado, tem suscitado controvérsias no meio jurídico. Essa
tecnologia já é utilizada no Reino Unido desde 1995 e se expandiu para os EUA e países da Europa. No
Brasil, a proposta tem dividido os especialistas por causa do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o
qual ninguém pode produzir provas contra si mesmo. Na avaliação da pesquisadora e professora do curso de
Direito da Unisinos, Taysa Schiocchet, esse princípio poderá ser um impeditivo para a implantação do
Projeto de Lei – PL. A decisão, esclarece, “vai depender do sentido e da posição que o Supremo Tribunal
Federal – STF ou o sistema jurídico derem para esse princípio”. Segundo ela, internacionalmente há um
consenso a favor da coleta de material genético, “pois muitos países não questionam a questão do princípio
da não autoincriminação; já superaram isso”, aponta.
Para ela, o PL “representa uma visão bem restrita da questão, uma visão bastante reducionista no que se
refere à análise dos perfis para fins de percepção criminal”, porque ele “obriga a coleta de material genético
em alguns casos”. Segundo ela, outros aspectos precisam ser debatidos porque “ainda não houve um
estudo sobre a questão da credibilidade e da segurança das informações coletadas, dos impactos disso na

sociedade em termos de política criminal”.
Na entrevista a seguir, concedida por telefone para a IHU OnLine, Taysa Schiocchet apresenta os prós e
contras do uso de bancos de perfis genéticos, especialmente no concernente à eficácia no controle da
criminalidade, conforme é proposto no Projeto de Lei. “A afirmação de que a criação desses bancos auxilia a
combater a criminalidade, a meu ver, não é verdade. Perguntei a vários pesquisadores estrangeiros se eles
conheciam algum estudo que tenha comprovado o impacto da criação dos bancos no combate à
criminalidade. Percebemos que isso é muito difícil de medir, porque uma coisa é punir o autor do delito, e
outra é combater a criminalidade, evitar que ela aconteça”, destaca.
Segundo ela, os bancos de perfis genéticos “são uma forma mais sofisticada de biopoder (...), de controle,
de normatização, de normalização do corpo social, a partir do corpo humano. Do ponto de vista filosófico,
temos um grande tema para discutir”, ressalta.
Taysa Schiocchet é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais e mestre em Direito pela Universidade do
Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, e doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do
Paraná – UFPR, com tese intitulada Acesso e exploração de informação genética humana: da doação à
repartição dos benefícios (2010). Atualmente é professora do Programa de PósGraduação em Direito da
Unisinos.

Confira a entrevista.
IHU OnLine – Como você vê o Projeto de Lei – PL que prevê a criação de um banco genético que obriga
criminosos a se submeterem à extração de DNA? Quais são os prós e contras dessa prática e por que o
Brasil deve investir nessa tecnologia?
Taysa Schiocchet – Sobre essa questão, há mais prós do que contras. De todo modo, posso dizer que o PL
tem uma série de incorreções e lacunas. Do ponto de vista da técnica legislativa, do que deve ser previsto em
um Projeto de Lei sobre esse tema, o conteúdo não me parece o mais adequado.
Em relação aos prós e contras dessa prática, os argumentos favoráveis são em geral dos peritos, que
identificam nessa tecnologia uma grande possibilidade de combater a criminalidade, e dizem: "se a
tecnologia está aí, por que não utilizála?" Os países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, França,
Espanha, enfim, vários outros países europeus já implantaram esses bancos. Nesse sentido, o Brasil estaria
defasado e atrasado se não aderisse a essa tendência.

