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INTRODUÇÃO

O emprego de exames de DNA nas ações de investigação de paternidade,
bem como na elucidação de crimes e na identificação de cadáveres vem
revolucionando, nos últimos 25 anos, os alcances da Medicina Forense e da
Criminalística.

A revolução foi iniciada em 1984 quando Alec Jeffreys (JEFFREYS;
WILSON; THEIN, 1985, p.67), pesquisador do Reino Unido, descreveu a descoberta
de regiões hipervariáveis de DNA e um método de detecção que era sensível o
suficiente para permitir a análise de pequenas quantidades de DNA que costumam
ser encontradas em casos criminais.

A tecnologia de DNA vem sendo utilizada pelo sistema judiciário criminal
principalmente para comparações diretas dos perfis de DNA de amostras de locais de
crime com os perfis de suspeitos conhecidos. Entretanto, essa aplicação é apenas a
“ponta do iceberg constituído pelas aplicações potenciais do DNA no cumprimento
da lei” (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA – NRC, 1992, p.118; OSTFELD,
2000, p.1219).

A análise de DNA foi evoluindo para se tornar uma parte indispensável da
rotina de resolução de casos criminais, pela aplicação do método da PCR1 para
múltiplos loci e pelo emprego de eletroforese capilar entre outros. Suspeitos podem
ser ligados a locais de crime e às suas vítimas, ou um local de crime a outro,
utilizando-se a prova DNA elaborada a partir de, por exemplo, restos de saliva
contida na bituca de um cigarro, células retiradas do um volante de um automóvel ou
de pelos de animais aderidos a peças de vestuário.

Casos policiais não resolvidos (cold cases) envolvendo violência sexual
podem ser resolvidos, mesmo após suas investigações preliminares terem sido
1

“Polimerase Chain Reaction” - Reação em Cadeia da Polimerase – reação realizada in vitro que
promove a amplificação (multiplicação) de pontos específicos (loci) da molécula de DNA, de modo a
propiciar a elaboração de um perfil genético (genotipagem) da pessoa que deu origem ao DNA
analisado.
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iniciadas há décadas, a partir da análise de DNA de amostras contidas em swabs2,
ainda que deterioradas, ou de esfregaços armazenados em lâminas de microscopia.
Para muitas vítimas de desastres em massa, como acidentes aéreos, a identificação
física pode ser impossível pelos métodos tradicionais da Antropologia Forense, mas
através de exames de DNA, pode-se inequivocamente identificá-las em poucos dias
(JOBLING; GILL, 2004, p.739; PRINZ, 2006, p.4).

Os avanços da automação na tecnologia do DNA facilitaram a criação de
bancos de dados3, bem como existe um consenso internacional da necessidade de que
sejam estabelecidos bancos de dados contendo perfis de DNA para fins civis ou
criminais.

Os Estados Unidos foram pioneiros ao criar em 1994 o CODIS - Combined
DNA Index System, seguido pelo do Reino Unido que em 1995 deu início à criação
de seu banco de dados de DNA (JOBLING; GILL, 2004, p.744).

O estudo de diferentes regiões polimórficas do DNA humano, obtidas de
vestígios encontrados em locais de crimes como sangue, saliva, sêmen, entre outros,
organizadas em bancos de dados, amplia consideravelmente as possibilidades de
êxito na investigação criminal. Exemplo disso pode ser dado pelo confronto entre o
perfil genético oriundo de vestígio retirado de um local de crime que está sob
investigação e perfis genéticos que constituem um banco de dados e se encontrar o
possível perpetrador do crime.

É certo que, à medida que o número de pessoas cujo DNA for analisado e
incluído no banco de dados aumentar, a propabilidade de se alcançar suspeitos
também aumentará (GUILLÉN et al., 2000, p.266; MCCUE, 2001, p.1). Contudo, os
critérios para a inclusão de um perfil de DNA em um banco de dados variam entre os

2

Chumaço de algodão, ou outro material absorvente, preso a uma extremidade adequadamente
esterilizada de uma haste, e que se emprega ou para aplicação de medicamento, ou para coleta, por
atrição, de material destinado a estudos. Por ainda não ser unânime nos dicionários de língua
portuguesa consultados, quanto à adaptação deste termo para suabe, preferiu-se adotar sua grafia
original na língua inglesa, forma consagrada entre os técnicos do meio forense [s. m. s. swab; pl.
swabs].
3
“Já em 2002, o FBI processava cerca de 5 mil amostras de DNA a cada ano. Com a ajuda de novos
sistemas robóticos, analistas do laboratório criminal planejam processar 90 mil amostras por mês até
2010” (MOORE, S., 2009).

17

países. Alguns mais rigorosos como o Reino Unido, a Austria, a Suíça e a Eslovênia,
além de inserirem em seus bancos os perfis genéticos dos condenados por qualquer
infração penal, também inserem os perfis de suspeitos do cometimento de qualquer
crime, independentemente de sua gravidade ou da comprovação posterior de sua
inocência (JOBLING; GILL, 2004, p.745; BRETTELL; BUTLER; SAFERSTEIN,
2005, p.3844).
Alguns estudiosos, como é o caso de Linacre (2003, p.1842)4, consideram os
bancos de dados como impassíveis de falhas. Outros, no entanto, posicionam-se de
maneira mais crítica, advertindo para as armadilhas éticas e sociais que podem trazer
os bancos de dados formados de modo tão amplo (PASCALI; LAGO; DOBOSZ,
2003, p.834; JOHNSON; MARTIN; WILLIAMS, 2003, p.23).

Inicialmente os bancos de dados faziam suas buscas pelo confronto entre os
perfis genéticos de amostras oriundas de locais de crimes ou de vítimas (ditas
amostras questionadas ou de origem biológica desconhecida) e amostras-referência,
essas oriundas de suspeitos ou de condenados. Contudo, um novo método de uso dos
bancos de dados vem sendo utilizado. Trata-se de uma forma de pesquisa
denominada pequisa ou busca familiar. Em 2003, um motorista de caminhão foi
morto em Syrrey, no Reino Unido, por um tijolo arremessado no parabrisa de seu
caminhão.

Um perfil de DNA (diferente do da vítima) foi obtido do tijolo e,
confrontado-o com os perfis de um banco de dados, não houve coincidência absoluta
com as pessoas condenadas ou suspeitas. Uma busca geograficamente restrita, pois
familiares costumam residir próximos um do outro, poderia levar a potenciais
parentes do perpetrador, levando-se em conta o fato de que parentes consanguíneos
compartilham mais alelos do que duas pessoas não aparentadas. Assim, através da
busca familiar pode-se chegar indiretamente ao perpetrador5 (JOBLING; GILL,
4

O autor, em artigo sobre o banco de dados de DNA do Reino Unido, defende como necessária a
prática de inclusão de perfis de suspeitos e de perpetradores de pequenos crimes, bem como de crimes
mais graves, citando como exemplo a prisão e a subsequente condenação, em 2001, de um homem por
um homicídio, cometido em 1968, desencadeadas pela constatação de coincidência entre um vestígio
de DNA encontrado no local desse crime e a sua amostra biológica colhida por ocasião de sua
condenação por seu envolvimento em um simples acidente de trânsito.
5
Novo desenvolvimento em DNA Forense: Craig Harman estava alcoolizado quando, em maio de
2003, matou Michael Little ao atirar um tijolo viaduto de uma auto-estrada. Ele não tinha nem motivo
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2004, p.744; SELLAROLI; CUCCA; SANTOSUOSSO, 2007, p.222).

Seja de que modo for, as provas oriundas de bancos de dados de DNA
originam problemas novos ou acentuam outros já estabelecidos em relação às provas
biológicas. Tal problemática não é posta no sentido de freiar ou obstacularizar a sua
utilização, mas como forma de assegurar que as provas se realizem com garantias
técnicas suficientes e com respeito aos direitos fundamentais que possam ser afetados
por sua realização.

Importante notar que, além de tornar a elucidação de casos criminais mais
célere, os bancos de dados, se padronizados, isto é, se sempre forem analisadas as
mesmas regiões (loci) polimórficas do DNA, poderá existir troca de informações de
dados em nível nacional e internacional, o que facilitará a guerra contra a
criminalidade tradicional e contra o terrorismo.

Contudo,

sem

descuidar

dessas

potenciais

benesses

sociais,

no

estabelecimento de bancos de dados de DNA devem também ser valorados outros
aspectos que permeiam a questão e que podem ferir suscetibilidades, direitos e
garantias individuais. Dentre estes devem ser destacados os aspectos técnicos e éticos
concernentes ao uso de outras informações genômicas também contidas na molécula
de DNA, além dos aspectos jurídicos relacionados com direitos e garantias
individuais.

nem conexão com a vítima, o que significa que, em circunstâncias normais, o crime teria sido quase
impossível de ser resolvido. Infelizmente, para o senhor Harman, ele deixou vestígios de sangue sobre
o tijolo, ainda mais infelizmente, ele estava relacionado a alguém que tinha sido preso uma vez e,
portanto, teve seu perfil de DNA introduzido em um banco de dados. Em 19 de abril, ele se tornou a
primeira pessoa a ser condenada em consequência de uma investigação genética de outra pessoa. A
técnica que levou a polícia ao seu homem é um romance, mas um simples romance. Os analistas
forenses do laboratório de DNA recuperam sequências de 20 loci do DNA dos vestígios de sangue
contido no tijolo (formando um perfil genético) e o introduziram no banco de dados em um
computador. Algumas horas mais tarde, eles tinham uma lista de pessoas que compartilhavam 11 ou
mais marcadores genéticos com o sangue do tijolo. Duas pessoas escolhidas ao acaso são susceptíveis
de partilhar apenas seis ou sete marcadores, 11 ou mais sugere um parentesco consanguíneo. Dois
pressupostos básicos ajudaram a estreitar ainda mais a lista, segundo Jonathan Whitaker, um analista
sênior do laboratório: "em primeiro lugar, os infratores têm tendência a cometer crimes nas
proximidades de seu domicílio, e, em segundo lugar, os membros de uma família não se afastam
muito um dos outros". Afastando pessoas geneticamente desiguais e que residiam lugares distantes, os
investigadores chegaram a um homem que habitava próximo ao local do crime e que compartilhava
16 marcadores de DNA com a amostra de sangue do tijolo. Ele era o irmão de Mr. Harman (The
Economist, 24 abr. 2004).
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Uma das questões mais polêmicas em relação à utilização de perfis genéticos
é a existência de um arquivo no banco de dados com informação das identificações
resultantes do confronto de perfis (nomes das pessoas), bem como o depósito dos
remanescentes das amostras biológicas analisadas com fins forenses (ROMEU
CASABONA, 2002, p.X).

Desde a última década do século XX, alguns poucos países já
regulamentaram o funcionamento de seus bancos de dados de DNA, fato que
comprova ser esta prática uma ferramenta muito útil para a investigação policial6.
Outros países debatem o assunto e alinhavam medidas legislativas para sua
regulamentação (ASPLEN, 2003, p.1; LAZER; MEYER, 2004, p.362).

Diferentemente da Europa e dos Estados Unidos que há anos possuem banco
de dados de DNA, no Brasil as tentativas oficiais para criação deste dispositivo de
informação são ainda incipientes, mesmo levando-se em conta o grande número de
crimes que geram vestígios biológicos passíveis de análise de DNA. Apesar da
necessidade de uma ampla discussão social sobre o tema, tão complexo e de grande
potencial para vulneração de direitos fundamentais, o assunto ainda é somente
debatido por pequenos grupos de analistas de DNA, mormente peritos oficiais, que
apenas discutem seus aspectos técnicos sob o prisma policial, furtando-se dos
aspectos éticos e jurídicos que também permeiam a questão.

Uma reflexão multidisciplinar sobre a formação de arquivos de perfis de
DNA ou das próprias amostras biológicas tem hoje uma grande relevância, devido ao
quase vazio legal da matéria e à necessidade de sua regulamentação. Trata-se, em
consequência, de um tema de grande atualidade, que suscita polêmica e que
despertará grande atenção de diferentes instituições em um futuro próximo (ROMEU
CASABONA, 2002, p.X), uma vez que alguns países europeus já discutem estender
6

Conforme observa Moore (2009), desde que foi montado, em 1994, o CODIS ajudou a identificar
milhares de infratores. Provas pautadas em DNA exoneraram mais de 200 pessoas acusadas
injustamente. Policiais do FBI esperam que a expansão deste banco de dados os ajude a solucionar
mais crimes, novos e antigos. De acordo com os dados publicados pelo FBI, até novembro de 2008,
foram acumulados mais de 6,5 milhões de perfis genéticos de pessoas envolvidas com a prática de
crimes e quase 250 mil perfis de amostras biológicas encontradas em locais de crimes ou nas próprias
vítimas. O cruzamento destes dados contribuiu para quase 81 mil investigações criminais (CODIS,
2009). Em relação ao Reino Unido, os dados disponíveis no site da NPIA indicam que, entre abril e
novembro de 2009, o NDNAD contribuiu para o esclarecimento de 140 homicídios e estupros, bem
como para 367 outros crimes (NPIA, 2009).
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seus bancos de dados para toda população7, sob os auspícios de uma autoridade
independente8, e outros, ao contrário, argumentam que os bancos de dados existentes
são discriminatórios porque alguns grupos da população são provavelmente superrepresentados entre os suspeitos (COLE, 2004, p.84; SMITH, 2006, p.388).

A conservação de amostras para possíveis testes com futuras tecnologias
também é considerada controversa por alguns que alegam que isto poderia levar a um
vazamento de informações genéticas ao setor privado (JOBLING; GILL, 2004,
p.745).

Ainda um pouco aquém dessas importantes preocupações, para fazer frente à
criminalidade desenfreada, algumas medidas, visando ao combate da violência no
Brasil, foram propostas em nível federal (ABRAMOVAY; PAIVA, 2007, p.2; DE
VITTO et al., 2007, p.2). Dentre essas, destacam-se ações de modernização das
perícias lançadas pela SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública do
Ministério

da

Justiça

visando

o

aprimoramento

técnico-científico

e

o

aperfeiçoamento de metodologias avançadas aplicadas às investigações criminais,
como a tecnologia do DNA, que podem efetivamente alavancar a investigação
policial e, assim, contribuir com a diminuição da violência.

Contudo, no Brasil, não obstante ao precoce, mas já rotineiro emprego da
prova pautada na análise de DNA em processos criminais, prova essa licitamente
formada com a contribuição voluntária do acusado, há um consenso popular em
defesa da possibilidade de realização compulsória desse exame, pela argumentação
de que o interesse da defesa social (proteção da sociedade) justificaria o desrespeito

7

Em sentido mais amplo, James Watson conclama pela formação de um banco de dados global como
forma de luta contra a criminalidade e o terrorismo, demandando um enorme custo e complexo
esforço, levantando sérias questões éticas e legais (CONNOR, 2003).
8
É o caso do Reino Unido. Alec Jeffreys, discutindo sobre o tema, argumenta que, se todos estiverem
no banco de dados, ninguém será discriminado. Contudo, acredita que esses dados não deveriam ser
controlados pela polícia. Em vez disso, ele argumenta que os perfis de DNA deveriam ser
considerados como um certificado de identidade. "Estaríamos todos certificados para o nascimento, o
casamento e para o óbito. Imagine um equivalente ao Somerset House (gabinete que outrora guardava
todas as certidões de nascimento, certidões de casamento e certidões de óbito na Inglaterra e no País
de Gales; esses documentos estão agora no Family Records Centre) explorando a identidade dos perfis
de DNA. Tratar-se-ia de dar a cada perfil genético proteção como a um indivíduo, que prove que você
é você". (NEWTON, 2004).

21

aos direitos e garantias do acusado, seguindo-se, de certa forma, a linha do Direito
Penal do inimigo9 de Günter Jakobs.

Infelizmente, essa linha de pensamento rasante, inflamado por processos
midiáticos inconsequentes e policialescos, sem qualquer ponderação ética, poderá
influenciar negativamente o processo legislativo que norteará a instalação de bancos
de dados de DNA no Brasil. Certamente, por esse raciocínio avesso, ao arrepio de
todas as garantias constitucionais conquistadas, o conteúdo desses bancos de dados
será entremeado com informações genéticas indistintamente obtidas, voluntária ou
involuntariamente, de suspeitos, averiguados, indiciados, acusados, réus e
condenados, para serem empregadas para o esclarecimento de ilícitos praticados no
presente, no passado e no futuro (BECHARA, 2008, p.16-7; COSTA, 2008, 12).

DOS OBJETIVOS GERAIS
 Verificar as condições técnicas necessárias para a formação e
manutenção de bancos de dados de DNA;
 Pesquisar as vantagens a serem auferidas pelas instituições policiais e
judiciais em decorrência da utilização dos perfis genéticos contidos
nesses

bancos

de

dados

e

intercambiáveis

nacional

e

internacionalmente;
 Realizar os objetivos anteriores à luz de princípios éticos e jurídicos,
no campo dos direitos Constitucional, Penal e Processual Penal,
especificamente aplicados ao tema;
 Estabelecer os parâmetros técnicos, éticos e jurídicos necessários para
a criação e o funcionamento de um banco nacional de dados

9

Segundo Gracia Martín (2005, p.86), “O Direito Penal do inimigo foi introduzido no discurso
teórico atual por Jakobs como um conceito doutrinário que se opõe a um Direito Penal do cidadão. O
Direito Penal do cidadão define e sanciona delitos ou infrações de normas realizadas pelos indivíduos
de um modo incidental e que são normalmente uma simples expressão de um abuso por parte dos
mesmos nas relações sociais nas quais participam com seu status de cidadão, ou seja, na sua condição
de sujeitos vinculados ao Direito e pelo Direito. Os inimigos, ao contrário são indivíduos que
abandonaram o Direito de um modo permanente e, com isso, o status de cidadão”. Nas palavras do
próprio autor: “Aquele que pretende ser tratado como pessoa deve oferecer em troca uma certa
garantia cognitiva de que vai se comportar como uma pessoa. Sem essa garantia, ou quando ela for
negada expressamente, o Direito Penal deixa de ser uma reação da sociedade diante da conduta de um
de seus membros e passa a ser uma reação contra um adversário” (JAKOBS, 2003, p.55).
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genéticos criminais de modo que as interverções necessárias nos
direitos e garantias constitucionais conquistadas mínimas;

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analisar o potencial informativo das regiões do DNA utilizadas na
identificação humana e os avanços tecnológicos relacionados com a
formação de bancos de dados de DNA;
 Descrever a estruturação e o funcionamento de diferentes tipos de
bancos de dados de identificação genética civil e criminal institu;
 Avaliar os diferentes desdobramentos institucionais relacionados com
o funcionamento de banco de dados genéticos;
 Discorrer sobre a signicância forense da prova derivada de um banco
de dados de DNA;
 Estudar os principais problemas éticos relacionados com os bancos de
dados de DNA e os principais instrumentos internacionais e nacionais
que dão as diretrizes éticas sobre o tema;
 Discutir os principais problemas éticos e legais relacionados com a
coleta de amostras biológicas;
 Avaliar a importância deste tipo de banco de dados para a
investigação policial e para a persecução judicial;
 Estudar as principais repercussões da expansão desses banco de dados
sobre a privacidade dos indindivíduo;
 Apresentar o estado da arte dos principais bancos de dados genéticos
criminais em funcionamento no mundo.
 Avaliar a proposta da SENASP/MJ para a criação de um banco
nacional de dados genéticos criminais.

Partindo destas preocupações, a exposição será iniciada com capítulo em que
se pretende fazer uma abordagem sobre os âmbitos de aplicação dos conhecimentos
da Genética Molecular na Medicina Forense e na Criminalística.
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Os dois capítulos seguintes serão dedicados ao estudo da estruturação e do
funcionamento de um banco de dados genéticos, dando-se ênfase aos possíveis
modos de classificação de seu conteúdo, ao seu modelo operativo e sua
aplicabilidade.

