
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

BANCOS DE PERFIS GENÉTICOS:
ESCLARECENDO CRIMES

PELO DNA



“Pretendo que o Banco Nacional de Perfis Genéticos,
instrumento de vanguarda para a elucidação de
crimes, especialmente os crimes violentos, igualmente
um inibidor da reincidência criminosa, deixe de ser
apenas uma miragem legal. Ao cabo de 4 anos, nosso
compromisso é de que sejam incluídos no banco o perfil
genético de todos os condenados por crimes dolosos no
Brasil. Ou, se não conseguirmos a alteração pretendida
na lei pra tanto, de todos os condenados por crimes
dolosos praticados com grave violência à pessoa.”
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POR QUE?

559 investigações criminais auxiliadas
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BANCO PEQUENO

RESULTADOS

PROMISSORES

PERSPECTIVA DE

AVANÇOS

EUA:
Condenados: 13.556.716
Detidos (arrestees): 3.323.611
Vestígios: 894.747

Investigações auxiliadas: 428.808

Reino Unido:
Pessoas cadastradas: 5.259.600
Vestígios: 555.362

Matches: 643.149

Brasil:
Condenados: 6.536
Identificados Criminalmente: 441
Vestígios: 7.872

Investigações auxiliadas: 559



EFICIÊNCIA

A economista Jennifer Doleac estimou 
que o custo para se evitar um crime 

grave nos EUA, por meio do aumento 
da pena é US$ 7.600, por meio do 

aumento do policiamento ostensivo é 
pelo menos US$ 26.300; já por meio 
do incremento dos bancos de dados 

de DNA é US$ 600, em média.



PL ANTICRIME
CRIMES DOLOSOS

PRIMEIRA INSTÂNCIA

EXCLUSÃO: 20 ANOS

RECUSA: FALTA GRAVE



PREVENÇÃO 8 criminosos de Chicago
60 crimes violentos evitáveis, incluindo 30 estupros e 22 homicídios

8 criminosos

60 vítimas



CONTAGEM (MG) 16 de janeiro de 2009:

Adna Feitor Porto, 34

16 de abril de 2009:

Ana Carolina Menezes Assunção, 26

16 de setembro de 2009:

Maria Helena Lopes Aguilar, 48

7 de outubro de 2009:

Natália Cristina de Almeida Paiva, 27

11 de novembro de 2009:

Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, 35



CONTAGEM (MG)
Marcos Antunes Trigueiro

(Maníaco de Contagem)

5 mulheres violentadas e mortas

Foragido da prisão

Adna Feitor Porto, 34

Janeiro de 2009

Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, 35

Novembro de 2009

Natalia Cristina de Almeida Paiva, 27

Outubro de 2009

Maria Helena Lopes Aguilar, 48

Setembro de 2009

Ana Carolina Assunção, 26

Abril de 2009



CONCLUSÃO

Eficiência
Celeridade
Resultados Prova

Segurança
Justiça



Guilherme Jacques
Coordenador da RIBPG/SENASP/MJSP

ribpg.senasp@mj.gov.br

CONTATO



"Estar-se-ia ferindo princípio constitucional sob tal 

aspecto? Não nos parece. Em primeiro plano, 

cremos que todas as pessoas deveriam ser 

identificadas, civilmente, de forma segura e 

moderna. O exame de perfil genético poderia 

constar de todas as identidades civis, como, hoje, 

em chips de passaporte já constam dados pessoais. 

Porém, é um processo lento, complexo e caro. Em 

segundo lugar, parece-nos que todos os 

condenados a penas privativas de liberdade 

deveriam ser geneticamente identificados – e não 

somente os autores de delitos violentos ou 

hediondos. A medida, no entanto, é experimental e 

depende de implementação complexa e custosa 

para o Estado. Em terceiro, não se está coletando o 

material genético com o fim de comparar com 

material já colhido, visando à incriminação do 

acusado; identifica-se o sentenciado, mediante 

extração de DNA, mantendo em banco sigiloso, para 

que, no futuro, ocorrendo algum delito, possa o 

Estado-investigação confrontar com os elementos 

colhidos na cena do crime. Ninguém pode se acusar 

pelo delito que ainda não cometeu."