Esses argumentos são fortes e estão presentes no debate legislativo, nas entrevistas e na justificativa do PL.
A tendência ao uso da tecnologia é muito forte, especialmente por causa da criminalidade presente na
sociedade brasileira. Como resolver a questão dos crimes violentos? Como resolver a questão da
criminalidade entre jovens e adolescentes? Como resolver a criminalidade recorrente do tráfico de drogas?
Enfim, existe todo um apelo ao uso dessa tecnologia.
Por outro lado, existe uma série de argumentos contrários à utilização dos bancos, especialmente por causa
da obrigatoriedade do sujeito ceder uma amostra genética, uma amostra biológica para que seja processada
e se tenha esse perfil genético. Do ponto de vista técnico, ético e posteriormente jurídico, tem uma série de
questões a serem debatidas. Do ponto de vista técnico existe uma preocupação acerca da “cadeia de
custódio”, ou seja, em como garantir que essa informação genética, desde o momento da coleta – seja na
cena do crime, seja de um sujeito identificado –, seja processada com credibilidade, segurança,
confiabilidade e seja a informação correta.
Do ponto de vista ético, a grande questão gira em torno do fato de ser uma tecnologia sobre a vida humana,
que visa um controle sobre um determinado perfil de pessoas: os que se consideram criminosos, suspeitos,
ou efetivamente aqueles que, de algum modo, especialmente no Brasil, compõem um grupo de sujeitos
vulneráveis. Ainda é possível questionar em que medida essa questão dos bancos genéticos referese
apenas a criminosos, ou em que medida deveria ser aplicada a toda a sociedade, sem fazer uma distinção
entre criminoso e não criminoso.
Concretamente, do ponto de vista jurídico existe um problema que é cogitado em razão do Artigo V da
Constituição Federal, que refere o princípio da não autoincriminação, ou seja, ninguém pode ser obrigado a
produzir provas contra si mesmo.
IHU OnLine – Então, os bancos genéticos podem ferir o inciso LXIII, do artigo V da Constituição Federal,
segundo o qual ninguém pode produzir provas contra si mesmo?
Taysa Schiocchet – Não estou dizendo que esse princípio é um impeditivo para a criação do banco genético;
estou dizendo que ele pode ser um impeditivo. Por que pode ser? Porque vai depender do sentido e da
posição que o Supremo Tribunal Federal – STF ou o sistema jurídico derem para esse princípio. Então, o que
significa o princípio da não autoincriminação? Essa é uma questão que precisa ser discutida no Brasil.
No caso do bafômetro, por exemplo, há toda uma discussão de que o teste ofenderia o princípio da não
autoincriminação. Então, o entendimento, de modo geral, vem sendo de que esse teste não pode ser
obrigatório, porque ele ofenderia um princípio constitucional. Como o Artigo V é um princípio fundamental, ele
não pode ser alterado na Constituição. Portanto, é preciso saber qual é o sentido desse princípio, porque, se
eu entendo que ceder uma amostra biológica obrigatoriamente, e não voluntariamente, ofende o princípio
porque pode me incriminar, então ocorre uma ofensa ao princípio e uma inconstitucionalidade da norma.
Agora, alguns países defendem que esse princípio deve ser entendido apenas em relação às declarações,
ou seja, uma pessoa não pode se declarar culpada ao passo que o fato de alguém, obrigatoriamente, ceder
uma amostra biológica, não ofenderia o indivíduo. Por isso é importante fazer uma pesquisa de Direito
comparado, ou seja, analisar o que os outros países já regulamentaram ou têm regulamentado, e ver que
problemas estão enfrentando sobre essa questão.
IHU OnLine – Como o PL está sendo compreendido no meio jurídico?

Taysa Schiocchet – Não há um consenso. Como regra geral, os juristas são mais conservadores nesse
sentido, mais garantistas, especialmente quem trabalha com o Direito Penal. Essa postura se justifica, às
vezes, até por desconhecimento do que se trata o perfil genético e de como funciona, mas também porque o
Direito Penal se modificou no sentido de garantir uma proteção bastante ampla ao imputado, ao eventual
criminoso ou suspeito, porque foram cometidas várias atrocidades em relação a pessoas que eram
eventualmente consideradas criminosas.
Existem aqueles que dizem que, do ponto de vista jurídico, os bancos genéticos não gerariam problemas,
porque estamos diante de princípios, o que necessariamente implicaria numa interpretação desses
princípios, pois não se trata de uma norma concreta.
Perfil genético e as transformações científicas
A discussão sobre os bancos genéticos é delicada e complexa porque envolve um tema interdisciplinar,
envolve um movimento tecnológico muito acelerado e que ainda está se desenvolvendo em função dos
avanços, por exemplo, da própria ciência biológica. Os peritos fazem uma divisão da amostra genética entre a
parte codante e não codante. Ou seja, eles querem dizer que o perfil genético não é informação genética, pois
informação genética incluiria questões de saúde, e o perfil genético não inclui esses dados. O perfil genético
é uma extração de parte do gene não codificante. Então, por essa razão, não é possível extrair informações
mais sensíveis em relação à saúde, características físicas etc.
A questão é que a ciência continua se desenvolvendo e, portanto, alguns biólogos dizem que essa divisão
entre codante e não codante é altamente questionável. Isso prova que é preciso reconhecer que há uma
contingência do conhecimento que se produz nessas áreas, assim como há uma contingência do
magistrado, do conhecimento dele na aplicação dessas normas, e uma contingência momentânea do
conhecimento científico em determinada área da genética, da biologia e da própria perícia.
Então, muitas vezes se toma como um dado verdadeiro e imutável a ciência no estado que ela está, quando,
na realidade, sabemos que ela vai se transformar. Agora, é claro que tem que cuidar para não ficar nas
hipóteses e suposições. Temos que trabalhar com os conhecimentos que a biologia ou a genética nos
oferecem hoje, mas tendo essa percepção de que são conhecimentos contingentes.
IHU OnLine – Então o perfil genético tem como função, por enquanto, identificar os supostos criminosos?
Taysa Schiocchet – O perfil genético é como um código de barras. Quando falamos em informações
genéticas, relacionamos o tema à área da saúde, quando, na verdade, o perfil genético seria somente um
código de barras. Ele é uma sequência de números que são identificados como marcadores da parte não
codificante da amostra genética. Através da localização desses marcadores, desses números, será possível
identificar se duas amostras coincidem.
IHU OnLine – Na prática, como esse banco genético resolveria a questão da criminalidade, se ele tem
como objetivo identificar, localizar e punir os criminosos? E como as informações genéticas serão
coletadas?
Taysa Schiocchet – Existem duas fontes de fornecedores de perfis genéticos: uma delas é a cena do crime,
e a outra são os indivíduos identificados. Então, é possível ter perfis genéticos que não tenham identificação,
e perfis genéticos de pessoas identificadas.