No quarto capítulo serão estudados os principais problemas éticos
relacionados com a formação de bancos de dados genéticos civis e criminais, dando
destaque à problemática do consentimento informado para a coleta de materiais
biológicos.

Na sequência, serão abordados aspectos ético-legais especificamente
relacionados com a coleta de amostras biológicas para exames de DNA.

O capítulo seis cuidará da importância dos bancos de dados criminais de
DNA para a investigação policial e para a persecução judicial. Será aqui tratada a
questão da identificação criminal, bem como serão abordadas as possíveis
vulnerações de direitos fundamentais na formação de um banco de dados genéticos.
Serão ainda discutidos aspectos do Direito Penal e do Direito Processual Penal
relacionados ao tema.

No sétimo capítulo serão abordados os aspectos relevantes para a obtenção de
um equilíbrio entre a privacidade e a segurança pública, discutindo-se sobre os
direitos individuais e os bens comuns, as possíveis falhas da privacidade e o
expansionismo dos dados criminais de DNA.

O capítulo seguinte está relacionado com o estudo dos principais bancos de
dados de identificação genética existentes no mundo.

O nono capítulo tratará dos parâmetros para a criação de um banco de dados
de identificação genética criminal, levando-se em conta considerações técnicolegislativas para sua formação.

O último capítulo tratará de estudo sobre a criação de um desses bancos com
fulcro criminal no Brasil, através da avaliação de projetos legislativos relacionados
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com o tema, bem como pela análise da Proposta para a implantação de uma Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) para o Brasil, elaborada pela
SENASP/MJ.

As conclusões constarão no encerramento da apresentação. Como o tema
sugere, desde o início da pesquisa, estas não serão definitivas, pois a criação de
bancos de dados genéticos no Brasil, dada a complexidade, profundidade e
importância do tema, dependerá de um amplo e exaustivo debate entre os poderes
constituídos e a sociedade.

Desta forma, o objetivo da pesquisa é o de contribuir, ainda que parcialmente,
para que os aplicadores do Direito, em especial, do Direito Penal, tenham um
referencial para sua participação nesse debate.
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CAPÍTULO 1

A MEDICINA FORENSE, A CRIMINALÍSTICA E A
IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA
1 Polimorfismo do DNA e a Informação Genética
Em seus estudos sobre a Biologia Molecular da célula, no tocante ao DNA,
Alberts et al. (1997, p.183) iniciam lembrando que:
A vida depende da habilidade da célula guardar, recuperar e traduzir as
instruções genéticas requeridas para fazer e manter um organismo vivo.
Essa informação hereditária é passada de uma célula para suas células
filhas pela divisão celular e de geração em geração de organismos através
das células reprodutivas. Essas instruções são armazenadas dentro de cada
célula viva como genes – os elementos que contêm informações que
determinam as características de uma espécie como um todo e dos
indivíduos que a compõem.

Nos idos de 1940, a ciência identificou o DNA – ácido desoxirribonucleico
como sendo o portador da informação genética. Contudo, o mecanismo pelo qual a
informação hereditária era copiada para ser transmitida de célula em célula só foi
desvendado em 1953, quando James Watson e Francis Crick determinaram a
estrutura da molécula de DNA.

No início do século XX já se sabia que os cromossomos eram constituídos de
genes e apenas mais tarde, quando as análises bioquímicas se tornaram possíveis,
descobriu-se que os cromossomos são basicamente constituídos por DNA e proteínas
(ALBERTS et al., 1997, p. 184).

O DNA é linear, com estrutura helicoidal dupla que lhe proporciona o aspecto
molecular de uma escada em espiral. A dupla hélice é composta por duas cadeias ou
fitas constituídas por blocos chamados nucleotídeos. Cada nucleotídeo consiste de
um grupo fosfato, que lhe dá a característica ácida, uma molécula de açúcar
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denominada desoxirribose e uma de quatro diferentes bases nitrogenadas – adenina,
guanina, citosina ou timina. Cada um dos quatro nucleotídeos são usualmente
designados pela primeira letra da base que o contém: A, G, C ou T (GRIFFITHS et
al., 1999, p.3).

Cada fita da molécula de DNA possui polaridade e direções opostas e, por
isso, são ditas antiparalelas. As bases nitrogenadas de cada fita da molécula são
complementares em função de sua forma específica (sistema chave-fechadura)10 e
carga elétrica. Essas se ligam por pontes de hidrogênio. Assim, a adenina apenas
pareia com a timina e a guanina apenas com a citosina (GRIFFITHS et al., 1999,
p.4). As figuras abaixo inseridas ilustram os conceitos expendidos.

Figura 1 – Citoplasma de uma célula hipotética mostrando
ao centro, no interior do núcleo em amarelo, alguns
cromossomos
espiralados
(disponível
em:
http://www.roche.com/pages/rgg/01_01_01a.jpg).

Figura 2 – Representação da composição dos
cromossomos: basicamente composta por proteínas
(representadas pelas pequenas esferas) e pela molécula de
10

Encaixe perfeito a determinado substrato.
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DNA
(disponível
<http://www.roche.com/pages/rgg/01_01_01b.jpg>).

em:

Figura 3 – Adaptação da representação do pareamento
específico entre as bases nitrogenadas complementares: A
com
T
e
C
com
G
(disponível
em:
http://www.roche.com/pages/rgg/01_01_02.jpg).

Figura 4 – Ilustração da molécula de DNA com suas fitas
antiparalelas: uma no sentido 5’ - 3’ e a outra,
complementar, no sentido 3’ - 5’ (disponível em:
http://www.roche.com/pages/rgg/01_01_03.jpg).

De acordo com o Projeto Genoma Humano (PGH)11, a espécie humana possui
entre
11

20.000

e

25.000

genes

que

codificam

proteínas,

correspondendo,

Iniciado formalmente em 1990 nos Estados Unidos, o PGH foi um esforço de 13 anos coordenado
pelo Departamento de Energia e do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. O projeto foi
originalmente planejado para durar 15 anos, mas os rápidos progressos tecnológicos aceleraram a sua
conclusão que se deu em 2003. Os objetivos desse projeto foram os de identificar todos os genes
humanos; determinar as sequências dos três bilhões de pares de bases químicas que compõem o DNA
humano; armazenar essas informações em bancos de dados; criar ferramentas para melhorar a análise
dos dados obtidos; transferir tecnologias relacionadas às análises de DNA ao setor privado e abordar
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aproximadamente, a 2% do total de seu DNA. O genoma humano possui cerca de
três bilhões de pares de bases (pb) nitrogenadas, divididos em 23 cromossomos, cada
um contendo uma única molécula bifilamentar e linear de DNA entre 55.000 e
250.000 kb de comprimento (BROWN, 1998, p.200). A figura abaixo inserida ilustra
o modo de distribuição do DNA no genoma humano.

Figura 5 – O genoma humano. Baseado em T. Strachan e A. P. Read (1996) Human Molecular
Genetics, BIOS, Oxford. (adaptado de BROWN, 1998, p. 201).

Uma característica importante do genoma humano é que ele é variável. Não
existem duas pessoas com genomas idênticos, com exceção dos gêmeos
monozigóticos. Isso se deve ao fato de que várias partes do genoma são polimórficas,
isto é, podem existir de várias formas diferentes. As regiões extragênicas, em
especial, tendem a ser altamente polimórficas, variando de pessoa para pessoa, daí
servirem para os processos de individualização12.

os aspectos éticos, legais, e as questões sociais que poderiam surgir a partir do projeto. (PGH, 2009).
Conforme Romeo Malanda (2006, p. 11), o importante agora é caracterizar as proteínas que
correspondem às diferentes sequências conhecidas, estudar a sua funcionalidade, ou seja, onde e
quando atuam, como interagem com outras proteínas, entre outras ações que ocorrem no ser humano.
Iniciou-se, assim, o que se chamou de Projeto Proteoma Humano. Desta maneira se passou de uma
genômica estrutural (o sequenciamento do genoma), para uma genômica funcional (também chamada
de proteômica), que procura conhecer qual é a função dos genes seqüenciados.
12
Segundo Gattás (2006, p.V), “polimorfismos genéticos, por definição, são formas alternativas de
um mesmo gene ou de uma determinada sequência de DNA, que ocorrem em frequências acima de
1% na população, resultando em diferentes genótipos. Os polimorfismos de DNA podem ocorrer fora
de sequências gênicas, não modificando o fenótipo, ou em sequências do DNA que codificam,
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Importante ressaltar que, pelo fato de os métodos de identificação humana se
pautarem basicamente pela análise de regiões do DNA repetitivo agrupado, essas
regiões serão o principal objeto de estudo neste trabalho.

As regiões de DNA altamente repetitivo, também conhecidas como regiões
hipervariáveis do DNA, possuem polimorfismos que podem ser agrupados em dois
tipos: polimorfismos de comprimento e polimorfismos de sequência.

Os polimorfismos de sequência são compostos de diferentes nucleotídeos em
uma determinada localização do genoma. Essas variações em sequência podem ser
manifestadas como regiões de alelos alternativos por substituições, adições ou
deleções de bases. Contudo, a maioria dos polimorfismos de sequência representa
meras mutações pontuais, servindo para o estudo do sequenciamento do DNA
mitocondrial13 e dos SNPs (single nucleotid polimorphism) ou polimorfismo de
nucleotídeo único14 (WEEDN; SWARNEN, 1998, p. 1430).

Já os polimorfismos de comprimento são sequências de nucleotídeos que se
repetem, sendo denominadas VNTRs (variable number of tandem repeats) ou
número variável de repetições consecutivas. O genoma humano contém longos
trechos dessa espécie de repetição. Esse tipo de DNA repetitivo é chamado de DNA

modificando muitas vezes o volume, qualidade e função da proteína produzida. Dentre as muitas
aplicações da análise de polimorfismos de DNA, incluem-se a área de ciências forenses, na definição
de perfil genético único e individual a partir do qual é possível estabelecer, as relações de parentesco
biológico, e a área de ciências da saúde, quando variáveis polimórficas de um mesmo gene podem
alterar funções da proteína sintetizada, modificando o risco para determinadas doenças como, por
exemplo, o câncer”.
13
Nos animais, o DNA é encontrado abundantemente no núcleo das células compondo os
cromossomos, mas também é encontrado nas mitocôndrias. As mitocôndrias são corpúsculos esféricos
ou em forma de bastonetes, relacionados com a respiração celular, que aparecem imersos no
citoplasma. São encontradas em todas as células de organismos eucariotos aeróbios. A quantidade de
mitocôndrias por célula varia em função de suas necessidades energéticas, sendo que uma única célula
pode chegar a possuir mais de 5.000 cópias desta organela (JOBIM, 2005, p.20).
14
De acordo com Dias Neto (2003, p.17), “cada um dos bilhões de seres humanos de nosso planeta –
com exceção dos gêmeos monozigóticos – possui seu próprio e único genoma. Apesar de serem
únicos, os genomas de dois seres humanos não aparentados têm uma identidade média de 99,9%.
Diante de um genoma de cerca de 3,2 bilhões de bases, a sutil diferença de 0,1% representa uma
coleção de alguns milhões de nucleotídeos, responsáveis pela nossa fabulosa diversidade. A maioria
dessas diferenças tem a forma de substituições ou polimorfismos de nucleotídeos únicos (conhecidos
em inglês como SNPs, ou Single Nucleotide Polymorphisms)”.
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satélite15 e, geralmente, é dividido em três categorias que variam de acordo com o
comprimento da sequência repetitiva. Assim, segundo Brown (1998, p.204), o DNA
repetitivo pode ser agrupado em:

a. DNA satélite clássico – com grupos entre 100 e 5.000 kb (kilobases =
1.000 bases) de comprimento;

b. DNA minissatélite – com grupos mais curtos entre 100 pb e 20 kb de
comprimento e

c. DNA microssatélite – geralmente com menos de 150 pb e se distingue
dos microssatélites pelo curto tamanho das repetições de suas bases.

As regiões com repetições da sequência básica maiores que oito pares de
bases (pb) foram denominadas de minissatélites ou regiões com repetições em
tandem longas (LTRs). Aquelas com repetições da sequência básica de
aproximadamente 2 a 8 pb são denominadas de regiões microssatélites ou STRs
(short tandem repeats).

Os minissatélites são formados por sequências de vários nucleotídeos, por
exemplo, (ATCGGACCAATCG)n, repetidas em números diferentes em cada
indivíduo, dando-lhe uma característica única. Um lócus de minissatélite pode ter
muitos alelos em função do número de vezes (n) em que esta estrutura é repetida ao
longo do DNA, deixando a população polimórfica em relação ao lócus.

Os loci de microssatélites (STRs) ou repetições curtas consecutivas se
assemelham aos minissatélites, porém com estrutura repetida menor, como, por
exemplo, na sequência (CA)n. O número de repetições básicas nos minissatélites e
microssatélites pode variar em diferentes indivíduos criando um polimorfismo de
15

Segundo Brown (1998, p.205), “o termo DNA satélite é derivado do modo pelo qual o DNA
repetitivo é preparado como uma fração pura, separada do resto do DNA em uma célula humana. [...]
Em um gradiente de densidade, uma molécula de DNA migra para onde a posição do soluto é igual à
sua própria densidade de flutuação. A densidade de flutuação de uma molécula de DNA depende de
seu conteúdo G-C, com o DNA humano (conteúdo G-C de 40,3%) tendo uma densidade de flutuação
de 1,701 g.cm-3. O DNA humano forma, portanto, uma banda na posição 1,701 g.cm-3 em um
gradiente de densidade. Esta não é, entretanto, a única banda que aparece: com o DNA humano
existem também três bandas satélite, em 1,687, 1,693 e 1,697 g.cm-3” .
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comprimento (WEEDN; SWARNEN, 1998, p.1430; JOBIM, 2005, p.8). A figura
seguinte ilustra exemplos de alguns dos polimorfismos acima comentados.

Figura 6 – Adaptação da representação de polimorfismos do DNA repetitivo: minissatélite,
microssatélite
e
polimorfismo
de
nucleotídeo
único
(disponível
em
http://www.roche.com/pages/rgg/01_05_14.jpg).

O polimorfismo dos minissatélites e microssatélites é traduzido pela
possibilidade de existirem diversos alelos na população. Como consequência dessa
possibilidade, os achados de similaridades entre duas pessoas podem ter significância
para o estabelecimento de uma relação de parentesco entre elas.

As frequências dos alelos são também importantes para a individualização,
uma vez que um alelo do qual a maior parte da população é portadora não se presta à
diferenciação de indivíduos. Para cada lócus polimórfico existem diversos alelos,
porém cada indivíduo poderá ter no máximo dois deles, herdados de cada um dos
pais. É importante ainda ressaltar que nem todos os loci de minissatélites e
microssatélites podem ser utilizados nos estudos forenses, sendo os melhores aqueles
que se apresentam com maior polimorfismo e mais alto grau de heterozigosidade, ou
seja, com alta frequência de alelos diferentes por lócus (JOBIM, 2005, p.11).

Não é demais lembrar que essas regiões repetitivas e polimórficas do DNA
que se prestam à identificação humana são regiões não codificantes, isto é, não
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produtoras de proteínas. Consequentemente, não se relacionam com características
físicas (fenotípicas) como cor de cabelos, olhos, pele, estatura etc. Por não
produzirem proteínas que são de vital importância para a sobrevivência e sem que a
ciência conhecesse qualquer função fisiológica que fosse exercida por essas regiões
que compõem 95% do genoma, costumou-se chamá-las de DNA lixo ou junk DNA.

Faz sentido que a identificação humana seja feita através do estudo dessas
regiões, uma vez que para existir a individualização de pessoas não poderiam ser
empregados genes que produzissem proteínas, pois apesar das diferenças físicas que
as proteínas podem produzir no fenótipo humano, essas diferenças (cor da pele, tipo
sanguíneo entre outras) não seriam suficientes para individualizar alguém de modo
único e insofismável.

Isto se deve ao fato de que as pessoas não apresentam e nem podem
apresentar grande variabilidade nas regiões codificadoras do DNA, pois isso poderia
ser causa de sérias enfermidades ou mesmo tornar o indivíduo inviável devido a
alterações na expressão proteica.

Já as regiões não codificadoras, ao longo do processo evolutivo, puderam
acumular grandes variações em suas bases nitrogenadas, variações essas que foram
se ampliando e sendo transmitidas ao longo das gerações, sem que essa variabilidade
genética pudesse comprometer a sobrevivência de seus portadores.

Essas alterações no DNA são representadas pelo número variado de
repetições em tandem que podem ser encontradas para um mesmo lócus do DNA.
Cada variação no número de repetições da mesma região do DNA vai implicar no
surgimento de diferentes alelos na população. Por exemplo, o lócus D8S1179 é uma
das regiões repetitivas do DNA empregada nas análises para identificação humana
(vide TABELAS 1 e 3). Ela corresponde ao sítio 1179 do cromossomo 8. Apresenta
como sequência repetitiva as bases TCTA e os estudos populacionais mostraram
existir 12 alelos diferentes: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Como visto,
cada pessoa pode apresentar no máximo 2 alelos para cada região analisada: um
vindo da mãe e outro do pai. Desse modo, apenas quanto a esse lócus, pode-se
encontrar na população 144 diferentes genótipos, conforme ilustra a tabela abaixo
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inserida (TECHNICAL MANUAL POWERPLEX® 16 BIO SYSTEM, 2008, p.278).
TABELA 1 – Possíveis genótipos encontrados na população para o lócus D8S1179.
alelos
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

7
7/7
7/8
7/9
7/10
7/11
7/12
7/13
7/14
7/15
7/16
7/17
7/18

8
8/7
8/8
8/9
8/10
8/11
8/12
8/13
8/14
8/15
8/16
8/17
8/18

9
9/7
9/8
9/9
9/10
9/11
9/12
9/13
9/14
9/15
9/16
9/17
9/18

10
10/7
10/8
10/9
10/10
10/11
10/12
10/13
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18

11
11/7
11/8
11/9
11/10
11/11
11/12
11/13
11/14
11/15
11/16
11/17
11/18

12
12/7
12/8
12/9
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
12/16
12/17
12/18

13
13/7
13/8
13/9
13/10
13/11
13/12
13/13
13/14
13/15
13/16
13/17
13/18

14
14/7
14/8
14/9
14/10
14/11
14/12
14/13
14/14
14/15
14/16
14/17
14/18

15
15/7
15/8
15/9
15/10
15/11
15/12
15/13
15/14
15/15
15/16
15/17
15/18

16
16/7
16/8
16/9
16/10
16/11
16/12
16/13
16/14
16/15
16/16
16/17
16/18

17
17/7
17/8
17/9
17/10
17/11
17/12
17/13
17/14
17/15
17/16
17/17
17/18

18
18/7
18/8
18/9
18/10
18/11
18/12
18/13
18/14
18/15
18/16
18/17
18/18

Assim, sendo útil à identificação humana pelo seu grande polimorfismo, a
ciência acreditava encontrar uma primeira utilidade para o então denominado DNA
lixo. Entretanto, essa nomenclatura pejorativa tende a mudar.
Pesquisadores (LUNYAK et al., 2007, p. 250), após estudos16 com espécies
diferentes de mamíferos, sugeriram que o dito DNA lixo pode ter a função de
16

Alguns pequenos fragmentos de DNA começam a parecer que não são apenas lixo, mas podem
desempenhar um papel importante na evolução dos mamíferos e no desenvolvimento embrionário.
Mais de 10.000 destes pequenos segmentos de DNA foram descobertos em partes do genoma humano.
Esses segmentos parecem ser fragmentos de transposons, pedaços de DNA (descobertos em 1956)
capazes de se copiar e de se inserir em novos locais no genoma milhões de vezes. Esses fragmentos
foram pesquisados em seis diferentes espécies de mamíferos: humanos, chimpanzés, macacos, cães,
camundongos e ratos e se mostraram quase idênticos. Tal semelhança sugere que a evolução tenha
preservado esses fragmentos, pois devem desempenhar algum papel importante porque, se assim não
fosse, há muito teriam desaparecido. Além disso, foram comparadas as sequências preservadas com
aquelas encontradas no genoma de frango, eliminando-se, assim, aqueles que estavam presentes antes
do surgimento dos mamíferos. Foram descobertos ao todo 10.402 elementos que são comuns e
exclusivos nos mamíferos, bem como que eles eram muito similares às sequências presentes nos
transposons. Esses elementos representam apenas uma pequena percentagem de junk DNA, o resto
desse DNA ainda tem função e origem desconhecidas. Tais elementos genéticos são notavelmente
preservados próximo aos genes que são ativados durante o desenvolvimento embrionário, incluindo o
sistema bioquímico que ajuda as células a se reunirem e interagirem. Os processos de união de células
são cruciais para que o desenvolvimento embrionário ocorra. Ainda não se sabe qual é o real papel
desempenhado por estes elementos, mas os pesquisadores sugerem que, provavelmente, seja o de
controlar a atividade dos genes codificantes. Desta forma, e graças a estes elementos, é que os genes
normais podem ser ativados em novos lugares somáticos ou em diferentes momentos do
desenvolvimento embrionário, assim contribuindo para as diferenças entre as espécies. Embora já
tenham sido encontrados alguns desses elementos isoladamente, esta é a primeira vez que se
demonstra que o fenômeno é generalizado e que pode desempenhar um papel importante. O próximo
passo é conhecer a função do restante do DNA lixo. Vale ressaltar que este trabalho não poderia ter
acontecido sem muitos dos avanços tecnológicos ocorridos dos últimos anos, como o sequenciamento
de genomas de várias espécies diferentes e a utilização de novos computadores com um software
sofisticado de análise genética (LUNYAK et al., 2007, p. 248-51).
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controlar a atividade dos genes codificantes presentes em suas proximidades, ou seja,
eles podem colaborar para a ocorrência da expressão gênica.