“Anteriormente, a identificação criminal era realizada por via 

da identificação datiloscópica e da identificação fotográfica. 

A Lei nº 12.654/2012 acrescentou mais uma possibilidade, 

qual seja, a identificação através do perfil genético.

A norma trouxe duas hipóteses de coleta de material 

genético para fins de identificação criminal: na investigação, 

quando tal prova for essencial para se apurar a autoria de 

um crime, mediante decisão judicial devidamente 

fundamentada, a requerimento da autoridade policial ou do 

Ministério Público; e após a condenação transitada em 

julgado, automaticamente, por crimes praticados 

"dolosamente, com violência de natureza grave contra 

pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da 

Lei de Crimes Hediondos". 

Nesse sentido, tenho que a coleta do DNA é importante 

tanto para garantia à segurança pública, quanto para a 

proteção do inocente, vez que poderá reduzir 

significativamente a possibilidade de erro judiciário.”

TJMG



“Nos Estados Unidos, um dos berços históricos do direito ao silêncio, tem-se como

corrente a possibilidade de colheita desse tipo de material sem o assentimento do

investigado ou do acusado e que essa espécie de prova não constitui qualquer violação

direito ao silêncio.

Fisher v. USA, Doe v. USA,Schmerber v. California

Também no Direito Continental europeu não se tem, em geral, o direito ao silêncio como

obstáculo à colheita compulsória de material biológico do investigado ou do acusado no

processo penal.

No Direito Alemão, pode ser citado o parágrafo 81 do Código de Processo Penal

Alemão, que permite a coleta de material corporal do acusado para produção de provas

importantes no processo.

Em Portugal, os arts. 61, n.º 3, e 172, n.º 1, do Código de Processo Penal lusitano,

estabelecem a obrigatoriedade do acusado ou do investigado em submeter-se às

diligências de prova e a possibilidade de que seja compelido à submeter-se à exame

pericial.”

STF



“Para espancar qualquer dúvida, a Corte Européia de Direitos Humanos, em 

Saunders v. United Kingdon, de 1996, já teve oportunidade de afirmar que o 

direito ao silencio não previne a colheita compulsória de material biológico do 

acusado ou investigado no processo penal:

‘O direito a não autoincriminação está primordialmente

relacionado, no entanto, com o respeito à vontade do acusado de

permanecer em silêncio. Como usualmente entendido no sistema legal

dos Estados Partes da Convenção [Européia de Direitos Humanos] e

em outros lugares, ele não se estende ao uso, no processo criminal, de

material que pode ser obtido do acusado por meio de poderes

compulsórios, mas que tem existência independente da vontade do

suspeito como, entre outros, documentos apreendidos por mandado,

amostras de hálito, sangue e urina e tecidos corporais para fins de

exame de DNA.’”

STF



Habeas Corpus 115.767 Paraná. Relatora: Ministra Rosa Weber. 16/11/2012

“Assim, apesar de não serem incomuns manifestações 
vulgares no Brasil de que o direito ao silêncio preve-
niria a colheita compulsória de material biológico do 
investigado ou do acusado, concluo que se tratam de 
afirmações acríticas a respeito do instituto e que igno-
ram a origem histórica, a função atual e a compreensão 
dele no Direito Comparado.”

Ministra Rosa Weber – STF



ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 9º-A DA LEI

12.654/2012. BANCO DE PERFIL GENÉTICO. RESTRIÇÃO DO

ALCANCE DA NORMA. CONDENADOS EM DEFINITIVO. CRIMES

HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. PRINCÍPIOS DA NÃO

AUTOINCRIMINAÇÃO E PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO.

INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA.

1. A coleta de material genético do condenado definitivo só se dá

quando a condenação se refere a crime doloso praticado com violência

grave contra a pessoa, crime hediondo ou equiparado a hediondo.

2. Não há que se falar em violação do princípio da presunção da

inocência, eis que a coleta, nos termos do art. 9º-A da LEP, pressupõe

condenação em definitivo pelos crimes mais graves previstos na

legislação penal.

3. Também não se verifica vulneração do princípio da não

autoincriminação se a garantia guarda relação com a investigação ou

persecução penal em curso, a qual reclamará decisão judicial

fundamentada para acesso ao banco de dados, de caráter sigiloso.

4. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.

(Acórdão n. 903429, 20150020135028ARI, Relator: MARIO-ZAM

BELMIRO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 20/10/2015,

Publicado no DJE: 06/11/2015. Pág.: 41)

Orgão : Conselho Especial TJDFT
Processo : ARI 2015 00 2 013502-8

Data: 20/10/2015

Espécie: Arguição de Inconstitucionalidade

Relator : Des. MARIO-ZAM BELMIRO

1º Vogal : Des. ANGELO CANDUCCI PASSARELI

2º Vogal : Des. JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA

3ª Vogal : Desª SIMONE LUCINDO

4º Vogal : Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI

5ª Vogal : Desª SANDRA DE SANTIS

6º Vogal : Des. MARIO MACHADO

7º Vogal : Des. CRUZ MACEDO

8º Vogal : Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA

9º Vogal : Des. J.J. COSTA CARVALHO

10º Vogal : Des. JAIR SOARES

11ª Vogal : Desª VERA ANDRIGHI

12ª Vogal : Desª CARMELITA BRASIL

Decisão: Rejeitou-se a arguição de inconstitucionalidade. Unânime.

Sessão: 37/2015 Ordinária



Apesar da garantia constitucional da não autoincriminação, prevista
especialmente no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, a
legislação brasileira admite a coleta de material genético como forma de
identificação criminal. O procedimento é permitido tanto na fase de
investigação quanto após condenações por crimes dolosos com grave
violência ou hediondos.
Com base nesse entendimento, a presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, indeferiu liminar requerida em favor de
homem que alegava ser inconstitucional a obrigatoriedade de
fornecimento de material genético para registro em banco de dados do
poder público.
O fornecimento do material foi requerido pelo Ministério Público após o
homem ter sido condenado por homicídio qualificado. O pedido do MP foi
negado pela Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, mas o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou a decisão e determinou a
realização da coleta de DNA.
Além de alegar violação à garantia constitucional de não incriminação e de
presunção de inocência, a defesa do condenado aponta inconsistências
sobre a segurança do procedimento de coleta do material genético e da
própria validade do DNA coletado, pontos em que, segundo a defesa,
haveria grande controvérsia jurídica, científica e ética.
Identificação obrigatória
A ministra Laurita Vaz destacou que, ao acolher o recurso do Ministério
Público, o TJMG apontou que a possibilidade de identificação criminal por
meio da coleta de material genético foi introduzida pela Lei 12.654/12,
que acrescentou o artigo 9º-A à Lei de Execuções Penais.
De acordo com o artigo, os condenados por crime praticado dolosamente
com violência grave ou hediondos serão obrigatoriamente submetidos à
identificação por perfil genético, que deve ser mantido em banco de dados
sigiloso.
“Com efeito, não há falar-se em fumus boni iuris, porquanto a Lei
12.654/12 determina a coleta de material genético como forma de
identificação criminal, seja durante as investigações, para apurar a autoria
do delito, seja quando o réu já tiver sido condenado pela prática de
determinados crimes, tais como: dolosos com violência de natureza grave
contra pessoa ou hediondos”, afirmou a ministra ao indeferir o pedido
liminar.