Vamos supor que uma menina foi agredida e morta. Na cena do crime é possível encontrar sangue, que pode
ou não ser dela. Então, será feita a coleta. Portanto, será possível ter perfis identificados, como, por exemplo,
o da menina que faleceu, e ter perfil não identificado, o qual será colocado no banco. Através do cruzamento
de informações com outros perfis, buscase o suspeito.
Quando não existe uma legislação que obriga as pessoas a cederem essa amostra, não é possível coletála,
apenas se as pessoas se prontificarem voluntariamente a fazer a doação. Mas vamos supor que existe uma
norma que obrigue os suspeitos do crime a cederem uma amostra genética. Se isso fosse verdade, seria
muito mais fácil identificar o criminoso. No Reino Unido esta prática é permitida. No Brasil, existem bancos de
perfis genéticos da cena do crime, ou seja, são perfis não identificados.
IHU OnLine – O banco de perfil genético serviria para cruzar as informações dos perfis identificado e não
identificado?
Taysa Schiocchet – É justamente essa a finalidade do banco genético. É um sistema que irá conter
amostras ou perfis não identificados e perfis identificados. Assim é possível cruzar essas informações. O
sistema que está sendo utilizado no Brasil é o mesmo sistema norteamericano, o qual foi cedido
gratuitamente pelo Federal Bureau of Investigation – FBI. Não temos informações claras de como esse
empréstimo aconteceu. Sabese que o FBI fez uma capacitação com os peritos brasileiros.
Considerando que as informações serão coletadas com segurança, há outra questão a ser analisada: qual
será a valoração que o juiz dará para essa prova. Porque, se for alguém menos avisado, pode entender que
houve a coincidência entre um perfil que estava na cena do crime e de um identificado e, logo, o suspeito é o
autor do crime. Essa conclusão afobada pode ser muito prejudicial ao processo em si, porque o fato de haver
uma coincidência entre os dois perfis genéticos não significa necessariamente que o suspeito analisado foi o
autor do delito.
No caso de estupro, por exemplo, as células da amostra coletada na vagina da mulher que foi violentada são
separadas e analisadas. É possível identificar as células dela e as células de quem teve a relação com ela.
Depois, identificase outro perfil que bate com esse perfil coletado, e a probabilidade de que tenha sido ele o
agressor sexual é muito maior.
Em outras circunstâncias, em que há uma amostra de sangue na cena do crime de um homicídio, não é
possível considerar essa prova genética como único meio de prova. Portanto, o perfil genético vem para
auxiliar a identificar o criminoso. Entre as discussões sobre o tema, cogitase a criação de um artigo na lei
que proíba levar em consideração o perfil genético como o único meio de prova.
IHU OnLine – Mas correse o risco de terem dois perfis genéticos iguais, de pessoas completamente
diferentes?
Taysa Schiocchet – A chance seria uma em um trilhão, por exemplo. Talvez seja difícil identificar outra
pessoa com o mesmo perfil. O que pode acontecer é, por exemplo, ter um perfil genético que foi extraído de
células sanguíneas, e outro que foi extraído de saliva, e não haver a coincidência, quando deveria haver. Do
ponto de vista matemático, é uma informação probabilística. Do ponto de vista fático, é praticamente
impossível encontrar um em um trilhão na mesma região.
IHU OnLine – Voltando à questão da criminalidade, como os bancos genéticos irão resolver essa questão,