2 A Tecnologia do DNA
O primeiro método de detecção de regiões polimórficas do DNA era
denominado RFLP (restriction fragment length polymorphism) ou polimorfismo de
tamanho de fragmentos de restrição. Nas análises clássicas de RFLP, fragmentos de
DNA contendo VNTRs (minissatélites) eram cortados do DNA cromossômico por
enzimas de restrição. Um determinado comprimento de fragmento é conhecido como
alelo. Assim, eram analisados os fragmentos de corte (restrição) do DNA que
diferem (são polimórficos) em tamanho (comprimento) entre os indivíduos
(WEEDN; SWARNEN, 1998, p. 1430).

Esta técnica possui grande poder discriminatório na individualização de
pessoas, discriminando um indivíduo entre muitos milhões ou mesmo entre alguns
bilhões, apenas com a análise de cinco diferentes loci (JOBIM, 2005, p.11).
Entretanto, é técnica laboriosa, complexa e morosa, podendo uma análise demandar
de quatro a seis semanas, além de exigir DNA íntegro e em grande quantidade para
sua aplicação. Por esta última razão, o uso de sondas não é recomendado para
análises voltadas à elucidação de crimes, devido à escassez e, mormente, ao estado
de degradação das amostras.

A partir de 1990, novos métodos de análise de DNA foram introduzidos e,
praticamente, relegaram os testes por RFLP ao esquecimento por serem capazes de
produzir resultados em curto espaço de tempo (um ou dois dias) e por serem mais
sensíveis, isto é, ter capacidade de tipificar o DNA de pequenas amostras degradadas.
Estes testes usam um procedimento baseado na PCR, o qual pode produzir bilhões de
cópias de fragmentos de DNA de um ou mais loci. Os fragmentos do DNA
amplificado pela PCR são chamados amplicons e podem ser tipificados usando-se
diferentes métodos que incluem, principalmente, o sistema STRs (repetições tandem
curtas) e o sequenciamento direto do DNA mitocondrial (mtDNA).
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A PCR foi descrita pela primeira vez em 1985, por Kary Mullis que, em
1993, recebeu o prêmio Nobel em química por seu feito (WEEDN; SWARNEN,
1998, p. 1433). Desde o início, a PCR foi reconhecida como a melhor resposta em
potencial para quantidade traço de diferentes fluidos biológicos frequentemente
encontrados na área forense.

A PCR propicia a amplificação exponencial específica de sequências do DNA
in vitro, prestando-se como poderoso instrumento na avaliação da individualização
humana. O princípio da técnica é baseado na estrutura e na sequência do DNA.
Basicamente trata-se de uma reação enzimática catalisada por uma enzima
polimerase e ocorre em três passos: desnaturação que consiste na separação da dupla
fita do DNA a ser amplificado; anelamento ou hibridização, com ligação do iniciador
ou primer ao DNA a ser amplificado; e extensão, quando ocorre a polimerização
propriamente dita (JOBIM, 2005, p. 14).

Desde sua descrição, o procedimento da PCR vem sendo aperfeiçoado de
modo a permitir sua automação em aparelhos termocicladores. Microtubos contendo
os componentes essenciais à reação são colocados em um termociclador previamente
programado para repetição de ciclos de variação de temperatura, sendo cada um
deles composto dos três passos anteriormente descritos. Realizados de 20 a 30 ciclos,
têm-se milhões de cópias das regiões de interesse (loci STRs) do fragmento
(amostra) do DNA que se quer estudar.

A figura a seguir introduzida ilustra o procedimento da PCR.
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Figura 7 – Adaptação da representação do procedimento de
PCR – Reação em Cadeia da Polimerase (disponível em
http://www.roche.com/pages/rgg/deep01_02_PCR01.jpg).

Após os testes de validação de 13 loci (sistema multiplex) de STRs para
análises forenses, elaborados pelo FBI - Federal Bureau Investigation, no final dos
anos da última década do século passado, foram desenvolvidos testes comerciais
(kits) para análises das STRs (vide Tabela 2). Esses testes, combinando a alta
sensibilidade propiciada pela PCR e um poder discriminatório aproximado de um em
trilhões, rapidamente suplantaram as análises RFLP nos laboratórios de análises de
vestígios de crimes e de identificação de cadáveres (RUITBERG; REEDER;
BUTLER, 2000, p.320; BUTLER, 2003, p.98; THOMPSON; KRANE, 2003, p.1133; GILL et al., 2005, p.242; BUTLER et al., 2007, p.96).
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TABELA 2 - Loci STRs recomendados pelos principais bancos de dados de DNA e alguns dos
sistemas multiplex disponíveis atualmente no mercado.
cromossomo

loci recomendados
ENFSI
CODIS
INTERPOL

principais kits comerciais
SGM Plus™

PowerPlex 16™

2

D2S1338

TPOX

D2S1338

TPOX

3
4

D3S1358
FGA

D3S1358
FGA

5

Ø

7
8
11
12
13
15
16
18
19

Ø
D8S1179
TH01
vWA
Ø
Ø
D16S539
D18S51
D19S433

D3S1358
FGA
D5S818
CSP1PO
D7820
D8S1179
TH01
vWA
D13S317
Ø
D16S539
D18S51
Ø

21

D21S11

D21S11

D21S11

D3S1358
FGA
D5S818
CSP1PO
D7820
D8S1179
TH01
vWA
D13S317
Penta E*
D16S539
D18S51
Ø
D21S11
Penta D

X/Y sexo

amelogenina

amelogenina

amelogenina

Ø
Ø
D8S1179
TH01
vWA
Ø
Ø
D16S539
D18S51
Ø

amelogenina

Identifiler®
D2S1338
TPOX
D3S1358
FGA
D5S818
CSP1PO
D7820
D8S1179
TH01
vWA
D13S317
Ø
D16S539
D18S51
D19S433
D21S11
amelogenina

Na atualidade, muitos laboratórios forenses também utilizam testes para
examinar áreas polimórficas do cromossomo Y, contribuindo, assim, para aumentar o
painel de loci STR autossômicos utilizados para a identificação humana. Esses testes
podem ser utilizados em estudos genealógicos e em crimes sexuais que envolvam
mistura de fluidos biológicos masculino e feminino. Nesses casos, se existe mais
material proveniente da vítima do que do violador, torna-se difícil a tipagem do DNA
masculino pelos testes convencionais de STR. Os testes Y-STR focam-se apenas no
DNA de homens, tornando mais fácil a detecção e a tipagem do componente
masculino. As desvantagens destes testes são o baixo poder discriminatório, quando
comparados aos testes convencionais de STR, e a não distinção de homens de mesma
linha paternal (JOBIM, 2005, p.19; JOBLING; GILL, 2004, p.746). Uma classe de
marcadores de polimorfismo de nucleotídeo único do cromossomo Y (Y-SNPs) tem
sido alvo de interesse nas investigações forenses, pois muitos deles mostram
especificidade regional propiciando informações úteis sobre a origem geográfica de
um sujeito ou de um vestígio sob investigação (ALESSANDRINI et al., 2005,
p.521).

Estudos com STRs do cromossomo X têm também se mostrado promissores,
podendo tais marcadores, tal qual aos do cromossomo Y, ser utilizados como
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coadjuvantes em testes convencionais de STR. Um recente estudo nacional (SILVA,
2007, p.85) concluiu que STRs do cromossomo X possibilitam uma boa aplicação na
prática forense, permitindo, inclusive, sua utilização para cálculos estatísticos em
análises de identificação humana e em testes de parentesco.

Para análise de polimorfismos do mtDNA e dos SNPs, emprega-se a
metodologia de sequenciamento do DNA. Nos estudos de DNA mitocondrial utilizase um sistema de sequenciamento direto de duas áreas específicas do genoma
mitocondrial. Os analistas forenses descrevem um perfil de mtDNA pelas diferenças
entre a sua sequência e a de uma referência padrão.

Os testes de DNA mitocondrial são altamente sensíveis e podem produzir
resultados em amostras não convenientemente analisáveis por outras metodologias,
tais como fios de cabelos com bulbo degradado, ossos e dentes antigos. O mtDNA
está presente em centenas ou milhares de cópias por célula e, por isto, se conserva
mais que o DNA nuclear de amostras antigas e degradadas (JOBLING; GILL, 2004,
p.747; JUST et al., 2004, p.148).

Os testes de DNA mitocondrial têm menor poder discriminatório que os testes
STR, discriminando apenas um em centenas. Acrescente-se ainda que, por ser o
mtDNA oriundo de herança matrilinear, os testes geralmente não podem distinguir
indivíduos de mesma linhagem maternal. Pequenas variações são algumas vezes
encontradas em perfis de mtDNA de diferentes células da mesma pessoa devido a
mutações. Este fenômeno, conhecido como heteroplasmia, complica o processo para
determinar se dois perfis encontrados em diferentes amostras são realmente
coincidentes ou não (BIEBER, 2004, p. 32; THOMPSON; KRANE, 2003, p.11-54).

Os SNPs em DNA autossômico também apresentam baixo poder
discriminatório, quando comparado ao dos STRs. Entretanto, o estudo dos SNPs para
análise de materiais extremamente degradados pode ser de grande utilidade, como
ficou demonstrado nos trabalhos de identificação das vítimas dos ataques terroristas
ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. (JOBLING; GILL, 2004, p.746;
BIESECKER et al., 2005, p.1122; BUTLER; ALMIRALL, 2007, p.4369) e em
estudos antropológicos (PETKOVSKI et al., 2005, p.535).
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Na atualidade, quando da realização de um exame de DNA em um laboratório
forense, vários passos básicos são realizados, independentemente do tipo de
metodologia a ser aplicada e do tipo de amostra que está sendo analisada. Os
procedimentos básicos incluem: 1) extração ou isolamento do DNA das amostras a
serem confrontadas; 2) processamento do DNA (quantificação e amplificação do
DNA extraído das amostras) para que os resultados do teste possam ser obtidos; 3)
tipagem de regiões específicas do DNA; e 4) comparação e interpretação dos
resultados dos testes, ou seja, mormente, confronto entre os perfis genéticos obtidos
das diferentes amostras biológicas para verificação da existência ou não de vínculo
genético entre elas (BONACCORSO, 2005, p.43).

No caso de análises de STRs, desse confronto de perfis podem resultar muitas
discrepâncias entre os alelos de cada um dos loci analisados, sugerindo exclusão da
possibilidade de existência de vínculo genético entre as pessoas que a elas deram
origem.

Se do confronto dos perfis resultar coincidência absoluta de alelos em cada
um dos loci analisados, pode-se aventar a hipótese de que as amostras analisadas
foram originadas de um mesmo indivíduo, uma vez afastada a hipótese de ocorrência
de gemelaridade monozigótica.

No caso de ocorrer compartilhamento (coincidência) de um ou mais alelos,
em todos os lócus ou em um grande número deles, pode-se aventar a hipótese de
parentesco entre as diferentes pessoas que deram origem às amostras analisadas.

Nos casos de não exclusão, para exposição de resultados, calcula-se,
probabilisticamente, o quão verossímil é a hipótese aventada de existência do vínculo
genético entre elas.

A figura a seguir mostra alguns dos produtos resultantes da amplificação por
PCR do sistema multiplex PowerPlex 16™, caracterizados por eletroforese capilar
com detecção simultânea da fluorescência por meio da plataforma de análise ABI
Prism 3130 Genetic Analyzer, da Applied Biosystems. Tal figura ilustra
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parcialmente o confronto entre perfis genéticos, oriundos de diferentes pessoas em
um caso de investigação de paternidade.

Figura 8 – Gráfico ilustrativo da comparação entre alelos (picos numerados) de cinco diferentes loci de
STRs, oriundos de três diferentes amostras biológicas (sangue) para averiguação da existência de vínculo de
parentesco entre elas: mãe da criança, criança e suposto pai.

Segue tabela contendo os alelos expostos na figura anterior.
TABELA 3 – Perfis genéticos parciais oriundos de
amostras de caso de investigação de paternidade e
expostos na Figura 8.
alelos

PowerPlex 16™
loci

mãe

criança

suposto
pai

D3S1358

15/16

16/16

15/16

TH01

7/9.3

6/7

6/7

D21S11

31.2/32.2

29/32.2

29/30

D18S51

16/20

14/16

13/14

Penta E

11/13

10/13

9/10
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Notar que os dados contidos na tabela acima mostram, como era de se
esperar, uma vez que o vínculo de maternidade não é questionado, que a criança
compartilha 50% de seus alelos (sombreados de cor rosa) com sua mãe. Os alelos
restantes da criança, ditos alelos paternos obrigatórios (sombreados de cor azul),
foram encontrados em todos os loci do suposto pai, sugerindo a possibilidade de ser
verdadeira a hipótese de paternidade aventada.

Faz-se mister salientar que na Figura 8 os perfis foram parcialmente expostos
por impossibilidade técnica para a apresentação da imagem em sua totalidade.
Assim, apenas os alelos de cinco diferentes regiões de STRs foram exibidos. Na
atualidade, para o estabelecimento seguro de vínculo de paternidade, dentre outras
exigências, analisam-se no mínimo 13 regiões polimórficas autossômicas. Contudo,
os kits comerciais (vide Tabela 2) mais avançados possibilitam a análise simultânea
de 15 regiões polimórficas autossômicas e mais a amelogenina para a determinação
do gênero.

A figura abaixo inserida ilustra um gráfico real de um perfil genético
completo, isto é, oriundo da análise de 15 regiões polimórficas autossômicas e a
amelogenina, resultantes da amplificação, como no caso anterior, pelo sistema
multiplex PowerPlex 16™ e caracterização por meio da mesma plataforma.
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Figura 9 – Gráfico ilustrativo de um perfil genético de um homem (XY), obtido a partir da amplificação
simultânea pela PCR de 15 loci de STRs diferentes e do lócus da amelogenina (PowerPlex 16TM).

TABELA 4 – Transposição do perfil
genético exposto na Figura 9.
PowerPlex 16™
loci
D3S1358
TH01
D21S11
D18S51
Penta E
D5S818
D13S317
D7S820
D16S539
CSF1PO
Penta D
amelogenina
vWA
D8S1179
TPOX
FGA

alelos
16/16
6/8
30/30
13/16
11/12
8/12
10/14
11/12
12/13
11/13
9/12
XY
14/15
14/14
8/12
22/25
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Notar que o perfil obtido (alelo ou alelos de cada um dos lócus), oriundo da
análise de regiões polimórficas STRs, não denuncia, com exceção do gênero,
qualquer característica física, isto é, fenotípica, do indivíduo que deu origem ao
material biológico analisado.

O uso intenso e sistemático de análises de DNA gerou e tem gerado uma
quantidade enorme de informação, a qual deve ser armazenada (usualmente em
computadores) de modo ordenado e racional para uso posterior. Surge assim a
necessidade das chamadas bases de dados17 ou banco de dados genéticos. É em
decorrência dessa sistematização que qualquer tipo de informação, lançada nesse
banco, pode ser resgatada de modo semi-automático, com rapidez e exatidão, de
acordo com parâmetros previamente estabelecidos (LORENTE ACOSTA, 2002,
p.3).

3 Automação das Análises de STRs para Bancos de Dados de DNA
A introdução de dispositivos robóticos para processamento de
amostras líquidas de espécimes clínicos se deu há quase três décadas e nos 15
últimos anos esta tecnologia foi transferida aos laboratórios forenses. Nesta área, a
automatização foi empregada originalmente nos laboratórios criminais para ajudar no
processamento de milhares de amostras de sangue líquido e de swabs orais usados
como referência nos casos estudados, bem como para alimentar os bancos de dados
de perfis genéticos.

A tecnologia STR permitiu a rápida geração de dados de DNA
altamente informativos para utilização na identificação humana. Contudo, o uso da
robótica para análise de vestígios criminais encontra vários obstáculos. O primeiro

17

“Base de dados é uma coleção de dados que independe das aplicações, ou melhor, serve para
qualquer aplicação, não estando voltada para uma determinada delas” (SETZER, 1989, p.63). A
expressão banco de dados se impôs na língua portuguesa, mas tem o mesmo significado que base de
dados. A expressão banco de dados vem do inglês, onde se usou por pouco tempo a original
databanks, que foi logo substituída por databases, isto é, base de dados. “Esse nome é mais sugestivo,
pois um banco de dados não funciona como um banco, emprestando dados. Funciona muito mais
como um repositório de dados, que são usados em diversas aplicações, e que está disponível para o
desenvolvimento de outras que usam os mesmos dados”, segundo Setzer; Silva (2005, p.1).
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deles é a etapa de extração de DNA, uma vez que estas amostras normalmente
sofrem insultos ambientais, além de serem encontradas em qualquer tipo de suporte
imaginável que pode, muitas vezes, acrescentar inibidores ao extrato. Além disto, os
casos mais comuns submetidos aos laboratórios de DNA são aqueles relacionados
com crimes sexuais em que a separação do esperma das amostras pode ser um
desafio (BONACCORSO, 2005, p.66).

Vale ainda lembrar que, nesses casos, muitas informações genéticas não são
extraídas, apesar dos consideráveis esforços do analista18. Em consequência disto,
estão sendo desenvolvidos sistemas computacionais, métodos matemáticos e
estatísticos que ajudam a superar essas limitações.

Bancos de dados de DNA de condenados devem ser exatos. Para minimizar
erros19, os dados originais de STRs são cuidadosamente revistos por duas ou mais
pessoas. Mas esta tarefa é árdua e repetitiva e, para realizá-la com segurança, não
basta pessoal qualificado. Para minorar essa carência, foram desenvolvidos sistemas
especializados, como é o caso do TrueAllele™ desenvolvido por Perlin (2002, p.2).
Com esse tipo de sistema, um programa de computador automatiza quase todas as
funções humanas de revisão e oferece qualidade consistente na avaliação e na
designação de alelos.