se eles servem apenas para identificando o criminoso?
Taysa Schiocchet – Para os peritos, essa tecnologia permite identificar um criminoso, considerando que o
Brasil é o sexto país na taxa de homicídios do mundo, e apenas 10% deles são elucidados. Através dos
bancos de perfis genéticos seria mais fácil identificar os delitos sexuais. E normalmente a criação desses
bancos surge para identificar esses delitos.
Por outro lado, a afirmação de que a criação desses bancos auxilia o combate à criminalidade, a meu ver, não
é verdade. Perguntei a vários pesquisadores estrangeiros se eles conheciam algum estudo que tenha
comprovado o impacto da criação dos bancos no combate à criminalidade. Percebemos que isso é muito
difícil de medir, porque uma coisa é punir o autor do delito, e outra é combater a criminalidade, evitar que ela
aconteça.
Mas a criminalidade brasileira tem um determinado perfil. Então, esses bancos genéticos têm a
possibilidade de resolver os conflitos, de elucidar os homicídios. Por outro lado, é complicado e bastante
leviano afirmar categoricamente que o banco genético vai auxiliar no combate à criminalidade. Há uma grande
probabilidade de esse instrumento servir para reforçar o perfil do criminoso brasileiro: pobre e negro. De
algum modo poderão se fortalecer a exclusão e a marginalização.
IHU OnLine – Que aspectos do Projeto de Lei deveriam ser revistos?
Taysa Schiocchet – O Projeto de Lei como está redigido obriga a coleta de material genético em alguns
casos. Ocorre que ainda não houve um estudo sobre a questão da credibilidade e da segurança das
informações, dos impactos disso na sociedade em termos de política criminal. Pareceme que o Projeto de
Lei representa uma visão bem restrita da questão, uma visão bastante reducionista no que se refere à
análise dos perfis para fins de percepção criminal. Temos a oportunidade de pensar essas questões e criar
uma legislação adequada, mais garantista dos Direitos Fundamentais.
IHU OnLine – Você defende que o banco genético deve ser utilizado para casos pontuais?
Taysa Schiocchet – O que eu menos faço é defender alguma coisa. Apresento quais são os prós e os
contras da criação desse banco genético. Sugerimos também o que deve ser previsto em uma legislação
sobre o tema.
Existem várias possibilidades e critérios para definir em que casos a coleta genética deve ou não ocorrer. É
possível escolher delitos pelo critério do tempo de pena, pelo tipo de delito, por serem suspeitos ou
indiciados etc.
Há um consenso internacional, pois muitos países não questionam a questão do princípio da não
autoincriminação; já superaram isso. Em relação aos critérios de inclusão no banco de dados, essa é uma
questão que oscila, mas o Reino Unido foge do padrão. Lá, suspeitos por questões corriqueiras podem ser
obrigados a coletar a amostra biológica. A tendência é utilizar os bancos para coletar material de delitos
sexuais, porque são nesses casos que há eficácia maior. Progressivamente, na medida em que as pessoas
se acostumam, ou na medida em que os bancos demonstram resultados, ampliase seu uso para outros
delitos. Isso aconteceu na França.
IHU OnLine – De modo geral, é uma tecnologia aceita no exterior?

Taysa Schiocchet – Sim. Ela é utilizada e regulamentada nesses países, mas isso não impede que existam
juristas e pessoas que questionam fortemente essa tecnologia e são contrários à utilização. Eles
argumentam que ela ofende os direitos fundamentais e que não tem a eficácia que foi alegada. O Reino
Unido criou o banco de dados em 1995 e, em 2008, depois de um bom tempo de experiência, foi condenado
pela Corte Europeia de Direitos Humanos em razão da manutenção de perfis genéticos por período
indeterminado.
IHU OnLine – Apesar da aceitação, esses bancos são uma forma de biopoder?
Taysa Schiocchet – Sim. São uma forma mais sofisticada de biopoder. Os técnicos da área dirão que não é
uma forma de biopoder, que não se tem acesso às informações de saúde ou perfil físico. Mas,
independentemente disso, é uma forma bastante sofisticada de controle, de normatização, de normalização
do corpo social, a partir do corpo humano. Do ponto de vista filosófico, temos um grande tema para discutir.
Do ponto de vista jurídico e prático, vêse que eu estou entre a cruz e a espada. Mas do ponto de vista
filosófico, não tenho dúvidas de algumas questões.
Do ponto de vista prático, qual é a situação? Tentar melhorar o Projeto de Lei. Um dos acréscimos que eu
faria no projeto é identificar, por exemplo, quais políticas alternativas precisam ser pensadas para combater a
criminalidade.
Também é preciso questionar em que medida laboratórios privados podem ter interesse na aprovação dessa
lei, pois eles serão credenciados e terão um mercado aberto, sem concorrentes. Em resumo, diria que,
infelizmente, no Congresso Nacional, a discussão foi extremamente reduzida à questão técnica. E o Direito
serve muitas vezes para legitimar essa, que é uma questão clara de biopoder.

Bancos de perfis genéticos: ''uma
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biopoder''.
Entrevista especial com Taysa
Schiocchet
“Infelizmente, no Congresso Nacional, a discussão foi extremamente reduzida à questão técnica. E o
Direito serve muitas vezes para legitimar essa, que é uma questão clara de biopoder”, constata a
advogada.

Confira a entrevista.
O Projeto de Lei 93/11, que prevê a criação de um banco genético para identificar criminosos que cometeram
crimes violentos, aprovado no Senado no ano passado, tem suscitado controvérsias no meio jurídico. Essa
tecnologia já é utilizada no Reino Unido desde 1995 e se expandiu para os EUA e países da Europa. No
Brasil, a proposta tem dividido os especialistas por causa do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o
qual ninguém pode produzir provas contra si mesmo. Na avaliação da pesquisadora e professora do curso de
Direito da Unisinos, Taysa Schiocchet, esse princípio poderá ser um impeditivo para a implantação do
Projeto de Lei – PL. A decisão, esclarece, “vai depender do sentido e da posição que o Supremo Tribunal
Federal – STF ou o sistema jurídico derem para esse princípio”. Segundo ela, internacionalmente há um
consenso a favor da coleta de material genético, “pois muitos países não questionam a questão do princípio
da não autoincriminação; já superaram isso”, aponta.
Para ela, o PL “representa uma visão bem restrita da questão, uma visão bastante reducionista no que se
refere à análise dos perfis para fins de percepção criminal”, porque ele “obriga a coleta de material genético
em alguns casos”. Segundo ela, outros aspectos precisam ser debatidos porque “ainda não houve um
estudo sobre a questão da credibilidade e da segurança das informações coletadas, dos impactos disso na

sociedade em termos de política criminal”.
Na entrevista a seguir, concedida por telefone para a IHU OnLine, Taysa Schiocchet apresenta os prós e
contras do uso de bancos de perfis genéticos, especialmente no concernente à eficácia no controle da
criminalidade, conforme é proposto no Projeto de Lei. “A afirmação de que a criação desses bancos auxilia a
combater a criminalidade, a meu ver, não é verdade. Perguntei a vários pesquisadores estrangeiros se eles
conheciam algum estudo que tenha comprovado o impacto da criação dos bancos no combate à
criminalidade. Percebemos que isso é muito difícil de medir, porque uma coisa é punir o autor do delito, e
outra é combater a criminalidade, evitar que ela aconteça”, destaca.
Segundo ela, os bancos de perfis genéticos “são uma forma mais sofisticada de biopoder (...), de controle,
de normatização, de normalização do corpo social, a partir do corpo humano. Do ponto de vista filosófico,
temos um grande tema para discutir”, ressalta.
Taysa Schiocchet é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais e mestre em Direito pela Universidade do
Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, e doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do
Paraná – UFPR, com tese intitulada Acesso e exploração de informação genética humana: da doação à
repartição dos benefícios (2010). Atualmente é professora do Programa de PósGraduação em Direito da
Unisinos.

Confira a entrevista.
IHU OnLine – Como você vê o Projeto de Lei – PL que prevê a criação de um banco genético que obriga
criminosos a se submeterem à extração de DNA? Quais são os prós e contras dessa prática e por que o
Brasil deve investir nessa tecnologia?
Taysa Schiocchet – Sobre essa questão, há mais prós do que contras. De todo modo, posso dizer que o PL
tem uma série de incorreções e lacunas. Do ponto de vista da técnica legislativa, do que deve ser previsto em
um Projeto de Lei sobre esse tema, o conteúdo não me parece o mais adequado.
Em relação aos prós e contras dessa prática, os argumentos favoráveis são em geral dos peritos, que
identificam nessa tecnologia uma grande possibilidade de combater a criminalidade, e dizem: "se a
tecnologia está aí, por que não utilizála?" Os países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, França,
Espanha, enfim, vários outros países europeus já implantaram esses bancos. Nesse sentido, o Brasil estaria
defasado e atrasado se não aderisse a essa tendência.