Esses sistemas são validados a partir da reanálise de milhares de amostras
originais, com parâmetros adaptados para diferentes plataformas de análises,
empregando-se diversos sistemas multiplex que usualmente são utilizados para gerar
18

SOTELO LAGO; ELETA; GATTI (2006, p.519) observam que “Aun así, luego Del tiempo
transcurrido, y a pesar de la intención por abarcar todos los aspectos que optimizan esta práctica, la
identificación por ADN no se escapa absolutamente de aquella antigua premisa que dice que “La
Medicina Legal es la Medicina de la excepción”. Situaciones excepcionales, por las características de
su presentación y los avatares de toda índole en el curso de su resolución, se plantearon también en
esta tarea”.
19
Em entrevista concedida ao jornal New York Times sobre a introdução de novos sistemas robóticos
para a ampliação do sistema CODIS, Richard A. Guerrieri, supervisor do Laboratório Forense de DNA do
FBI, observou que a robótica, além de acelerar a classificação do perfil genético, ajudará a evitar erros.
“Contaminação e erros na etiquetagem foram documentados em ao menos cinco Estados. Quanto
menos mãos forem necessárias para processar o DNA, melhor”, disse ele. Ainda segundo a
reportagem, apesar desses avanços, funcionários do FBI reconhecem que acompanhar os milhões de
amostras de DNA inseridas no laboratório será uma luta. Funcionários federais disseram que, apesar
do Congresso norte-americano ter comandado a expansão do banco de dados, ele não providenciou
dinheiro suficiente. “Nós fomos de criminosos federais a prisioneiros e cidadãos estrangeiros detidos.
Não sabemos onde, ou se, o número de perfis vai se estabilizar”, disse Robert Fram, agente especial
encarregado da divisão do laboratório no FBI (MOORE, 2009).
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dados de DNA. Os dados obtidos automaticamente foram comparados com os
resultados obtidos manualmente. Tais sistemas têm grande precisão e demonstram
ser viável a prática da análise automatizada.

Na atualidade os sistemas automatizados encontram-se presentes nos grandes
laboratórios forenses de DNA, principalmente naqueles que continuamente geram
perfis para alimentar os bancos de dados civis e criminais. Esses sistemas inteligentes
de análise de dados, além de livrar os analistas de DNA de possíveis erros oriundos
da monótona análise manual de STRs, podem também ajudá-los a dedicar seu
valioso tempo para melhor servir à justiça (PERLIN, 2002, p.13).

4 Controles de Qualidade e de Garantia de Qualidade20 dos Dados

Os progressos realizados nos campo da padronização das análises têm feito
com que os exames de DNA sejam aceitos em praticamente todos os países do
mundo. Esses padrões são cruciais para o desenvolvimento de programas de controle
de qualidade, bem como para possibilitar a realização de contraperícias, quando
necessárias, para o intercâmbio de dados entre diferentes laboratórios forenses e,
certamente, para criação de bancos de dados de perfis genéticos de DNA, destinados
ao uso em investigações criminais (GARCÍA; ALONSO, 2002, p.31).

Ainda segundo os mesmos autores, podem ser apontados dois tipos de
padrões: técnicos e de procedimentos. Os técnicos incluem os sistemas genéticos que
devem ser utilizados (regiões do DNA, sua nomenclatura e metodologia de análise
dessas regiões), métodos estatísticos de avaliação dos resultados e parâmetros
mínimos para elaboração dos laudos periciais. Já os padrões procedimentais incluem
a acreditação21 dos laboratórios e do pessoal, o sistema de armazenamento de dados e
os controles de qualidade do laboratório.
20

“Para que os padrões laboratoriais sejam altamente mantidos, devem existir rígidos e idôneos
controles de qualidade (CQ) e de garantia de qualidade (GQ). Em matéria de tipagem de DNA, o CQ
diz respeito à tomada de medidas assecuratórias no sentido que os resultados da tipagem satisfaçam a
padrões específicos de qualidade. A GQ é concernente ao monitoramento e documentação do
desempenho laboratorial através de testes de qualidade e auditorias regulares, funcionando como uma
aferição do CQ do laboratório” (BONACCORSO, 2005, p.101).
21
Reconhecimento, por entidade capacitada, da objetividade, competência e integridade de uma
instituição para realizar tarefas específicas.
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O estabelecimento de padrões comuns em Genética Forense não é tarefa
simples, haja vista os diferentes sistemas legais dos diferentes países. Assim, é
recomendável que os laboratórios forenses de DNA sejam filiados à ISFG –
International Society for Forensic Genetics, entidade que possui diversos grupos de
trabalho cuja função principal é desenvolver padrões comuns.

Como exemplos desses grupos, temos, na Europa, o ENFSI - European
Network of Forensic Science Institute, o EDNAP – European DNA Profiling Group,
pertencente à ISFH - International Society for Forensic Haemogenetics. Subgrupos
desses, como o GEP-ISFG – Grupo Español y Portugués de la ISFG, e outros grupos
europeus como o GITAD – Grupo Iberoamericano de Trabajo en Análisis de DNA,
pertencente à AICEF - Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios
Forenses, bem como DNA MEG – Grupo de Trabalho de DNA da Interpol e alguns
projetos como o da STADNAP – Standardization of DNA Profiling in Europe têm
contribuído para a melhoria de padrões no campo de Genética Forense.

Outros grupos, além dos europeus, ligados ou não à ISFG, e de grande
liderança, devem ser destacados. É o caso do FBI DAB – Federal Bureau of
Investigation – DNA Advisory Board – Quality Assurance Standards for Forensic
DNA Testing Laboratories e do SWGDAM22 – Scientific Working Group DNA
Analysis Methods. Tais entidades norte-americanas formulam recomendações,
usando padrões de controle traçados pelo NIST - National Institute of Science and
Technology (BIEBER, 2004, p.39).

Um grande número de agências profissionais tem se envolvido na acreditação
e certificação de laboratórios e pessoas ligadas à realização de análises forenses de

22

De acordo com Bieber (2004, p.40), no início dos anos 1990, os laboratórios forenses nos Estados
Unidos seguiam os manuais promulgados pelo Technical Working Group DNA Analysis Methods
(TWGDAM). Em 1995, de acordo com as exigências do Ato de 1994 sobre a Identificação Federal
pelo DNA, o FBI indicou os membros do DAB e os encarregou de promulgar as recomendações
atualizadas e as políticas para os padrões de garantia de qualidade para os laboratórios forenses de
DNA. O DAB fez muitas recomendações que foram aprovadas pelo FBI que definiu o mínimo de
padrões de garantia de qualidade e controle de qualidade. Uma vez aprovadas pelo FBI, tais políticas
têm caráter mandatório para recebimento de fundos federais e participação no CODIS. Desde o último
encontro do DAB, em novembro de 2000, o SWGDAM (como expansão do TWGDAM) continua a se
encontrar regularmente com a responsabilidade de atualizar as diretrizes e as recomendações do DAB
para a comunidade forense.
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DNA23. Testes interlaboratoriais são os meios pelos quais os vários laboratórios têm
para comparar seus resultados, demonstrando que os métodos utilizados em um
laboratório são reprodutíveis em outro.

Esses testes são essenciais para demonstrar a coerência dos resultados de
vários laboratórios, especialmente porque os bancos de dados de DNA são
alimentados por muitos laboratórios que contribuem com perfis de DNA (BUTLER,
2001, p. 216).

No Brasil, em 1999, a Sociedade Brasileira de Medicina Legal (SBML)
editou recomendações para laboratórios particulares ou não que realizavam exames
de paternidade através de DNA. Tratava-se de uma tentativa de normatização de
adesão voluntária. Formou-se também, à mesma época, um Comitê Técnico
Especializado de Biologia Molecular (CTLE 04) do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) , para o estudo de
parâmetros de sistematização voltado para a análise de DNA. Contudo, tais
iniciativas não tiveram grande repercussão no meio forense.

Na esteira de seu Projeto para Implantação dos Laboratórios Regionais de
DNA (SENASP/MJ, 2003), bem como para a consolidação de seu programa de
Padronização de Exames de DNA em Perícias Criminais (SENASP/MJ, 2006a),
condição sine qua non para a viabilização de sua Proposta de Implantação do Banco
Nacional de Perfis de DNA Criminal no Brasil (SENASP/MJ, 2006b), recentemente
substituída pelo Projeto Redes Integradas de Bancos de Dados de Perfis Genéticos a Implantação do CODIS (combined DNA index system) no Brasil (SENASP/MJ,
2009)24, esta entidade governamental adotou algumas medidas em prol da qualidade
dos serviços forenses prestados pelos laboratórios de DNA voltados à elucidação de
crimes e identificação de pessoas.

Assim sendo, a partir de 2004 a SENASP/MJ passou a recomendar aos
laboratórios forenses do Brasil que a Resolução SSP n.º 194 (ANEXO 1), editada em

23

Segundo Bieber (2004, p.40), nos Estados Unidos podem ser citadas as seguintes instituições:
American Board of Medical Genetics (ABMG); American Board of Patology (ABP); American
Association of Blood Banks (AABB) e American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD).
24
Vide ANEXO 9.
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2 de junho de 1999 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
seja utilizada como parâmetro para coleta de materiais biológicos para identificação
humana.

Ainda, através de um grupo de trabalho composto por peritos oficiais de
diferentes Estados brasileiros, a SENASP/MJ elaborou algumas recomendações no
sentido de padronizar as metodologias utilizadas na realização de exames de DNA
em perícias criminais. Tal documento, dentre várias recomendações, assevera que os
laboratórios devem realizar os seus controles de qualidade internos25, através de
registros de genótipos do corpo técnico e outras medidas para evitar contaminações
exógenas, bem como apregoa a necessidade de participação em programas de
controle de qualidade no Brasil, entre os laboratórios pertencentes à Rede Nacional
de Genética Forense, e também naqueles promovidos por instituições internacionais,
tais como o do GEP- ISFG e o do GITAD (SENASP/MJ, 2006a).

Ainda preocupada com a qualidade dos serviços periciais nos laboratórios de
genética forense, como também com as baixas taxas de esclarecimento de crimes no
Brasil, a SENASP/MJ vai firmar um convênio com o Inmetro para “ajudar a
melhorar a qualidade, a confiabilidade e a credibilidade das polícias técnicas nos
Estados”, segundo o repórter Felipe Werneck (2009), em matéria publicada no dia 19
25

Interessante assinalar que, apesar da inexistência de fiscalização efetiva em laboratórios forenses no
Brasil, a norma ISO/IEC 17025 é o principal padrão utilizado pelos laboratórios de ensaio e
calibração. Originalmente conhecida como ISO/IEC Guia 25, a ISO/IEC 17025 foi inicialmente
emitida pela Organização Internacional de Normalização, em 2000. Nela existem muitos pontos em
comum com a norma ISO 9000, mas a ISO/IEC 17025 acrescenta o conceito de competência. Ela se
aplica diretamente para as organizações que produzem resultados de ensaio e calibração. Uma
segunda versão foi feita em 2005, após ter sido acordado que era preciso que o seu sistema de
qualidade fosse mais alinhado com a versão 2000 da norma ISO 9001. As alterações mais
significativas introduzidas dão maior ênfase sobre as responsabilidades dos quadros superiores e sobre
os requisitos para a melhoria contínua do sistema de gestão própria. Há duas seções principais na
norma ISO/IEC 17025: requisitos e gestão de requisitos técnicos. A gestão de requisitos está
principalmente relacionada com o funcionamento e com a eficácia do sistema de gestão de qualidade
dentro do laboratório. Os requisitos técnicos tratam da competência do pessoal, da metodologia e de
testes e calibração de equipamentos. Os laboratórios que usam a norma ISO/IEC 17025 para melhoria
de seu sistema de qualidade, visando aumentar sua capacidade de produzir constantemente resultados
válidos. Serve também como base para a acreditação a ser dada por organismos com essa finalidade,
uma vez que essa norma trata de competência laboratorial. Assim, a acreditação passa a ser
simplesmente um reconhecimento formal de uma demonstração da competência do laboratório. Um
dos pré-requisitos para se tornar um laboratório acreditado é ter um sistema documentado de gestão da
qualidade. O conteúdo de um manual de qualidade segue as linhas da norma ISO/IEC 17025
(VALLE; BICHO, 2001). Neste sentido, outras observações: “mundialmente, a comprovação da
competência técnica de laboratórios de ensaio e calibração é feita através da avaliação de uma terceira
parte, num processo de acreditação que no Brasil foi denominado pelo Inmetro de “credenciamento””
(BATISTA; GARCIA, 2003, p.1).
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de abril, no jornal O Estado de São Paulo, sobre projeto do Ministério da Justiça que
prevê a formação de uma rede de tecnologia para desvendar crimes. De acordo com
Wanderley de Souza, diretor de Programas do Inmetro, no Brasil, “menos da metade
dos Estados tem metodologia para análise de DNA”.

O Inmetro foi procurado pela SENASP/MJ para estabelecer padrões de
qualidade na área e uniformizar os procedimentos dos institutos de criminalística,
pois, segundo Souza, nenhum Estado está totalmente equipado. Ele prossegue
afirmando que “faremos um trabalho de difusão tecnológica. A ideia é montar uma
rede nacional. O papel do Inmetro será estabelecer um padrão e coordenar sua
aplicação”. Segundo a reportagem, programa de metrologia forense é tendência
mundial.

Esta parceria só se tornou possível com a edição do Decreto nº 5.842,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 13 de julho de 2006, criando uma
nova estrutura regimental para o Inmetro, tornando-o organismo de acreditação
brasileiro. De acordo com Batista; Garcia (2003, p.2), em países como Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Austrália, os laboratórios que realizam atividades
em ciências forenses, utilizando-se de ensaios ou calibrações para emitir suas
conclusões, podem ser credenciados.

Para obterem o credenciamento nos organismos credenciadores desses países,
os laboratórios devem atender aos requisitos da ISO/IEC 17025 e, além desses, aos
requisitos complementares que são disponibilizados através de guias ou documentos
de aplicação.

A National Association of Testing Authorities (NATA), entidade australiana,
e o Standards Council of Canada (SCC) publicaram, no início desta década, guias
que complementam a NBR ISO/IEC 17025, trazendo requisitos suplementares para o
credenciamento no campo de ciências forenses. Os documentos do United Kingdom
Accreditation Service (UKAS), da NATA, do SCC e do International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) apresentam praticamente os mesmos requisitos
complementares, sendo, no entanto, o documento publicado pelo ILAC referenciado
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pelas demais entidades, por apresentar de forma detalhada esses requisitos
(BATISTA; GARCIA, 2003, p.3).

Vale lembrar que, apesar da importância da qualidade dos exames periciais,
em vista de suas repercussões sobre a proteção de bens jurídicos fundamentais, a
participação dos laboratórios do programa de metrologia forense, proposto pela
SENASP/MJ, será voluntária, por adesão, vez que no Brasil, cada Estado tem, ainda
que virtualmente, autonomia para estruturar seus institutos periciais.

Contudo, já é antiga a preocupação com as condições técnicas para a
realização de perícias forenses e, em especial, com a análise de exames genéticos em
seres humanos. Neste sentido, o Deputado Zenaldo Coutinho propôs o Projeto de Lei
nº 2.642, em 2000, dispondo sobre as condições para a realização e análise de
exames genéticos em seres humanos. Seu projeto previa a necessidade de
capacitação e aparelhamento dos laboratórios de análise de DNA e a sua
obrigatoriedade de participação de programa de acreditação e de controle de
qualidade.

Sua justificação pautava-se pela ocorrência de inúmeras denúncias de
descontrole absoluto da matéria. Alegava o Deputado a existência de “profissionais
desqualificados,

laboratórios

desaparelhados,

tecnologias

ultrapassadas

e

imprecisas”. E que, em contrapartida, o Poder “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. Não se leva em conta que nem todos – ou muitos
– não dispõem do conhecimento e equipamentos que possam produzir esta verdade”.

Este Projeto de Lei, apesar de haver tramitado por várias mesas e comissões
da Câmara dos Deputados, foi arquivado em 31 de janeiro de 2003 por haver findado
a legislatura do Deputado.

Reeleito, o Deputado Zenaldo Coutinho apresentou o Projeto de Lei nº 4.097,
em 2004, idêntico ao anteriormente arquivado e com a mesma justificativas. A ele
foram apensados o Projeto de Lei nº 1.497, de 2007, de autoria da Deputada Jô
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Morais, que dispõe sobre a regulamentação do exame pericial com base no perfil
genético do DNA (ácido desoxirribonucléico), para determinação do vínculo
genético, em seres humanos, para fins civis e o Projeto de Lei nº 1.505, de 2007, de
autoria do Deputado Reginaldo Lopes, que dispõe sobre a regulamentação do exame
pericial com base nas impressões genéticas do DNA (ácido desoxirribonucléico),
para determinação do vínculo genético, em seres humanos, para fins civis. Após
várias tramitações, em novembro de 2009, o Projeto de Lei nº 4.097/2004 e seus
apensos receberam voto favorável na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC).

Faz-se imprescindível a criação de leis neste sentido, pois as justificativas
apontadas pelo Deputado Zenaldo Coutinho para a proposição de seus Projetos de
Lei, apesar de nebuloso em relação aos laboratórios forenses criminais, são, em
muitos casos, ainda atuais e verídicas. É notório que a existência de lei no sentido de
assegurar padrões elevados no desempenho laboratorial constituirá um grande
avanço, sem, contudo, representar o efetivo alcance de seus propósitos, correndo o
risco de se transformar em letra morta, caso não existam outras medidas que possam
também colaborar para uma mudança favorável deste cenário.

Neste sentido, duas medidas já vieram para somar. São elas:
a) instalação, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)26,
ocorrida em 13 de novembro de 2009, da Comissão de Estudo de Ciências Forenses
(ABNT/CEE-137), com o objetivo de normalizar vocabulário básico, coleta e
manuseio, preservação, métodos de ensaio, armazenagem, requisitos mínimos dos
relatórios e laudos, requisitos mínimos profissionais, estrutura física mínima e gestão
da qualidade na área das Ciências Forenses; e
b) a promulgação da Lei nº. 12.030, de 17 de setembro de 2009, que dispõe
sobre as perícias oficiais de natureza criminal. Tal lei, além de assegurar autonomia
técnica, científica e funcional à atividade pericial criminal27, exige que a formação
26

A ABNT, como único foro de normalização nacional e diante de uma demanda de normalização,
promove reuniões de Comissão de Estudo onde estejam representados todos os envolvidos com o
assunto a ser normalizado e onde eles possam, em nível nacional, discutir e estabelecer por consenso,
regras, diretrizes ou características para suas atividades.
27
Ver nesse mesmo sentido, a Diretriz 13 do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3,
2009, 111-5).
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acadêmica para o provimento do cargo de perito oficial seja específica para a
natureza da perícia que será por ele realizada. A lei reconhece como peritos de
natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos
odontolegistas.
Tais medidas, se implementadas28, certamente irão contribuir para o
profissionalismo e para a melhoria da qualidade na realização dos trabalhos periciais
e, com isso, aumentar a confiabilidade e a credibilidade das polícias técnicas nos
Estados.

5 Âmbitos de Aplicação do DNA Forense
Segundo Lorente Acosta (2002, p. 3), os indícios biológicos criminais, ou
seja, aqueles restos encontrados em locais de crime, procedentes de órgãos e tecidos
humanos (em raríssimos casos de animais ou plantas), nos quais existem células de
onde, por consequência, pode-se obter DNA, estão presentes em mais de 95% dos
casos de crimes sexuais e homicídios.

Alerta ainda o mesmo autor que nos crimes especialmente graves, são muito
frequentes os indícios biológicos, não cabendo dúvidas que a sua adequada busca,
detecção, coleta, armazenamento, envio e custódia dos mesmos e de seus resultados
constituem uma peça básica no procedimento criminal e na resolução dos casos.