Esses argumentos são fortes e estão presentes no debate legislativo, nas entrevistas e na justificativa do PL.
A tendência ao uso da tecnologia é muito forte, especialmente por causa da criminalidade presente na
sociedade brasileira. Como resolver a questão dos crimes violentos? Como resolver a questão da
criminalidade entre jovens e adolescentes? Como resolver a criminalidade recorrente do tráfico de drogas?
Enfim, existe todo um apelo ao uso dessa tecnologia.
Por outro lado, existe uma série de argumentos contrários à utilização dos bancos, especialmente por causa
da obrigatoriedade do sujeito ceder uma amostra genética, uma amostra biológica para que seja processada
e se tenha esse perfil genético. Do ponto de vista técnico, ético e posteriormente jurídico, tem uma série de
questões a serem debatidas. Do ponto de vista técnico existe uma preocupação acerca da “cadeia de
custódio”, ou seja, em como garantir que essa informação genética, desde o momento da coleta – seja na
cena do crime, seja de um sujeito identificado –, seja processada com credibilidade, segurança,
confiabilidade e seja a informação correta.
Do ponto de vista ético, a grande questão gira em torno do fato de ser uma tecnologia sobre a vida humana,
que visa um controle sobre um determinado perfil de pessoas: os que se consideram criminosos, suspeitos,
ou efetivamente aqueles que, de algum modo, especialmente no Brasil, compõem um grupo de sujeitos
vulneráveis. Ainda é possível questionar em que medida essa questão dos bancos genéticos referese
apenas a criminosos, ou em que medida deveria ser aplicada a toda a sociedade, sem fazer uma distinção
entre criminoso e não criminoso.
Concretamente, do ponto de vista jurídico existe um problema que é cogitado em razão do Artigo V da
Constituição Federal, que refere o princípio da não autoincriminação, ou seja, ninguém pode ser obrigado a
produzir provas contra si mesmo.
IHU OnLine – Então, os bancos genéticos podem ferir o inciso LXIII, do artigo V da Constituição Federal,
segundo o qual ninguém pode produzir provas contra si mesmo?
Taysa Schiocchet – Não estou dizendo que esse princípio é um impeditivo para a criação do banco genético;
estou dizendo que ele pode ser um impeditivo. Por que pode ser? Porque vai depender do sentido e da
posição que o Supremo Tribunal Federal – STF ou o sistema jurídico derem para esse princípio. Então, o que
significa o princípio da não autoincriminação? Essa é uma questão que precisa ser discutida no Brasil.
No caso do bafômetro, por exemplo, há toda uma discussão de que o teste ofenderia o princípio da não
autoincriminação. Então, o entendimento, de modo geral, vem sendo de que esse teste não pode ser
obrigatório, porque ele ofenderia um princípio constitucional. Como o Artigo V é um princípio fundamental, ele
não pode ser alterado na Constituição. Portanto, é preciso saber qual é o sentido desse princípio, porque, se
eu entendo que ceder uma amostra biológica obrigatoriamente, e não voluntariamente, ofende o princípio
porque pode me incriminar, então ocorre uma ofensa ao princípio e uma inconstitucionalidade da norma.
Agora, alguns países defendem que esse princípio deve ser entendido apenas em relação às declarações,
ou seja, uma pessoa não pode se declarar culpada ao passo que o fato de alguém, obrigatoriamente, ceder
uma amostra biológica, não ofenderia o indivíduo. Por isso é importante fazer uma pesquisa de Direito
comparado, ou seja, analisar o que os outros países já regulamentaram ou têm regulamentado, e ver que
problemas estão enfrentando sobre essa questão.
IHU OnLine – Como o PL está sendo compreendido no meio jurídico?

Taysa Schiocchet – Não há um consenso. Como regra geral, os juristas são mais conservadores nesse
sentido, mais garantistas, especialmente quem trabalha com o Direito Penal. Essa postura se justifica, às
vezes, até por desconhecimento do que se trata o perfil genético e de como funciona, mas também porque o
Direito Penal se modificou no sentido de garantir uma proteção bastante ampla ao imputado, ao eventual
criminoso ou suspeito, porque foram cometidas várias atrocidades em relação a pessoas que eram
eventualmente consideradas criminosas.
Existem aqueles que dizem que, do ponto de vista jurídico, os bancos genéticos não gerariam problemas,
porque estamos diante de princípios, o que necessariamente implicaria numa interpretação desses
princípios, pois não se trata de uma norma concreta.
Perfil genético e as transformações científicas
A discussão sobre os bancos genéticos é delicada e complexa porque envolve um tema interdisciplinar,
envolve um movimento tecnológico muito acelerado e que ainda está se desenvolvendo em função dos
avanços, por exemplo, da própria ciência biológica. Os peritos fazem uma divisão da amostra genética entre a
parte codante e não codante. Ou seja, eles querem dizer que o perfil genético não é informação genética, pois
informação genética incluiria questões de saúde, e o perfil genético não inclui esses dados. O perfil genético
é uma extração de parte do gene não codificante. Então, por essa razão, não é possível extrair informações
mais sensíveis em relação à saúde, características físicas etc.
A questão é que a ciência continua se desenvolvendo e, portanto, alguns biólogos dizem que essa divisão
entre codante e não codante é altamente questionável. Isso prova que é preciso reconhecer que há uma
contingência do conhecimento que se produz nessas áreas, assim como há uma contingência do
magistrado, do conhecimento dele na aplicação dessas normas, e uma contingência momentânea do
conhecimento científico em determinada área da genética, da biologia e da própria perícia.
Então, muitas vezes se toma como um dado verdadeiro e imutável a ciência no estado que ela está, quando,
na realidade, sabemos que ela vai se transformar. Agora, é claro que tem que cuidar para não ficar nas
hipóteses e suposições. Temos que trabalhar com os conhecimentos que a biologia ou a genética nos
oferecem hoje, mas tendo essa percepção de que são conhecimentos contingentes.
IHU OnLine – Então o perfil genético tem como função, por enquanto, identificar os supostos criminosos?
Taysa Schiocchet – O perfil genético é como um código de barras. Quando falamos em informações
genéticas, relacionamos o tema à área da saúde, quando, na verdade, o perfil genético seria somente um
código de barras. Ele é uma sequência de números que são identificados como marcadores da parte não
codificante da amostra genética. Através da localização desses marcadores, desses números, será possível
identificar se duas amostras coincidem.
IHU OnLine – Na prática, como esse banco genético resolveria a questão da criminalidade, se ele tem
como objetivo identificar, localizar e punir os criminosos? E como as informações genéticas serão
coletadas?
Taysa Schiocchet – Existem duas fontes de fornecedores de perfis genéticos: uma delas é a cena do crime,
e a outra são os indivíduos identificados. Então, é possível ter perfis genéticos que não tenham identificação,
e perfis genéticos de pessoas identificadas.

Vamos supor que uma menina foi agredida e morta. Na cena do crime é possível encontrar sangue, que pode
ou não ser dela. Então, será feita a coleta. Portanto, será possível ter perfis identificados, como, por exemplo,
o da menina que faleceu, e ter perfil não identificado, o qual será colocado no banco. Através do cruzamento
de informações com outros perfis, buscase o suspeito.
Quando não existe uma legislação que obriga as pessoas a cederem essa amostra, não é possível coletála,
apenas se as pessoas se prontificarem voluntariamente a fazer a doação. Mas vamos supor que existe uma
norma que obrigue os suspeitos do crime a cederem uma amostra genética. Se isso fosse verdade, seria
muito mais fácil identificar o criminoso. No Reino Unido esta prática é permitida. No Brasil, existem bancos de
perfis genéticos da cena do crime, ou seja, são perfis não identificados.
IHU OnLine – O banco de perfil genético serviria para cruzar as informações dos perfis identificado e não
identificado?
Taysa Schiocchet – É justamente essa a finalidade do banco genético. É um sistema que irá conter
amostras ou perfis não identificados e perfis identificados. Assim é possível cruzar essas informações. O
sistema que está sendo utilizado no Brasil é o mesmo sistema norteamericano, o qual foi cedido
gratuitamente pelo Federal Bureau of Investigation – FBI. Não temos informações claras de como esse
empréstimo aconteceu. Sabese que o FBI fez uma capacitação com os peritos brasileiros.
Considerando que as informações serão coletadas com segurança, há outra questão a ser analisada: qual
será a valoração que o juiz dará para essa prova. Porque, se for alguém menos avisado, pode entender que
houve a coincidência entre um perfil que estava na cena do crime e de um identificado e, logo, o suspeito é o
autor do crime. Essa conclusão afobada pode ser muito prejudicial ao processo em si, porque o fato de haver
uma coincidência entre os dois perfis genéticos não significa necessariamente que o suspeito analisado foi o
autor do delito.
No caso de estupro, por exemplo, as células da amostra coletada na vagina da mulher que foi violentada são
separadas e analisadas. É possível identificar as células dela e as células de quem teve a relação com ela.
Depois, identificase outro perfil que bate com esse perfil coletado, e a probabilidade de que tenha sido ele o
agressor sexual é muito maior.
Em outras circunstâncias, em que há uma amostra de sangue na cena do crime de um homicídio, não é
possível considerar essa prova genética como único meio de prova. Portanto, o perfil genético vem para
auxiliar a identificar o criminoso. Entre as discussões sobre o tema, cogitase a criação de um artigo na lei
que proíba levar em consideração o perfil genético como o único meio de prova.
IHU OnLine – Mas correse o risco de terem dois perfis genéticos iguais, de pessoas completamente
diferentes?
Taysa Schiocchet – A chance seria uma em um trilhão, por exemplo. Talvez seja difícil identificar outra
pessoa com o mesmo perfil. O que pode acontecer é, por exemplo, ter um perfil genético que foi extraído de
células sanguíneas, e outro que foi extraído de saliva, e não haver a coincidência, quando deveria haver. Do
ponto de vista matemático, é uma informação probabilística. Do ponto de vista fático, é praticamente
impossível encontrar um em um trilhão na mesma região.
IHU OnLine – Voltando à questão da criminalidade, como os bancos genéticos irão resolver essa questão,