Pela importância da correta realização desses procedimentos, a Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo pioneiramente no Brasil editou a
Resolução SSP 194, de 2 de junho de 1999, que estabelece normas para coleta e
exame de materiais biológicos para identificação humana (ANEXO 1) e já estuda a
adoção de futura resolução para cuidar da instalação e manutenção da cadeia de
custódia de materiais encaminhados à perícia oficial (ANEXO 2).
28

Em 10 de outubro de 2009, foi proposta pela Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia
e Identificação – FENAPPI, entidade representativa da “Classe Nacional dos Peritos em Papiloscopia
Brasileiros”, a ADI/4315. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, em
face da Lei nº 12.030/2009, por restringir o rol de peritos oficiais estipulado no CPP, “impedindo que
todos tenham direito à prova plena em face das acusações que lhes são movidas pelo Estado”.
Contudo, o processo foi julgado extinto, em 05 de novembro de 2009, sem resolução do mérito, por
falta de legitimidade da requerente.

53

A cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos que, em última
instância, imprime maior robustez à prova pericial formada, em virtude de garantir a
autenticidade dos diferentes materiais submetidos à perícia.

Tais procedimentos são ditames protocolares que se iniciam no local dos fatos
e acompanham o material a ser periciados, de forma a rastrear, isto é, identificar
todas as etapas da marcha pericial.

Importante destacar, como se verá adiante, que a cadeia de custódia
desempenhará um papel de proteção muito grande para os peritos oficiais, frente ao
contraditório da prova pericial mais acirrado, estabelecido pela Lei nº 11.690/2008,
reformadora do Capítulo das do CPP.

As condições e disposição das diversas amostras biológicas, retiradas de
locais e de instrumento de crimes ou do corpo ou do vestuário de vítimas e de
suspeitos, possibilitam reconstituir, com bastante exatidão e segurança, a dinâmica
do evento criminal, derivada da atividade pericial forense, no que se refere, às
seguintes áreas:

a.

identificação de suspeitos em casos de crimes

sexuais como estupro, atentado violento ao pudor e
congêneres; investigação de paternidade nos casos de gravidez
resultante de estupro;

b.

identificação de partes e órgãos de cadáveres

mutilados, de cadáveres carbonizados e em decomposição ou
já esqueletizados, inclusive para esclarecimento de outros
crimes;

c.

estabelecimento de relação entre suspeitos e

locais de crimes, de um local de crime e outro e entre
instrumento lesivo e vítima, por produção de perfis de DNA a
partir de material biológico (sangue, esperma, pelos, pele e
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outros) encontrado no local do crime ou presente em objeto
relacionado ao crime.

Deve-se também destacar, face aos exames tradicionais normalmente
limitados à análise da tipagem sanguínea (sistema ABO), a diversidade de materiais
biológicos que podem ser empregados na determinação de perfis genéticos, além do
próprio material sanguíneo: esperma, saliva, urina, tecidos moles, pelos e outros
anexos dérmicos, dentes, ossos, secreções e outros fluidos relacionados a ocorrências
criminais.

Assim disposto, entende-se que a análise forense de DNA se presta, no núcleo
principal de sua finalidade, a estabelecer a existência ou não de vínculos genéticos
entre amostras-questionadas (vestígios de origem biológica desconhecida) e
amostras-referência (retiradas de pessoas conhecidas), concluindo-se pela exclusão
ou pela determinação da origem individual de cada vestígio e, a partir desse ponto e
mesmo coligado a outros meios de prova, eventualmente reconstruir parcial ou
totalmente a dinâmica do ato infracional.

Ressalte-se ainda, a exemplo de outros países, a criação de banco de dados
genéticos com armazenamento de perfis de DNA, obtidos de familiares de pessoas
desaparecidas, de vestígios biológicos de origem desconhecida, de suspeitos e de
criminosos condenados, que vem contribuído para a identificação de pessoas e para a
elucidação de delitos realizados no tempo presente, passado e futuro. A criação
desses bancos genéticos no Brasil e a discussão de questões éticas, legais e sociais
surgidas em decorrência dessa criação são o alvo principal do presente estudo.

De qualquer modo, seja pelo tradicional confronto direto de perfis ou pela
busca em banco de dados, é inegável a contribuição da tecnologia de DNA aplicada
na elucidação de crimes e na identificação de cadáveres, fazendo alargar
significativamente os horizontes da Criminalística e da Medicina Forense.
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CAPÍTULO 2

ESTRUTURAÇÃO DE BANCOS DE DADOS GENÉTICOS
1 Introdução
No âmbito científico não há dúvida que uma das mais importantes formas de
conhecimento é a que deriva do manejo apropriado dos dados que vão sendo gerados
em diversas investigações, algumas delas inicialmente nem ao menos relacionadas.
Sugere (LORENTE ACOSTA, 2002, p.4) que
campos inteiros do saber, como a Epidemiologia e a Bioestatística,
aposentam suas raízes no estudo matemático nos dados acumulados pelos
investigadores, com a simples finalidade de obter resultados sólidos e
objetivos. Por isso, ninguém pode duvidar que acumular dados é
necessário e ninguém pode limitar a livre geração dos mesmos, no tanto e
enquanto sejam úteis à sociedade em geral e às pessoas em particular, no
tanto e enquanto não se atente contra direitos superiores e liberdades.

O crescimento de bancos de dados de DNA vem fazendo aumentar o
envolvimento da polícia científica na aplicação da lei. Além de sua função essencial
de ligar crimes e suspeitos, os de dados de DNA colecionam informações sobre
crimes e criminosos. A análise desses dados pode aumentar compreensão do
contexto no qual as Ciências Forenses funcionam como ferramentas para a justiça
criminal. Além disso, os dados de DNA exigem considerações de questões
específicas para sua utilização (MACHADO; SILVA; SANTOS, 2008, p.124).

O poder do DNA para incriminar ou inocentar foi se ampliando na década de
1990 até a formação de banco de dados de DNA. A aprovação da primeira legislação
que permitia a coleta e o armazenamento de amostras de DNA de condenados29 deuse na Virgínia, em 1989. Nos primeiros anos, os bancos de dados de DNA eram
29

A primeira execução de um indivíduo identificado através de uma pesquisa em banco de dados de
DNA ocorreu na Virgínia em abril de 2002. James Earl Patterson foi condenado à morte por injeção
letal. Em 1999, havia sido preso por outro crime, quando doou material para exame de DNA. Seu
perfil coincidiu com amostras associadas com o estupro e homicídio de uma senhora de 56 anos, em
1987. Diante da prova de DNA, Patterson confessou-se culpado. Virgínia foi também o primeiro
estado a executar uma pessoa com base em prova direta de DNA. Foi Timothy W. Spencer,
condenado a cadeira elétrica em 1993 (WALSH; BUCKLETON, 2005, p.447).
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compostos por perfis VNTR e, às vezes, eram construídos de forma ad hoc30. Em
1995 o Reino Unido estabeleceu legalmente um banco de dados de DNA nacional
baseado em uma plataforma de tecnologia STR.

Este modelo foi seguido pouco depois pela Nova Zelândia. Bancos nacionais
de dados de DNA foram introduzidos na Holanda e na Áustria, em 1997; Alemanha
(1998), Finlândia e Noruega (1999); Suíça, Bélgica, Dinamarca, França, África do
Sul, e Hong Kong (2001), Botsuana (2002), Peru, Venezuela, Tailândia, Jordânia,
Catar, a Síria, Tunísia, Croácia, Chipre, República Checa, Itália, Grécia, Islândia, a
Ucrânia, e muitos outros.

Um processo paralelo ocorreu no Canadá e nos Estados Unidos, onde a
padronização foi baseada em 13 loci STR conhecido como CODIS - Combined DNA
Index System. Estados e territórios australianos possuem bancos de dados de DNA
com previsão para funcionamento integrado sob a administração federal através de
um programa denominado CrimTrac, que propicia à polícia pronto acesso às
informações criminais, armazenadas em quatro diferentes bancos de dados (nacional
de impressões digitais – NAFIS; nacional de DNA criminal - NCIDD; de criminosos
que praticam crimes sexuais contra a criança - ANCOR; e de referências criminais da
polícia nacional - NPRS), ampliando-se, assim, as possibilidade de solução de
crimes.

Existem programas para implantação de bancos de dados de DNA em países
como Lesoto, Ilhas Maurício, Tanzânia, Zimbábue, Argentina, Bahamas, Chile,
Colômbia, Cuba, Uruguai, Malásia, Macau, Barém, Líbano, Líbia, e Omã. Em
oposição aos bancos de dados nacionais, existem bancos de dados de DNA locais na

30

Em primeiro de agosto de 1986, Dawn Ashworth foi morta em Leicestershire no Reino Unido. Na
busca pela pessoa que a matou, (e a outra vítima em 1983), a polícia utilizou uma nova ferramenta em
seu trabalho de investigação: a análise de DNA. Foi criado um banco de dados de DNA informal para
armazenar amostras de sangue de diferentes homens da cidade, menos um: Colin Pitchfork.
Condenado mais tarde como o assassino, ele tinha mandado outra pessoa doar sangue em seu nome.
Quando essa pessoa mais tarde jactou-se sobre isso em um bar, Colin Pitchfork foi desmascarado e o
primeiro banco de dados de DNA do mundo levou, embora indiretamente, à sua prisão. Desde essa
época o Laboratório Metropolitano da Polícia de Londres começou a armazenar informações em seu
banco de dados de DNA ad hoc. No início da década de 1990 este banco de dados se tornou uma arma
poderosa para a resolução de crimes sexuais. Contudo, em 1992 esse banco de dados foi condenado a
ser destruído em virtude de uma ação judicial interposta perante a Comissão Europeia sobre Direitos
Humanos no âmbito das disposições da Convenção Europeia (GAUDETTE, 2000, p.486).
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China, Índia, Uzbequistão e muitos outros países (WALSH; BUCKLETON, 2005,
p.446).

O Instituto de Patologia das Forças Armadas dos Estados Unidos foi o
primeiro a estabelecer, em 1992, um banco de dados de DNA formal. Esse banco foi
criado para identificar soldados perdidos em ação, revelando seu sucesso na
identificação de vítimas da operação Tempestade no Deserto de 1991. Por dividir sua
experiência e por patrocinar conferências anuais sobre bancos de dados, o Instituto
de Patologia das Forças Armadas deu a maior contribuição para o desenvolvimento
forense de bancos de dados de DNA (GAUDETTE, 2000, p.486).

2 Classificação de Bases de Dados
Basicamente dois critérios podem ser adotados para se classificar os bancos
de dados de DNA: pelo seu conteúdo ou pela sua finalidade. Da literatura consultada
sobre esse tema, destaca-se, pela riqueza de detalhes, a contida na obra Bases de
datos de perfiles de ADN y Criminalidad, editada por Romeu Casabona, na Espanha
em 2002, em especial as lições de Lorente Acosta (p.1-25), por suas reflexões sobre
o tema, que serão a seguir expendidas.

2.1 Pelo conteúdo
Os bancos de dados podem conter dados alfanuméricos, DNA extraído ou
material biológico. Assim sendo, bancos de dados propriamente ditos são aqueles
que contêm apenas dados alfanuméricos, inseridos em um suporte de informática (ou
copiados em papel para garantir sua segurança).

Esses dados contêm letras e números que identificam uma pessoa dentre as
demais. Os agrupamentos de amostras biológicas e de DNA já extraído (do interior
das células) são realmente arquivos biológicos.
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2.1.1 Bancos de dados de identificação genética
Os bancos de dados de identificação genética correspondem ao primeiro
grupo e contêm letras e números associados ao código de identificação de uma
pessoa. As tabelas abaixo inseridas ilustram exemplos desse grupo.
TABELA 5 – Base de dados de DNA nuclear (adaptado de LORENTE ACOSTA, 2002, p.24).
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO
EC98WX441
EC77HT332
C45GG448
EC89PY231
EC65FR660
EC44GT569

GENÓTIPO
0908711073428819913210405081117234251
1109761075342810919881828825598348506
0808754623049727350349072108394074729
0874174040472047452920947490274093749
1259374037463939262729832029308334627
0787363836480364026435292027394038746

Nota: todos os dados e nomenclaturas são fictícios, mas idênticos aos de bancos de dados reais.

A primeira coluna (DADOS DE IDENTIFICAÇÃO) contém um código que,
depois de consultado em outro computador, relaciona esses números e letras com
uma pessoa ou indício. Isto se dá em decorrência da aplicação do princípio da
dissociação de dados31, que salvaguarda a confidencialidade dos dados ao impedir
que possam ser associados diretamente a uma pessoa concreta.

31

Sánchez Carazo (2000, p. 207), ao tratarem da intimidade e do segredo médico, especificamente
quanto à proteção de dados sanitários, alerta que “o tratamento específico por parte da Lei Orgânica
5/92 e as recomendações europeias em relação à investigação médica era dado pela finalidade do uso
dos dados médicos. Assim mesmo, a Lei 5/92, em seu art. 30, condiciona o uso dos arquivos relativos
a pesquisas ou investigações com dados de caráter pessoal (pesquisas de opinião, trabalhos de
prospecção de mercados, investigação científica ou médica e atividades análogas) ao livre
consentimento do afetado. A seção 2 desse artigo dispõe que os dados de caráter pessoal tratados
automaticamente por ocasião de tais atividades não poderão ser utilizados com finalidade distinta e
nem cedidos de forma que pudessem ser associados a uma pessoa concreta. O art. 18 da Lei 12/1995,
de 21 de abril, de estatística da Comunidade de Madri, regula as estatísticas com fins científicos e
volta a enfatizar a confidencialidade e a defesa do princípio de dissociação de dados: ‘Art. 18 – Poderá
permitir-se aos institutos de investigação científica o acesso aos dados amparados pelo segredo
estatístico sempre que esses dados não permitam uma identificação direta das pessoas e desde que
essas instituições ou pessoas cumpram as condições estabelecidas regularmente, de forma a garantir a
proteção física e informática dos dados amparados, de modo a evitar qualquer risco de divulgação
ilícita. Quando esse acesso se der, a Agência de Proteção de Dados ou o órgão correspondente da
Comunidade de Madri deverá ser notificado’”. No mesmo sentido, alguns dos dispositivos (art. 2 , X e
XI; art. 9 a, b e c; art. 10; art. 13 e art. 16) da Declaração Universal dobre os Dados Genéticos
Humanos (ANEXO 3), de 2003, reforçam o princípio de dissociação de dados.
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A segunda coluna (GENÓTIPO) contém uma série de números que
representam a totalidade dos alelos obtidos por um número determinado de loci
hipervariáveis (normalmente tipo STR). A interpretação dos resultados é muito
simples. Por exemplo, na primeira fila de genótipos, os quatro primeiros números
(0908...) significam que para o primeiro lócus de um banco de dados, o sujeito
EC98WX441 tem os alelos 9 (09) e 8 (08), e assim sucessivamente.
TABELA 6 – Base de dados de DNA mitocondrial (adaptado de LORENTE ACOSTA, 2002, p.25).
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO
ZAR89702

263G

ZAM74283

16069T

315.1C
16126C

16193T

16278T 16311C

73G

GRX87004

152C

263G

272G

309.1C

315.1C

309.2C

150T

152C

263G

295T

BCN87655

16223T

16290T

16319A 16362C

73G

146C

153G

235G

263G

315.1C

SOR09881

16086C

16129A

16223T 73G

152C

199C

207A

239C

250C

263G

LOG75307

16192T

16270T

73G

189G

195C

263G

315.1C

ALM34908

16093C

16224C

16311C 73G

263G

315.1C

150T

309.1C 315.1C

309.1C 351.1C

Nota: todos os dados e nomenclaturas são fictícios, mas idênticos aos de bancos de dados reais.

Na TABELA 6, da mesma forma que a tabela anterior, a primeira coluna
(DADOS DE IDENTIFICAÇÃO), contém um código que relaciona esses números e
letras com uma pessoa ou indício. As seguintes colunas contêm uma série de
números que representam, por nomenclatura forense universalmente aceita, todas as
variações obtidas em relação à frequência de referência de Anderson32.

As tabelas acima mostram bancos virtuais, ou seja, dados que existem
simplesmente em arquivos eletrônicos ou impressos em papeis. O acesso aos dados
deve estar perfeitamente controlado e as conclusões que poderão ser extraídas desses
dados dependerão dos softwares autorizados pelas diferentes legislações.

Geralmente, o acesso a qualquer tipo de banco de dados é mais ou menos
restrito, dependendo da importância dos dados armazenados, sendo os mais
protegidos aqueles que contêm informações sobre a intimidade das pessoas
(LORENTE ACOSTA, 2002, p.3).

32

Os analistas forenses descrevem um perfil de mtDNA pelas diferenças entre a sua sequência e a de
uma referência padrão chamada sequência de Anderson (BONACCORSO, 2005, p.40).
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2.1. 2 Arquivos de DNA
Como dito anteriormente, por não acumularem dados que possam ser
acessíveis automaticamente, não são bancos de dados propriamente ditos. Eles
apenas acondicionam amostras de DNA, normalmente congeladas e com DNA já
extraído do núcleo celular e das mitocôndrias, pronto para ser analisado (em suas
regiões codificantes e não codificantes), com técnica ou técnicas adequadas.

2.1. 3 Arquivos de amostras biológicas
Esses arquivos também não são bancos de dados, e seu potencial imediato
como fonte de informação é menor em comparação com os arquivos de DNA, uma
vez que o DNA não foi extraído das células dessas amostras.

Qualquer laboratório forense ou de análises clínicas, hospitais ou sanatórios
armazena amostras biológicas (sangue, urina, tecidos de biópsias) de modo mais ou
menos controlado. Essas amostras permitem a obtenção de DNA para análises
posteriores (nuclear ou mitocondrial).

Interessante notar que, a despeito do senso comum, Lorente Acosta (2002,
p.5) faz observações sobre a falta de necessidade33 de regulamentação especialíssima
e restritivas para esses dois últimos tipos de arquivos, bastando o controle de acesso
já existente para impedir qualquer transgressão aos direitos fundamentais.

O autor argumenta que a baixa qualidade e a ínfima quantidade de DNA
extraído e armazenado não permitiriam a análise de genes que contêm informações
sobre características pessoais ou hereditárias, uma vez que esse tipo de gene
corresponde habitualmente a grandes fragmentos de DNA.

33

Em sentido oposto, Nicolás Jiménez (2006, p.49): “Además, debemos llamar…”; Mora Sánchez
(2001, p.125-6) assinala que “[...] con la existencia de esa ley, será menos probable que alguno de
estos profesionales (que en la actualidad sólo contamos con la garantía de su buena fe) se exceda de
su tarea y se dedique a analizar partes codificantes del ADN de las muestras que caigan en su poder,
con lo que con dichas indagaciones, con ese <<excesivo celo>> en su trabajo, sobrepasará con creces
sus obligaciones, que deberían de ser estrictamente las necesarias al objeto de la identificación
criminal, provocando de este modo una vulneración del derecho a la intimidad personal y genética
del individuo al que pertenezcan dichas muestras”;
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Lorente Acosta observa ainda que amostras biológicas das mais diversas
pessoas ficam depositadas todos os dias em lugares públicos como bares,
restaurantes e cabeleireiros.

Se houvesse uma legislação mais restritiva, como pedem os mais temerosos,
chegar-se-ia ao absurdo de não se descartar a possibilidade dessas possíveis fontes de
amostras entre os lugares especificamente considerados para o controle. Assim, tal
legislação deveria também atingir os profissionais que trabalham nesses
estabelecimentos, obrigando-os à imediata e total destruição dessas amostras.