se eles servem apenas para identificando o criminoso?
Taysa Schiocchet – Para os peritos, essa tecnologia permite identificar um criminoso, considerando que o
Brasil é o sexto país na taxa de homicídios do mundo, e apenas 10% deles são elucidados. Através dos
bancos de perfis genéticos seria mais fácil identificar os delitos sexuais. E normalmente a criação desses
bancos surge para identificar esses delitos.
Por outro lado, a afirmação de que a criação desses bancos auxilia o combate à criminalidade, a meu ver, não
é verdade. Perguntei a vários pesquisadores estrangeiros se eles conheciam algum estudo que tenha
comprovado o impacto da criação dos bancos no combate à criminalidade. Percebemos que isso é muito
difícil de medir, porque uma coisa é punir o autor do delito, e outra é combater a criminalidade, evitar que ela
aconteça.
Mas a criminalidade brasileira tem um determinado perfil. Então, esses bancos genéticos têm a
possibilidade de resolver os conflitos, de elucidar os homicídios. Por outro lado, é complicado e bastante
leviano afirmar categoricamente que o banco genético vai auxiliar no combate à criminalidade. Há uma grande
probabilidade de esse instrumento servir para reforçar o perfil do criminoso brasileiro: pobre e negro. De
algum modo poderão se fortalecer a exclusão e a marginalização.
IHU OnLine – Que aspectos do Projeto de Lei deveriam ser revistos?
Taysa Schiocchet – O Projeto de Lei como está redigido obriga a coleta de material genético em alguns
casos. Ocorre que ainda não houve um estudo sobre a questão da credibilidade e da segurança das
informações, dos impactos disso na sociedade em termos de política criminal. Pareceme que o Projeto de
Lei representa uma visão bem restrita da questão, uma visão bastante reducionista no que se refere à
análise dos perfis para fins de percepção criminal. Temos a oportunidade de pensar essas questões e criar
uma legislação adequada, mais garantista dos Direitos Fundamentais.
IHU OnLine – Você defende que o banco genético deve ser utilizado para casos pontuais?
Taysa Schiocchet – O que eu menos faço é defender alguma coisa. Apresento quais são os prós e os
contras da criação desse banco genético. Sugerimos também o que deve ser previsto em uma legislação
sobre o tema.
Existem várias possibilidades e critérios para definir em que casos a coleta genética deve ou não ocorrer. É
possível escolher delitos pelo critério do tempo de pena, pelo tipo de delito, por serem suspeitos ou
indiciados etc.
Há um consenso internacional, pois muitos países não questionam a questão do princípio da não
autoincriminação; já superaram isso. Em relação aos critérios de inclusão no banco de dados, essa é uma
questão que oscila, mas o Reino Unido foge do padrão. Lá, suspeitos por questões corriqueiras podem ser
obrigados a coletar a amostra biológica. A tendência é utilizar os bancos para coletar material de delitos
sexuais, porque são nesses casos que há eficácia maior. Progressivamente, na medida em que as pessoas
se acostumam, ou na medida em que os bancos demonstram resultados, ampliase seu uso para outros
delitos. Isso aconteceu na França.
IHU OnLine – De modo geral, é uma tecnologia aceita no exterior?

Taysa Schiocchet – Sim. Ela é utilizada e regulamentada nesses países, mas isso não impede que existam
juristas e pessoas que questionam fortemente essa tecnologia e são contrários à utilização. Eles
argumentam que ela ofende os direitos fundamentais e que não tem a eficácia que foi alegada. O Reino
Unido criou o banco de dados em 1995 e, em 2008, depois de um bom tempo de experiência, foi condenado
pela Corte Europeia de Direitos Humanos em razão da manutenção de perfis genéticos por período
indeterminado.
IHU OnLine – Apesar da aceitação, esses bancos são uma forma de biopoder?
Taysa Schiocchet – Sim. São uma forma mais sofisticada de biopoder. Os técnicos da área dirão que não é
uma forma de biopoder, que não se tem acesso às informações de saúde ou perfil físico. Mas,
independentemente disso, é uma forma bastante sofisticada de controle, de normatização, de normalização
do corpo social, a partir do corpo humano. Do ponto de vista filosófico, temos um grande tema para discutir.
Do ponto de vista jurídico e prático, vêse que eu estou entre a cruz e a espada. Mas do ponto de vista
filosófico, não tenho dúvidas de algumas questões.
Do ponto de vista prático, qual é a situação? Tentar melhorar o Projeto de Lei. Um dos acréscimos que eu
faria no projeto é identificar, por exemplo, quais políticas alternativas precisam ser pensadas para combater a
criminalidade.
Também é preciso questionar em que medida laboratórios privados podem ter interesse na aprovação dessa
lei, pois eles serão credenciados e terão um mercado aberto, sem concorrentes. Em resumo, diria que,
infelizmente, no Congresso Nacional, a discussão foi extremamente reduzida à questão técnica. E o Direito
serve muitas vezes para legitimar essa, que é uma questão clara de biopoder.