2.2 Pela finalidade
Podem ser gerais, profissionais e judiciais ou forenses.

2.2.1 Genéricas
Compreenderiam toda uma população ou o país e, até este momento, não
existe nenhuma em andamento no mundo. A mais ampla corresponde à população da
Islândia e é com o consentimento dos doadores e com fins médicos. Um banco
similar a esse está em andamento na Estônia.

2.2. 2 Profissionais
Incluem profissionais de risco, sendo o principal e maior dos exemplos o
arquivo de material biológico das forças armadas dos Estados Unidos. É um arquivo
biológico cujas amostras foram obtidas com consentimento e somente são analisadas
em caso de necessidade.

2.2. 3 Judiciais ou forenses
São as de real interesse deste trabalho. Podem ser do tipo criminal ou civil.
Apesar de que serão estudadas com maiores detalhes adiante, far-se-á a seguir um
pequeno resumo de suas principais características.
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2.2.3.1 Bancos de dados forenses criminais
Os bancos de dados criminais genéticos têm como objetivo contribuir para a
resolução de ações judiciais criminais, funcionando como ferramenta de investigação
por propiciar o confronto automatizado de perfis genéticos procedentes de diversas
fontes como vestígios questionados (não identificados), oriundos de locais de crimes
e amostras-referência de vítimas, suspeitos e condenados.

Com isso, pode-se comprovar se uma pessoa investigada, esteja ela na
condição de suspeito, indiciado, réu ou condenado, deixou qualquer indício biológico
em um ou mais locais de crimes ou mesmo no corpo de uma vítima ou mais vítimas.
Assim, os bancos de dados tornam-se um meio eficaz para descobertas de crimes em
série e de criminosos reincidentes, o que é comum nos crimes sexo-relacionados.

Quando os bancos de dados apontam para uma relação entre um provável
criminoso e alguns indícios, surge o que na língua inglesa costuma ser denominado
de cold hit ou, em uma tradução livre, “identificação a frio”. É o caso de quando há a
comparação de um indício com outros e se conclui que uma série de delitos foi
cometida por uma mesma pessoa, porque, por exemplo, o DNA retirado do sêmen
coincide em todos os casos (LORENTE ACOSTA, 2002, p.7).

A figura abaixo inserida exibe o modelo de um banco de dados de DNA
usado na investigação criminal.
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Figura 10 – Modelo de funcionamento de um banco de dados genéticos criminais. (Adaptado de GARCÍA;
ALONSO, 2002, p.35).

Por esse modelo, chegam ao laboratório de análise forense de DNA as
diversas amostras, sejam as de referência ou as coletadas em locais de crimes, ou de
instrumentos de crime ou, ainda, de corpos de vítimas. Depois de serem obtidos seus
respectivos perfis genéticos, faz-se a comparação deles com os outros perfis
genéticos já armazenados no banco de dados, ou seja, são comparados com os perfis
dos criminosos e/ou com os dados de perfis anônimos (vestígios que restaram sem
identificação), com a finalidade de estabelecer possíveis coincidências de pessoas
com vestígios de delitos e/ou de vestígios com vestígios. Nesse modelo, o banco de
dados dos criminosos se encontra dissociado, armazenando-se separadamente os
perfis genéticos das correspondentes identidades desses perfis genéticos, em respeito
ao já relatado princípio da dissociação de dados (GARCÍA; ALONSO, 2002, p.35).

Outra forma de pesquisa nos bancos criminais de dados de DNA, adotada
desde 2002, pelo Reino Unido, e ainda vetada pelo CODIS em nível federal, mas já
adotada nos estados de Massachusetts e Nova York (SIMONCELLI; WALLACE,
2005, p.56) é a pesquisa familiar.
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Esse tipo de busca é utilizado quando não existe coincidência total entre o
perfil de DNA do local de crime e os perfis já contidos no banco de dados e se
simultaneamente houver coincidência de 15 ou mais alelos34 entre os perfis e se o
perpetrador provavelmente viver nas redondezas de onde foi cometido o crime. É
certo que a pessoa a quem pertence o perfil existente no banco de dados não foi o
produtor do vestígio, mas é altamente provável que quem o originou tenha algum
vínculo biológico (parentesco) com essa pessoa.

É indiscutível o potencial dos bancos de dados como auxiliar na investigação
criminal, mas não se pode olvidar a problemática subjacente a eles, relacionada à
possibilidade de que algumas das amostras e dados considerados sejam obtidos sem
o consentimento das pessoas implicadas.

Assim sendo, conforme alerta do NRC (1992, p.93), os bancos de dados de
DNA têm capacidade de evidenciar não apenas indivíduos, mas famílias inteiras,
incluindo parentes que não cometeram crime algum. Esse fato reflete em sérias
questões de privacidade e justiça e, por isso, seu uso é inadequado e deve ser coibido,
seja através de limitações no software de busca, bem como nas garantias estatutárias
de privacidade35,36 (KAYE, 2001, p.936).

Interessante ainda notar que, com o advento das técnicas pautadas pela PCR,
é possível obter perfis de DNA de amostras de casos antigos, os denominados cold
cases (casos policiais não resolvidos). A aplicação de uma técnica denominada
LCN37-DNA (Low Copy Number of DNA) aumenta muito as possibilidades de se
34

Há divergência entre o número mínimo de alelos citado na reportagem intitulada Novo
desenvolvimento em DNA Forense, publicada no The Economist, em 2004, onde se afirma serem
necessários 11 alelos para determinação de parentesco biológico nesse tipo de busca em bancos de
dados.
35
Davara Rodríguez apud Mora Sánchez (2001, p.271) observa que o direito que se protege quando
aparece a informática não é a intimidade, mas algo de maior profundidade que consiste na
privacidade.
36
De acordo com Souza e Leite (2008, p.208), “Emanação do multifacetado e pouco compreendido
princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade, ao revés, permite uma pronta e
rápida compreensão de seu conteúdo: um modo de ser de alguém que consiste na exclusão de todos os
outros do conhecimento daquilo que se refere a ele mesmo. Na conceituação de J. J. Calmon de
Passos, ‘o provado pode ser visto como aquilo que comporta a exclusão dos outros, e a privacidade o
que em nós não é apropriável, sob pena de aniquilamento de nossas próprias condições humanas’. Em
uma só expressão, o direito de estar só”.
37
Na técnica LCN-DNA (DNA com baixo número de cópias), sujeitam-se as amostras com menos de
100 pg de DNA a um número aumentado de ciclos, objetivando maximizar os produtos da PCR
(BONACCORSO, 2005, p.73).
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obter perfis de DNA de materiais altamente deteriorados. Assim, casos de homicídios
e de violência sexual que foram cometidos antes da adoção da análise de DNA como
ferramenta forense, podem ser agora reexaminados e submetidos aos bancos de
dados de DNA. Essa tecnologia tem permitido que numerosos casos resultem em
condenação e, portanto, sejam encerrados (BERGER, 2004, p, 109; BREYER, 2004,
p. 16; GOODWIN; LINACRE; HADI, 2007, p.101).

Nessa esteira, em 1989, foi desenvolvido nos Estados Unidos o Projeto
Inocência. Esse projeto, através da utilização da análise de DNA por métodos de
altíssima sensibilidade, tem permitido a reabertura de casos e tem levado à libertação
de prisioneiros condenados (alguns já na fila de execução) por erros judiciais
(JOBLING; GILL, 2004, p.744). Até 15 de janeiro de 201038, foram 249 isenções
promovidas por esse Projeto, cerca de 70% dos ex-condenados foram libertados com
base em exames de DNA.

2.2.3.2 Bancos de dados forenses civis
Seu único fim é a identificação de pessoas (crianças e adultos) desaparecidas,
o que se faz comparando o perfil de DNA de pessoas não identificadas (normalmente
obtido de restos ósseos) com o dos supostos familiares (BREWER, 2004, p.140).

Por suas causas humanitárias, é pressuposto ético que os familiares dos
desaparecidos colaborem voluntariamente depois de assinar um termo de
consentimento esclarecido, fato este que os diferencia dos bancos de dados criminais
dos países em que se obtêm amostras biológicas sem o consentimento das pessoas
implicadas.

Segundo Lorente Acosta (2002, p.8), o problema de pessoas desaparecidas e
de ossadas e cadáveres não identificados é um problema universal, próprio da
dinâmica da vida social de qualquer país, mas que pode ser agravada por situações de
violência ou por problemas sócio-políticos.

38

Disponível em: <http://www.innocenceproject.org/know/>. Acesso em 15 jan. 2010.
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Em relação aos problemas sócio-políticos, vários países da América do Sul,
onde a ditadura militar e o caudilhismo atuaram por décadas e produziram centenas
ou mesmo milhares de cadáveres “desovados” em cemitérios clandestinos em valas
comuns.

Na Argentina, além do desaparecimento de milhares de militantes políticos,
foram também registrados inúmeros sequestros dos filhos biológicos desses
desaparecidos, no período de 1976 a 1983. Muitas dessas crianças foram adotadas
pelos próprios algozes de seus pais. Contudo, conforme informa Palacios (2009a,
p.A12), o desfecho desta triste história pode ser facilitado, em virtude da edição de
uma recente lei (editada em 18 de novembro de 2009), que autoriza a coleta
compulsória de amostras biológicas dos supostos sequestrados que se negarem a doar
material para a realização de exames de DNA.

Ganhou destaque na imprensa mundial o caso dos herdeiros da maior holding
multimídia da Argentina, o Clarín, que vinham rejeitando a doação de material para a
realização do exame desde 2002, quando veio à tona a denúncia de que a presidente
do grupo teria adotado ilegalmente os seus herdeiros, em 1976 (PALACIOS, 2009a,
p.A12; 2009b, A8).

Por essas razões, pode-se entender que existe um interesse especial na
implantação de banco de dados de pessoas desaparecidas, desenvolvido de acordo
com as possibilidades e necessidades de cada país, mas certamente em condições de
intercambiar automática e internacionalmente dados. Em prol disto, veio a Resolução
(2001/C 187/01) do Conselho da União Europeia, de 25 de junho de 2001, relativa ao
intercâmbio de resultados de análises de DNA (ANEXO 5).

A Espanha foi pioneira no mundo na criação de um banco de dados genéticos
de pessoas desaparecidas. O denominado Programa Fenix39, foi instalado em 1998.
Ele funciona no Laboratório de Identificação Genética do Departamento de Medicina
Legal da Universidade de Granada em convênio com o Ministério do Interior, com
direção geral da Guarda Civil (GARCÍA; ALONSO, 2002, p.50; IWAMURA;
MUÑOZ, 2003, p.15).
39

Em 2002, a Colômbia adotou o modelo espanhol e implantou o Programa Fénix-Colombia.
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Segundo Lorente Acosta (2002, p.8), diretor do Laboratório de Identificação
Genética do Departamento de Medicina Legal da Universidade de Granada, os
objetivos primordiais do Projeto Fenix são a criação de dois bancos de dados: um
que inclua os perfis genéticos dos familiares dos desaparecidos e outro com os perfis
dos restos ósseos não identificados.

O banco de dados questionados (de origem desconhecida) é composto pelos
perfis de mtDNA obtidos dos ossos, dentes e outros restos biológicos de cadáveres
que não puderam ser identificados pelas técnicas médico-legais, antropológicas e
odontológicas clássicas.

As amostras são obtidas com autorização judicial e a cada perfil delas obtido
se atribui um código de barras e uma numeração que permite dissociar ou separar os
dados do resto biológico das informações referentes ao caso.

O banco de dados de amostras-referência (de origem conhecida) é também
composto por mtDNA, obtido de amostras de saliva dos familiares geneticamente
relacionados com a pessoa desaparecida e que quiseram colaborar voluntariamente.
Essas pessoas assinam um termo de consentimento esclarecido antes de doar a
amostra.

Os dados obtidos dos cadáveres são comparados com o dos familiares.
Quando existe uma possível identificação positiva, são feitos, então, estudos com
DNA nuclear para confirmar ou descartar o achado.

O mtDNA é menos informativo, ou seja, de menor poder discriminatório que
o DNA nuclear. Contudo, seu uso na primeira fase das análises se dá porque as
possibilidades de se obter resultados com ele são maiores do que com o DNA
nuclear, tendo em vista o grande número de mitocôndrias por célula.

Paralelamente, uma vez que se presume a identidade do cadáver, nele são
aplicadas, então, todas as outras técnicas existentes (antropológicas, odontológicas,
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conjugadas com dados policiais), sempre que as condições dos restos mortais
permitirem.

Por isso, como assevera Lorente Acosta (2002, p.9), o mtDNA não é o único
meio de identificação de pessoas desaparecidas, “mas cumpre o papel mais
importante, já que é o instrumento científico que permite colocar em contato dois
extremos que haviam se separado: o cadáver não identificado e sua família
biológica".

Outras forças policiais espanholas seguiram o exemplo pioneiro do Programa
Fenix, propondo a criação, nos mesmos moldes, de outros bancos de dados para
identificação de desaparecidos. Com a edição da edição da Lei Orgânica espanhola
10/2007, de 8 de outubro, que regulamenta a criação e o funcionamento de um banco
policial de dados de perfis genéticos, de seu fulcro criminal, veio também a previsão
de integração deste novo banco com os bancos de dados genéticos civis já existentes,
voltados para a averiguação de pessoas desaparecidas e para a identificação de
cadáveres, o que englobará o Programa Fenix.
Segundo informações divulgadas no site da Guarda Civil espanhola40, este
programa atendeu, de 1999 a 2008, a 869 famílias de pessoas desaparecidas. No
mesmo período, foram identificadas 299 pessoas. Outra louvável iniciativa espanhola
na área da identificação humana foi a recente criação de um banco de dados
denominado DNA-PROKIDS – Banco de DNA Internacional para avaliação de
adoção ilegal e tráfico de crianças e adolescentes.

Nos

Estados

Unidos,

desde

2003,

por

iniciativa

governamental,

principalmente através do National Institute of Justice (NIJ), tem havido
investimento financeiro de grande monta em tecnologia do DNA para aplicações
forenses, no sentido de promover, principalmente, a justiça criminal. Políticas de
fomento, em nível federal, estadual e local, têm sido implementadas, no intuito de
otimização da aplicação forense de exames de DNA, em diferentes vertentes: a)
automatização das análises para a diminuição ou, mesmo, eliminação de casos
acumulados (backlog), devido à massificação do emprego dessa técnica pela
40

Disponível em: <http://www.guardiacivil.es/prensa/actividades/fenix/>. Acesso em: 15 jan. 2010.
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Criminalística e pela Medicina Forense; b) ampliação das capacidades e das áreas de
atendimento dos laboratórios criminais; c) proporcionar a formação e a capacitação
de analistas de DNA; d) estimular a investigação científica e o desenvolvimento
tecnológico na área do DNA forense; e) para aprimorar suas aplicações nas seguintes
áreas: e.1) elucidação de crimes; e.2) proteção de inocentes e e.3) identificação de
pessoas desaparecidas (ADVANCING JUSTICE..., p.1-2).

A problemática da identificação de pessoas desaparecidas e de cadáveres
desconhecidos nos Estados Unidos é tratada como “o silencioso desastre de massa
da nação” (RITTER, 2007, p.2). Calcula-se que lá existam cerca de 100.000 pessoas
desaparecidas. Há mais de 40.000 casos com restos mortais humanos que não podem
ser identificadas pelas técnicas antropológicas tradicionais, em decorrência de serem
amostras antigas ou degradadas. Apenas 6.000 destes casos, ou seja, 15% puderam
ser assumidos pelo National Crime Information Center Nacional (NCIC), do FBI.

Existem quatro bancos de dados federais norte-americanos que contribuem
para a identificação de pessoas desaparecidas e de cadáveres desconhecidos. São
eles: a) NCIC – sistema de informação mantido pelo FBI que se dedicada ao serviço
de apoio aos governos federal e estadual e às agências locais de justiça criminal; b)
Combined DNA Index System for Missing Persons (CODIS MP)41 - também
conhecido como National Missing Person DNA Database (NMPDD) - é um banco
de dados projetado especificamente para reunir informações sobre pessoas
desaparecidas e restos humanos não identificados casos; c) Integrated Automated
Fingerprint Identification System - (IAFIS) - banco de dados de impressões digitais
nacionais e antecedentes criminais, com possibilidade de pesquisa automatizada de
impressão digital, armazenamento de imagens eletrônicas e troca eletrônica de
impressões digitais; d) Violent Criminal Apprehension Program - (ViCAP) - centro
nacional de dados destinado a recolher, cotejar e analisar informações sobre crimes
praticados com violência, como homicídios, estupros, sequestros e casos de pessoas
desaparecidas (RITTER, 2007, p.5-7).

41

Foi criado em 2000 pelo FBI com porções existentes na base de dados CODIS. O banco de dados
pesquisável inclui informações sobre o DNA nuclear e mitocondrial obtido a partir de restos não
identificados, os parentes das pessoas desaparecidas, e amostras de referência pessoal. Tendo ambos
os tipos de perfis de ADN maximiza o potencial de uma identificação bem sucedida.
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Ainda, faz-se mister comentar o empenho de duas outras entidades norteamericanas voltadas para esta problemática. Uma delas é Center for Human
Identification – (CHI) ou também conhecido por UNT CHI - University de North
Texas Center for Human Identification, por estar localizado na Universidade do
Norte do Texas – realiza testes com DNA nuclear e mtDNA em restos de esqueletos,
familiares de pessoas desaparecidas e em amostras de referência direta com material
biológico do desaparecido (RITTER, 2007, p.7). A outra entidade é o National
Missing and Unidentified Persons System - (NamUs) - centro de registros de pessoas
desaparecidas e de pessoas falecidas não identificadas, abaixo comentado.

O NamUs é um sistema online, gratuito. Ele pode ser pesquisado por médicos
legistas, peritos criminais, outros policiais e pelo público em geral que procura por
pessoas desaparecidas. Nele há dois tipos de banco de dados. Um com informações
de pessoas mortas e que não foram identificadas e o outro com informações de
pessoas desaparecidas. (FAMILIES FIND…, 2009, p.1)

O banco de dados com informações de mortos não identificados é alimentado
por pelos médicos legistas e por peritos criminais. Porém, qualquer pessoa pode
pesquisar este banco de dados que contém informações como sexo, raça,
características distintas do corpo e até mesmo informações dental. O banco de dados
de desaparecidos é alimentado por qualquer interessado com informações sobre
pessoas desaparecidas. Estas informações, antes de serem publicadas na página do
NamUs na internet, são averiguadas. O sistema realiza automaticamente
comparações entre os bancos de dados, à procura de coincidências ou semelhanças
entre os casos (FAMILIES FIND…, 2009, p.2).

O NamUs foi implantado por iniciativa conjunta do NIJ, do National
Forensic Science Technology Center - (NFSTC) e da Universidade Central da
Flórida. Desde a sua criação, em janeiro de 2009, até 15 de janeiro de 201042, já
foram registrados 2.527 casos de pessoas desaparecidas, dos quais 234 já foram
encerrados e sete desses casos tiveram a contribuição do NamUs. Foram registrados
também informações sobre 6.160 casos de pessoas falecidas e não identificadas.
Desses casos, 200 foram concluídos e o NamUs colaborou em nove deles.
42

Disponível em: <http://www.namus.gov/>. Acesso em 15 jan. 2010.
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Os bancos de dados genéticos civis podem também ser destinados a
identificação de pessoas falecidas vítimas de catástrofes, acidentes ou ataques
terroristas, cujos corpos estão irreconhecíveis43.

De acordo com MORA SÁNCHEZ (2002, p.51), alguns desses bancos
podem ter como objetivo obter e armazenar informações genéticas que facilite a
determinação de conflitos relativos à filiação44, ou com fins médicos e farmacêuticos
(biobancos), ou ainda para a identificação de recém-nascidos45.
Em relação aos biobancos46, os pesquisadores pretendem o combate coletivo
de doenças através de maior conhecimento sobre os genes. Pelo fato de a tecnologia
empregada ser de custo relativamente baixo, bem como não se encontrar dificuldades
para a coleta de materiais, esses bancos têm se expandido pelo mundo.

Em reportagem intitulada Avançam ‘biobancos’ para estudo de doenças:
arquivamento em massa associa genes, fatores ambientais e enfermidades,
pesquisadores informam que:
A China já conta com amostras de 500 mil pessoas. A Islândia já
acumulou mais de 200 mil, mesmo com uma população de 320 mil
habitantes. Nos Estados Unidos, entidades privadas têm recolhido
centenas de milhares de amostras e o banco biológico do Reino Unido,
lançado com financiamento público, pretende chegar a 500 mil amostras.
DILEMA ÉTICO. A proliferação dos biobanks, no entanto, também tem
gerado novos dilemas éticos. A questão principal é quem tem acesso à
informação do banco de dados, que inclui a história clínica do doador. A
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Conforme os utilizados nos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos,
com mais de 2.000 vítimas fatais; nas explosões simultâneas registradas em três estações de trem, em
Madri, na Espanha, em 11 de março de 2004, onde 198 pessoas morreram, ou nos dois maiores
acidentes aéreos ocorridos em território nacional: voo 1907 da Gol, em 29 de setembro de 2006, com
154 vítimas fatais e voo 3054 da TAM, ocorrido em 17 de julho de 2007, com 199 vítimas fatais.
44
O Banco Nacional de Dados Genéticos foi criado na Argentina pela Lei n 23.511, de 01 de junho
de 1987 e vem funcionando para facilitar a determinação e o esclarecimento de conflitos relativos à
filiação de crianças desaparecidas ou supostamente nascidas em cativeiro durante a ditadura militar
argentina (GARCÍA; ALONSO, 2002, p.51).
45
O governo Basco, na Espanha, criou no final da década de 1990 um banco de dados onde são
armazenadas amostras de sangue do recém-nascido e de sua mãe, com a finalidade de conservá-las
para que sejam mais tarde analisadas, caso surjam dúvidas sobre a identidade do recém-nascido
(GARCÍA; ALONSO, 2002, p.51).
46
Um biobanco é uma entidade sem fins lucrativos que abriga uma coleção de amostras biológicas,
concebida com fins de diagnóstico ou pesquisa biomédica e organizada como uma unidade técnica
com critérios de qualidade, ordem e destino (ZAPATA, 2008); Seu objetivo é descobrir o nexo entre
os genes, o meio ambiente e as doenças (O ESTADO DE SÃO PAULO, p.A11, 02 jan. 2009).
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lei americana apresenta lacunas e em outros países simplesmente não
existe [...]. Não está claro, por exemplo, se a polícia tem o direito de
checar as características genéticas de uma pessoa, ou mesmo se o próprio
doador deve saber. O genoma pode indicar, por exemplo, a propensão a
alguma doença incurável (O ESTADO DE SÃO PAULO, p.A11, 02 jan.
2009).

2.2.3.3 O Projeto Caminho de Volta e seus desdobramentos
No Brasil, em 2004, foi desenvolvido pelo Instituto Oscar Freire da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo um projeto denominado de
Caminho de Volta: Busca de Crianças Desaparecidas no Estado de São Paulo. Esse
projeto tem por objetivo contribuir para identificação de crianças e adolescentes, pelo
aperfeiçoamento do sistema de busca, registro de dados, troca de informações e
apoio às famílias dos desaparecidos.

Para tanto, o projeto mantém convênios com órgãos da Secretaria de
Segurança Pública do Estado que faz o rastreamento dos casos de desaparecimentos
registrados em delegacias de polícia da capital (Departamento de Homicídios e de
Proteção à Pessoa da, DHPP, por intermédio de sua Divisão de Proteção à Pessoa –
2ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas) e do interior. A abordagem é feita quando as
famílias vão à polícia fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento47 de seus
filhos.

O Projeto abrange quatro eixos fundamentais: a) a identificação das causas do
desaparecimento; b) a criação de um banco de DNA dos pais e irmãos da pessoa
desaparecida; c) o suporte psicossocial às famílias de crianças e adolescentes
desaparecidos e; d) a capacitação de profissionais envolvidos no sistema de garantia
dos direitos da criança e do adolescente.

47

As famílias são submetidas a um questionário estruturado com a intenção de saber o motivo que
levou a criança a deixar o lar. As estatísticas indicam que 70% dos menores de 18 anos desaparecidos,
principalmente adolescentes, fugiram de casa propositalmente. Os dados revelam que as fugas se dão
normalmente em virtude de atitudes ligadas com abuso sexual, violência ou alcoolismo em casa
(GERAQUE, 2006).
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Além da obtenção do material genético dos pais, está disponível, para
interessados, o acesso a tratamento psicológico. Para a análise genética de ossadas
infantis e de adolescentes encontradas, o projeto mantém convênio com o
Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística de São Paulo (IC), um dos
institutos periciais oficiais que compõem, ao lado do Instituto Médico Legal (IML), a
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo (SPTC),
responsável final pela identificação de cadáveres desconhecidos e de ossadas
encontradas no Estado de São Paulo.

Gattás e Figaro-Garcia (2007, p. 45) dão destaque ao fato de que a inclusão
de pais e de familiares de crianças e de adolescentes desaparecidos, no banco de
amostras-referência, é voluntária e consentida, e somente ocorre após todos os
esclarecimentos pertinentes. Porém, a alimentação do banco de dados de amostras
questionadas depende de solicitação oficial da autoridade requisitante do confronto
genético. Observam ainda que é essa a razão de os dados desse banco poderem ser
inseridos apenas após a regulamentação dessas medidas por órgãos competentes.

Cabem aqui duas observações: uma de ordem ética, relacionada ao
consentimento esclarecido, e outra de ordem técnico-institucional. A razão de ser da
primeira delas vem de uma reportagem, de autoria de Dias e Gardini (2008),
intitulada Uso de dados genéticos é polêmico e publicada no site que hospeda a
Revista Eletrônica de Jornalismo Científico “Com Ciência”. Ao tratar do tema com
um de seus entrevistados, Pierre Kasper, os autores aludem ao Projeto Caminho de
Volta afirmando que
é importante perceber que no caso do programa “Caminho de Volta” é a
angústia dos pais que legitima a coleta e armazenamento de dados
genéticos. “Frente à dor dos pais cujo filho desapareceu, quem vai se opor
ao que pode trazer uma solução?”, observa. Para ele, esse tipo de
programa enfrenta o risco inerente a qualquer acúmulo de informação:
nunca se sabe exatamente o uso que será feito dela. “Caso os testes se
generalizem entre meninos de rua, por exemplo, seu aproveitamento para
a constituição de um banco de dados de ‘criminais potenciais’ é
previsível. Isso sem contar as informações que poderão ser produzidas a
partir da leitura do próprio código genético”, analisa (DIAS; GARDINI,
2008).

Aqui, repórteres e entrevistado dão um claro exemplo de não refutação
daquilo que, no campo da Bioética, Richard Hare chama de ladeira escorregadia
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(FELDHAUS, 2003, p.174), como se verá adiante, no estudo dos principais
problemas éticos relacionados aos bancos de dados de DNA.

A outra observação a ser feita diz respeito às dificuldades subjacentes
interinstitucionais que frequentemente são enfrentadas no processo de consolidação
de iniciativas, ainda que de grande interesse social, como é o caso do Projeto
Caminho de Volta.

Segundo dados divulgados durante a realização da I Jornada Internacional
sobre Desaparecimento e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes e do III
Seminário Projeto Caminho de Volta, ocorridos em 06 de outubro de 2009, em São
Paulo, estima-se que, a cada ano, no Brasil, cerca de 30.000 crianças e adolescentes
são considerados como desaparecidos.

Em pesquisa junto ao - Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública
e Justiça Criminal - (SINESP)48, bem como junto à Secretaria da Segurança Pública
do Estado de São Paulo49, em busca de outros dados acerca do desaparecimento de
crianças e adolescentes no Brasil. O SINESP apenas indica que os últimos dados
estatísticos são sobre ocorrências do período de 2006 a 2008 e que estão disponíveis
no 3º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública50, (ANUÁRIO DO
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2009, p.1-64).

Em concreto, nessas pesquisas, não foram encontrados dados estatísticos
especificamente relacionados à problemática do desaparecimento de crianças e
adolescentes no Brasil. No entanto, foram encontrados em dados do DHPP algumas
informações não específicas, mas indiretamente relacionadas ao tema.

48

Disponível em:
<http://www.mj.gov.br/Senasp/data/Pages/MJCF2BAE97ITEMID01FDE79D86AA482EA3A212E94
697F2C2PTBRIE.htm>. Acesso em: 05 jan. 2010.
49
Disponível em: < http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/default.aspx >. Acesso em: 05 jan. 2010.
50
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi constituído em março de 2006, como uma organização
não-governamental, apartidária e sem fins lucrativos, tendo como missões principais a promoção do
intercâmbio e da cooperação técnica para o aprimoramento da atividade policial e da gestão da
segurança pública no Brasil. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/institucional/>.
Acesso em: 05 jan. 2010.
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De acordo com o DHPP, em média, em 2007, desapareceram no Estado de
São Paulo aproximadamente 1.824 pessoas por mês, ou quase 21.890 por ano.
Somente na Capital, no mesmo período, desapareceram 572 pessoas, em média, por
mês, perfazendo o total de 6.866 no ano. No primeiro semestre de 2008,
desapareceram 10.569 pessoas, sendo que já foram reencontradas 9.134 delas, o que
representa um índice de esclarecimento em torno de 86,5%. Só na Capital foram
registrados 3.191 desaparecimentos. O DHPP menciona também como um êxito a
edificação do Projeto Caminho de Volta (DHPP, 2008, p.78-9).

Comparando-se os dados de 2007 e 2008, nota-se que não existiu grande
variação semestral do número de pessoas desaparecidas, mantendo-se a concentração
em torno de 31% dessas ocorrências na Capital.

Consoante aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira (projeção a partir da hipótese recomendada Brasil 1980/2050)51, em 2007, era de 187.641.714. No mesmo ano, a população recenseada
e estimada, segundo os municípios, no Estado de São Paulo, era de 39.827.570
habitantes e, no Município de São Paulo, era de 10.886.518 habitantes52. Estima-se,
então, que naquele ano, a população paulista representava 21,2% e a paulistana 5,8%
da população da brasileira. A população do Município de São Paulo corresponde a
27,3% da população total do Estado de São Paulo.

Cruzando-se os dados oferecidos pelo DHPP e os do IBGE, fica em evidência
que a distribuição de ocorrências de desaparecimento entre a Capital e o restante do
Estado é basicamente a mesma da distribuição da população pelo Estado de São
Paulo, girando ambas em torno de 1/3. Diferentemente do que o senso comum
pudesse levar a acreditar, tais achados, em uma primeira análise, podem sugerir que a
maior concentração da população na Capital não determina necessariamente um
aumento também no número de ocorrências de desaparecimento.

51

Fonte: IBGE - Projeção da população a partir da hipótese recomendada Brasil - 1980/2050.
Disponível
em:
<
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/projecao.pdf
>.
Acesso em: 05 jan. 2010.
52
Fonte:
IBGE
Contagem
da
População
2007.
Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_1_20.pdf
>. Acesso em: 05 jan. 2010.
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De outros dados disponíveis no portal eletrônico do IBGE, divulgados após a
contagem da população do Estado de São Paulo, em 2007, foram isolados aqueles
correspondentes à faixa etária atendida pelo Projeto Caminho de Volta, qual seja,
desde crianças com menos de um ano até adolescentes com 18 anos (APÊNDICE
1)53.

Os dados disponibilizados nesta categoria são sobre a população total do
Estado de São Paulo, em 2007. Eles mostram que a população dessa faixa etária
(4.057.013 habitantes) corresponde a 10,2% da população total (39.827.570
habitantes).

Ainda que os dados do DHPP não indiquem a faixa etária e nem o sexo das
pessoas desaparecidas, eles permitem inferir que o número de pessoas relacionadas
com este tipo de ocorrência, em 2007, no Estado de São Paulo, corresponde a 0,05%
e aquelas que não reapareceram (1.435) correspondem a um universo de 0,004% do
total da população paulista.

Ainda que fosse levada em conta a cifra negra dos casos que não são levados
ao conhecimento dos órgãos de segurança e que anonimamente engrossam as
estatísticas policiais, o universo de vítimas reais, isto é, aquelas classificadas como
cadáveres desconhecidos, candidatos à identificação antropológica nos IMLs, é
numericamente pequeno, mas de grande significado técnico e social e de
incomensurável valor afetivo para seus familiares.

Dados estatísticos internos do IML indicam que, em média, são inumados
6.000 cadáveres como desconhecidos, por ano, no Estado de São Paulo. Não se tem
informações detalhadas sobre os fatores e as circunstâncias que levam a esta cifra,
mas o que se pode indiretamente afirmar é que apenas entre 2,5 a 3,5% desses
cadáveres necessitarão de exames de DNA para sua identificação.

Dos 23 anos de nossa vida profissional como Perita Criminal no Estado de
São Paulo, os 13 últimos têm sido dedicados à realização de perícias pautadas em
53

Fonte: IBGE - População recenseada, por sexo, segundo a idade - São Paulo – 2007. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_2_20.pdf
>. Acesso em: 05 jan. 2010.
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exames de DNA, voltados à elucidação de crimes e à identificação de pessoas. Dos
quase 4.000 casos já aportados no Laboratório de DNA do IC, tivemos participação
direta na resolução de mais de 1.500 deles.

Neste laboratório, os confrontos genéticos são classificados em categorias, de
acordo com o tipo de material biológico analisado e/ou com o suporte que o contém,
bem como com o grau de complexidade das etapas analíticas demandas para sua
resolução. Assim sendo e dadas as peculiaridades de associação de alguns de
vestígios a determinado tipo de ocorrência criminal, tem-se a classificação dos casos
em a) crimes sexuais, b) identificação de cadáveres, mormente realizada através de
ossos, e c) confrontos genéricos, muito relacionados a vestígios encontrados em
locais de crime (BONACCORSO, 2005, p.118).

Algumas variações sazonais de causas desconhecidas acabam por alterar a
distribuição percentual dos casos recebidos nesta classificação. A classificação das
análises realizadas pelo Laboratório de DNA do IC em 599 casos, no período de
janeiro de 2003 a agosto de 2004 (20 meses), correspondia a seguinte distribuição:
45% de crimes sexuais, 40% de identificação criminal e 15% de confrontos genéricos
(BONACCORSO, 2005, p. 124). Já em 2005, os 428 casos recebidos ao longo de
seus 12 meses tiveram outra distribuição: 38% de crimes sexuais, 26% de
identificação criminal e 36% de confrontos genéricos.

Tendo em vista que é o Laboratório de DNA do IC que realiza as análises
genéticas,

relacionadas

com

a identificação

de cadáveres

desconhecidos,

encaminhados pelos IMLs de todo o Estado, independentemente do tipo de
ocorrência a qual ele se relacionada ou de sua faixa etária. Apesar do convênio
existente entre a SPTC e o Projeto Caminho de Volta, o Laboratório de DNA do IC
sim sucede, uma vez que na documentação que acompanha os materiais para análises
(na maioria das vezes, fragmentos ósseos e dentes do desconhecido e amostras de
sangue de supostos familiares) raramente há qualquer informação mais detalhada
sobre o tipo de ocorrência e muito menos sobre a idade estimada por ele para o
cadáver.
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São requisições singelas, onde o Médico Legista, responsável final pela
identificação nominal do cadáver, cita apenas o número do boletim de ocorrência, o
do inquérito policial ou do processo judicial, quando houver. Em relação ao cadáver
desconhecido, cita normalmente apenas o número do laudo necroscópico
(correspondente ao número do cadáver), o nome da vítima que supostamente deu
origem aos materiais ósseos e dentários encaminhados, o nome quem se supõem ser
o cadáver ou a ossada, o nome do suposto ou supostos familiares da vítima e o
parentesco entre eles. Não é usual, mas alguns Médicos Legistas costumam colocar,
além do número do cadáver, alguma outra característica para qualificá-lo, como, por
exemplo, carbonizado, afogado, esquartejado, exumado, entre outras.

Vê-se, então, que somente se tem certeza que o caso versa sobre
desaparecimento de criança ou adolescente, se houver menção explícita deste fato.
Caso os familiares do desaparecido já tenham coletado material sanguíneo (para
servir de referência no confronto genético), seus perfis genéticos, obtidos no
Laboratório de DNA do Projeto Caminho de Volta, ficarão no banco de dados,
aguardando o perfil cadavérico (a ser obtido pelos analistas do IC).

Utilizando-se o período de 2007, para que pudesse haver cruzamentos com
dados do DHPP, fez-se um levantamento estatístico dos casos analisados pelo
Laboratório de DNA do IC. Neste ano foram atipicamente recebidos 749 casos, em
função do acidente aéreo com o Voo 3054 da TAM, ocorrido em 17 de julho de
2007. Isolando-se do total os 275 “casos” que foram originados em decorrência deste
acidente e que contribuíram para a identificação de partes destacadas do corpo de
vítimas já identificadas por outros métodos que não o genético (78% delas) ou para
determinar a identificação dos 22% restantes, com base exclusivamente em exames
de DNA, em função do estado de fragmentação de alguns dos corpos. Por suas
qualidades de agilizar, certificar e determinar a identificação, os exames de DNA
tiveram um papel determinante para que 195 das 199 vítimas, ou seja, 98% delas
fossem identificadas em 22 dias.

Isolados os casos decorrentes deste triste acidente, restaram outros 474
referentes à rotina normal do Laboratório de DNA. Destes, 275 (58%) eram
relacionados a crimes e a confrontos genéricos e os 199 restantes (42%) eram
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relacionados exclusivamente à identificação criminal, para os quais foi obtido êxito
(sucesso nas análises) em 83% dos casos (125 casos de inclusão e 40 de exclusão de
parentesco). Dos 199 casos de identificação cadavérica encaminhados para análises,
apenas cinco deles estavam relacionados com pessoas desaparecidas e nenhum destes
estava relacionado com o Projeto Caminho de Volta.

Foi feita também uma pesquisa para levantamento de casos de identificação
de cadáveres relacionados com ocorrências de desaparecimento de pessoas. No
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2009, foram recebidos para exames de
DNA 27 casos deste tipo para os quais foi obtido êxito em 81% dos casos (15 casos
de inclusão e 7 de exclusão de parentesco). Destes 27 casos de desaparecidos, em
apenas 3 deles (11%) havia menção explícita ao Projeto Caminho de Volta.
Estes dados, ainda que singelos, aliados a outros problemas institucionais54,
são sintomáticos da falta de interesse da instituição oficial (SPTC/IML), responsável
final por estas identificações, em fazer cumprir o convênio firmado com o Projeto
Caminho de Volta, o que certamente aceleraria processos de identificação,
abreviando o sofrimento causado pela espera nestas famílias.

54

Dificuldades técnicas enfrentadas pelas pesquisadoras do Programa Caminho de Volta no
processamento de 71 amostras de despojos de cadáveres desconhecidos, que foram encaminhadas
pelos IMLs de São Paulo para análises. Foram obtidos perfis genéticos completos em menos de 40%
destas amostras em virtude das péssimas condições de armazenagem nos IMLs, Além de incorreções
de dados antropológicos relacionados com a idade estimada para esses cadáveres (GATTÁS;
FIGARO-GARCIA (2007, p. 56).
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CAPÍTULO 3

FUNCIONAMENTO DE BANCOS DE DADOS GENÉTICOS
1 Modelo Operativo de um Banco de Dados
Normalmente, bancos de dados de DNA de interesse criminal são
constituídos por dois conjuntos de perfis distintos: um banco de dados dos perfis de
indivíduos, obtidos de amostras cedidas voluntaria ou coercitivamente, e um banco
de dados de perfis obtidos de amostras oriundas de locais de crime, ou associadas a
alegações de ocorrência de crimes, conforme ilustra a figura abaixo inserida.

Figura 10 – Representação diagramática de um banco de dados de DNA e os processos
de confronto, onde A é o confronto indivíduo-indivíduo, B é o vestígio-indivíduo e C é
o confronto vestígio-vestígio. Adaptado de Walsh; Buckleton (2005, p.448).

Muitas vezes, o banco de dados tem um programa que pode comparar a)
indivíduos com indivíduos; b) indivíduos com vestígios de crimes e c) vestígios de
crimes com outros vestígios de crime.

Perfis coincidentes revelados pelos confrontos acima descritos poderiam ser
denominados cada um como hit55, mas cada um deles tem um significado muito

55

Hit, palavra de origem inglesa que tem como principais significados as locuções bater; acertar;
alcançar, colidir, golpe, sucesso, entre outros. Alguns dicionários da língua portuguesa dão-lhe o
significado de “aquilo que está na moda, que faz sucesso no momento, na temporada”. Contudo, a
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diferente. Obviamente, a coincidência vestígio-vestígio pode sugerir que a mesma
pessoa esteve em ambos os locais de crime. Vestígio-indivíduo pode sugerir que
determinado indivíduo foi a determinado local e este fato pode levar os
investigadores a outras pessoas que estiveram também envolvidas.

No tocante às coincidências indivíduo-indivíduo, podem levar a informações
acerca do poder discriminativo do sistema adotado e têm implicâncias na
confiabilidade do procedimento. Em muitos casos, os bancos de dados não são puros,
isto é, o mesmo indivíduo pode ter sido inserido no banco de dados mais de uma vez,
quer sob o mesmo nome ou sob pseudônimos. Isso torna difícil56 a interpretação das
comparações do tipo indivíduo-indivíduo.

Muitas vezes, os programas de comparação entre os perfis não exigem uma
correspondência perfeita. Por exemplo, o software que gerencia as entradas e a
coincidência entre os perfis de correspondentes na Nova Zelândia pode permitir que
não haja nenhum desencontro nos resultados em todos os loci ou, alternativamente, o
operador pode escolher um número fixo de exclusões de alelos.

Se os parâmetros escolhidos forem muito abertos, muitas pessoas poderão
corresponder a uma determinada amostra. Esse fato tem causado grande discussão.
Contudo, os riscos de ocorrência de erros de identificação são mínimos, vez que
posteriormente todas essas quase coincidências serão analisadas em detalhe durante o
processo de confirmação (WALSH; BUCKLETON, 2005, p.448).

expressão mais adequada para a tradução desse vocábulo, no linguajar popular, seria bingo,
informalmente utilizada para significar acerto, sucesso, contudo, de uso reprovável para fins forenses.
56
Segundo Walsh; Buckleton (2005, p.448), há sério um problema no Reino Unido pela existência de
muitas identidades falsas constantes no banco nacional de DNA. Isso indica a necessidade de mais
atenção aos detalhes durante a identificação do suspeito. O mesmo problema ocorreu na Nova
Zelândia, que, em 2005, tinha 50 casos duplicados por resolver em seu banco de dados de 39.000
perfis. Essas coincidências eram perfis que não podiam ser atribuídos ao mesmo indivíduo ou a
diferentes pessoas. A investigação sobre a origem dessas duplicatas é um processo trabalhoso, mesmo
em uma jurisdição relativamente pequena com uma única força policial.
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1.1 Administração
Como a tecnologia que constitui o banco de dados de DNA é especializada,
os componentes operacionais mantiveram-se sob a responsabilidade dos laboratórios
de Biologia Forense. Em geral, o banco de dados e seus produtos são de propriedade
de agências relacionadas com a execução de leis e administrado em seu nome por
laboratórios forenses. Todos os aspectos do processo, independentemente de serem
tratados pela polícia ou por peritos, estão sujeitos à legislação pertinente. Muitas
vezes essa legislação contém cláusulas que facilitam a revisão externa das operações
por autoridades parlamentares delegadas e isso é altamente desejável.

A partir da perspectiva de um perito oficial, a base jurídica para a
administração de bancos de dados de DNA representa um nível adicional de
governança legislativa sobre o seu trabalho. Quase onipresentes, as leis que regulam
a matéria DNA contêm seções que prescrevem as condições em que uma amostra de
DNA pode ser recolhida, armazenada e analisada, e as sanções penais para a violação
dessas condições.

Nesse aspecto, ainda não é possível especificar todas as diversas categorias de
ofensas, mas essas geralmente incluem a intencionalidade ou a imprudência em
substituir material para análise forense, acessar indevidamente ou divulgar
informações armazenadas em bancos de dados de DNA e comparar perfis genéticos
ilegalmente. As sanções podem incluir multas e/ou prisão.

Em relação à divulgação de informações, é de se observar que:
o segredo profissional é derivado da proteção constitucional da intimidade
da pessoa, proteção que, além de abarcar interesses particulares ligados à
intimidade e à vida privada, por via reflexa tutela valores de ordem ética,
cuja inobservância poderia abalar a vida social. Entretanto, o direito à
intimidade não é absoluto, pois cede diante do interesse público, do
interesse da justiça, do interesse social (SÉRGIO SOBRINHO;
LACAVA, 2008, p. 174).

Quanto ao potencial para o abuso das informações, o NRC (1992, p.121)
argumenta que o sigilo e a segurança da informação relacionada ao DNA são
questões particularmente importantes e difíceis, tendo em vista que a tecnologia do
DNA é fruto de duas revoluções: a da Biologia Molecular e a da informática. Os
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geneticistas moleculares cada vez mais desenvolvem a capacidade de diagnosticar
uma ampla variedade de caracteres hereditários e condições médicas e esse tipo de
informação poderia fazer com que as pessoas fossem discriminadas por
empregadores ou companhia de seguros de saúde e outros. Diz o relatório: “até uma
simples informação sobre a identidade requer sigilo. Da mesma forma que os
arquivos com impressões digitais podem ser mal usados, as informações para
identificar o perfil do DNA podem ser mal usadas com a finalidade de procurar e
correlacionar bancos de dados de registros criminais ou registros médicos”.

É de se questionar se essas penas são demasiado brandas e não são
suficientemente dissuasivas para impedir que peritos desonestos ajam para desviar o
curso da justiça, mediante a utilização inadequada de um banco de dados de DNA.

O Reino Unido é um exemplo onde as funções de administrar (guardar) e de
alimentar o banco de dados são separadas. O administrador é nomeado pelo chefe da
Associação de Oficiais de Polícia (ACPO – Association of Chief Police Officers) que
é, neste momento, o FSS – Forensic Science Service. Alimentadores do banco de
dados, isto é, contribuintes, incluem o próprio FSS e também outros laboratórios do
governo e privados, os quais podem contribuir para o banco de dados nacional. A
função de guarda do FSS é administrativamente separada da função contributiva de
seus laboratórios. O guardião tem a responsabilidade de monitorar a qualidade dos
serviços dos laboratórios, podendo fechá-los se necessário.

O crescimento do banco de dados nacional de DNA do Reino Unido
(NDNAD) tem sido significativo. O sistema funciona através da análise de amostras
de raspado de células bucais ou de raízes de cabelo, tomadas de qualquer indivíduo
suspeito ou condenado por um delito. Os resultados são armazenados em um
computador na forma de um código digital que tem por base a nomenclatura de cada
STR, e o banco de dados é conhecido como um banco de dados inteligente.

No princípio as amostras foram genotipadas utilizando-se o sistema SGM que
tinha seis loci. Atualmente as amostras são tipadas utilizando-se SGM Plus™ que
tem dez loci STR autossômicos mais amelogenina (vide TABELA 2). Os velhos
perfis SGM não são necessariamente atualizados para SGM Plus™.
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Na rotina dos casos, os laboratórios analisam materiais oriundos de crimes,
como manchas de sêmen ou de sangue. Os perfis de DNA obtidos a partir dessas
amostras são comparados com os existentes no banco de dados. Se uma coincidência
for encontrada, os policiais são informados o que irá permitir que mais investigações
sejam realizadas.

O banco de dados do FBI, chamado CODIS - Combined DNA Index System,
interliga todos os 50 estados dos Estados Unidos, todos eles com capacidade de
pesquisa criminal de perfis de DNA.

A estrutura do CODIS reflete a organização sociopolítica dos Estados Unidos,
com níveis de funcionamento local (LDIS - Local DNA Index System), estadual (SDIS
- State DNA Index System) e nacional (NDIS - National DNA Index System). Um
laboratório de DNA pode alimentar e comparar amostras dentro de seu próprio banco
de dados em nível local (MACLIN, 2006, p.166).

Esses registros originários em nível local podem ser enviados para o banco de
dados estadual que está hospedado em um laboratório central. Esse laboratório
gerencia a recolha de informações em nível estatal e transfere dados para o banco de
dados nacional que é mantido pelo FBI.

Para que um estado possa ter perfis de DNA incluído no NDIS, ele deve
primeiro assinar um protocolo no qual o estado concorda em aderir às normas de
garantia da qualidade ditadas pelo FBI.

A complexidade do modelo adotado pelos Estados Unidos tem paralelo em
outras jurisdições como a da Austrália. Nos Estados Unidos, apenas perfis completos
dos infratores podem alimentar o NDIS (13 loci STR ou quatro loci RFLP). Para
amostras criminais questionadas, são necessários 10 loci STR ou um mínimo de três
loci RFLP (HERKENHAM, 2006, p.381; WALSH; BUCKLETON, 2005, p.449).

A demanda por testes de DNA ultrapassou as capacidades dos laboratórios
forenses em muitas partes dos Estados Unidos. Os casos de atrasos em todo o país
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cresceram a tal ponto que o Presidente George W. Bush patrocinou uma iniciativa
em prol da tecnologia do DNA, investindo um bilhão de dólares em recursos para
eliminar esses atrasos.

Como resultado do grande aumento no volume de casos, laboratórios
privados são comumente contratados para analisar amostras de agressores
condenados. As amostras questionadas (geralmente objetos relativos a ofensas
alegadas) tendem a ser de responsabilidade de laboratórios oficiais.

Como já mencionado, técnicas laboratoriais de automação agora podem
facilitar a análise de milhares de amostras forenses em uma questão de dias ou
semanas, permitindo que os bancos de dados DNA cresçam em um ritmo
considerável.

1.2 Desempenho gerencial
Além de suas principais funções operacionais, os bancos de dados de DNA
podem ser vistos como uma reunião de perfis de DNA de um grande número de
diferentes crimes. Além disso, em uma proporção entre 30 e 40% do total, há
informações relativas a crimes particulares ou de outros crimes.

A análise desses dados pode fornecer informações características do sistema
de justiça criminal tais como a distribuição da criminalidade, dados demográficos
dos condenados, métodos de análise de DNA, estratégias de gestão e policiamento.
Essas informações podem ser utilizadas para melhor incorporação das provas
forenses nos quadros de investigação e de inteligência policial ou para atingir
resultados sociais importantes em consequência do sistema de justiça criminal.

Há uma evidência crescente de que existe uma diferença significativa entre o
potencial social positivo que poderia surgir a partir de um banco de dados de DNA e
os benefícios efetivamente realizados. No entanto, o pleno potencial benéfico é de
difícil avaliação, pois muitas jurisdições não acompanham o desempenho de seus
bancos de dados para além de um simples relatório sobre o índice de acertos
(coincidência entre perfis).
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Esta é uma grande omissão. Bancos de dados representam um significativo
investimento financeiro e uma intromissão na liberdade individual; por conseguinte,
é vital que o seu desempenho seja controlado e melhorado (WALSH;
BUCKLETON, 2005, p.450).

Esses mesmos autores observam que no Reino Unido, monitorações de
desempenho foram realizadas e relatadas em 2000 e 2002. Nessas monitorações
constatou-se a importância do papel do gerente de apoio científico e recomendam
que esses gerentes sejam colocados no alto da cadeia de comando. Em 2000, 60%
desses gerentes eram trabalhadores civis e 40% policiais.

Outro dado foi o de que em cerca de 10% de todos os casos de identificação
pelo DNA, não houve evidência de qualquer investigação posterior. Uma fração
dessas identificações não diz respeito a qualquer registro criminal, ou seja,
presumivelmente as amostras tinham sido submetidas à análise de DNA sem estar
associadas a registros criminais relevantes.

Outro aspecto ainda observado foi o da má gestão dos arquivos. A inspeção
inicial mostrou que muitos perfis de DNA foram perdidos ou não resultaram em
esclarecimentos de crimes. Dentre os fatores que contribuíram para a subutilização
dos bancos de dados se destaca a falta de retorno de informações geradas às fontes de
investigação.

Muitas forças policiais têm grande dificuldade em gerir o processo de
transformar as identificações feitas pelo DNA em esclarecimento de crimes, pois este
se estende para além do crime e do criminoso. Assim, é importante que haja a prática
de se retornar ao local do crime, pautando-se em informações já geradas, e buscar
manchas de DNA em locais não usuais e ainda não analisados e de outros padrões de
referência, ou seja, de outras pessoas que possam estar também relacionadas com o
crime.

Outro motivo ligado com a subutilização dos bancos é o atraso significativo
no processo de análise de DNA, retardando o início do inquérito policial. Em 2000,
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aproximadamente 16% dos casos criminais haviam sido finalizados antes mesmo de
qualquer identificação pelo DNA. Nos outros casos, os dados desse período
mostraram que por volta de 51% do tempo foi gasto no inquérito propriamente dito e
49% durante o processo analítico.

Outro fator de importante relacionado com a subutilização dos bancos de
DNA é a divulgação inapropriada de provas, propiciando aos suspeitos informações
suficientes que lhes permitam formular falsas explicações para a presença de marcas
e manchas e assim evitar acusações.

Argumenta-se que talvez a resposta a muitos desses problemas esteja
relacionada com a liderança nos altos escalões da polícia em coordenação e
integração com a inteligência forense (WALSH; BUCKLETON, 2005, p.451).

2 Aspectos da Significância Forense
Historicamente, a polícia e os peritos forenses mantinham um foco sobre
como desvendar um crime rapidamente. Os peritos recebem os casos, os processam e
determinam se têm provas que sustentam a acusação ou a defesa de um determinado
suspeito de um crime específico.

Esta tem sido a rotina pericial, temperada com casos ocasionais em que a
Ciência Forense pode produzir informações úteis antes de um suspeito ser localizado.
Este paradigma está para mudar. Utilização da tecnologia do DNA e a instalação de
banco de dados de DNA são meios com os quais os analistas forenses podem contar
para a produção de informações em crimes para os quais não há suspeitos
(JASANOFF, 2004, p.342-6).
A inteligência policial mudou e vem utilizando estratégias57 para prevenir,
reduzir, detectar e desvendar crimes. Esse fato conduz cada vez mais à utilização da

57

Conforme Dourado (2008, p.73-4), “o desenvolvimento da tecnologia tem investido de forma até
mesmo incisiva na vida privada do homem, de forma a obrigá-lo à exposição permanente. Os circuitos
fechados de televisão reduziram mais ainda a intimidade, além de outros mecanismos mais variados
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Ciência Forense e a inteligência forense tem sido adotada com êxito em iniciativas
operacionais de policiamento. Bancos inteligentes de DNA têm o potencial para ser
utilizados em estratégias de policiamento58 proativo e reativo, conforme observam
Walsh e Buckleton (2005, p.457).

Contudo, na literatura jurídica tem sido sugerido que as justificativas para o
uso do DNA, com base em seu potencial para resolver crimes graves, como violência
sexual, são enganosas. Alega-se que a grande maioria desses casos é caracterizada
pela relutância da vítima em relatar o crime, havendo lapso entre o delito e os relatos
de sua ocorrência, bem como a existência ou inexistência de seu consentimento para
a sua investigação. A prova de DNA é de pouca utilidade para resolver tais questões.
De fato, foi proposto que a prova de DNA nesses casos realmente aumenta a
probabilidade de a defesa alegar que houve consentimento da vítima para a prática do
ato, aumentando o sofrimento da reclamante.

Uma clara consequência de operações com dados de DNA foi um aumento
significativo do volume de casos. A resolução de crimes com utilização de banco de
dados de DNA atualmente significa mais de 40% de todos os casos forenses
apresentados na Nova Zelândia, de acordo com Walsh e Buckleton (2005, p.458).

Isso deu início a uma mudança de pensamento dentro de Ciência Forense.
Historicamente, cada caso sempre foi processado como uma unidade, ou talvez, no
máximo, como uma pequena série. Isto está evoluindo para uma situação em que as
amostras são potencialmente associadas em todos os casos individuais. Por algum
tempo, essa capacidade de ligação de casos e de identificar uma série de crimes
foram uma estratégia eficaz na aplicação da lei.

de controle que surgem a cada dia, mais eficientes e detalhistas, tudo fazendo lembrar o famoso
romance de George Orwell, 1984”. No mesmo sentido, Vianna (2007, p.2) e Leonardi (2001, p.1-2).
58
Conforme Manning (2003, p.375), “há muito a polícia vem desejando que a tecnologia possa
facilitar os problemas que mais a aborrecem. Das recentes inovações em tecnologia, a mais importante
envolve computadores e respectivos softwares. A polícia depende de informações e nisso sua fonte
básica é a população; para entender as funções da polícia é muito importante entender como ela
obtém, processa, codifica, decodifica e usa tais informações. Há pelo menos três tipos de informações
policiais (primária, secundária e terciária), inteligência (prospectiva, retrospectiva, e aplicada) e
estratégias operacionais (preventiva, prospectiva e reativa), cada uma das quais interage de forma
complexa com a tecnologia. O trabalho policial, em especial o papel do policial de patrulha e as
culturas ocupacionais do policiamento, modela esses processos de modo significativo. A tecnologia
está entranhada na organização social, moldando as organizações e sendo por elas moldada”.
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A incorporação de bancos de dados de DNA na atual gama de investigação
aumenta a capacidade de ligar diferentes crimes cometidos por um mesmo indivíduo
ou por uma organização, disponibilizando também um mecanismo de identificação
altamente discriminatório. Conseguir uma maior integração das técnicas forenses e
de investigação é um importante objetivo de desenvolvimento que deverá reforçar a
eficácia global de aplicação das leis penais.

Na década de 1980, perfis de DNA foram usados principalmente para
resolver crimes graves contra a pessoa ou contra a liberdade sexual. E agora
contribuem também para a investigação de um amplo espectro de crimes, incluindo
delitos contra o patrimônio.

Walsh e Buckleton (2005, p.464) relatam que um exemplo de sucesso global
e de integração das informações forenses, policiais e periciais, veio a partir de
regiões francófonas da Suíça. Essas regiões se fundiram individualizando o potencial
das provas forenses, incluindo não apenas o DNA, mas as fontes tradicionais de
investigação, tais como modus operandi e características espaciais do crime.

No centro desta abordagem há uma sofisticada plataforma computadorizada
utilizando raciocínio baseado em modelos de inteligência artificial. Isto é, baseado
em uma estrutura que integre plenamente o caso forense aos dados em torno de dois
elementos centrais:

a.

uma memória estruturada representando o que é conhecido

sobre a criminalidade em pauta em um dado ponto no tempo (crimes
pendentes, séries ativas, casos ligados, entre outros);

b.

um repertório de estruturas organizadas de inferência que

revelem a forma de combinar a utilização de diferentes tipos de dados
no decorrer da análise, com o intuito de espelhar o processo de tomada
de decisão de um investigador experiente.

Em muitos aspectos, o sucesso da abordagem na Suíça reside na dispensa do
que poderia ser denominado de atitudes forenses tradicionais no tratamento das bases
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de dados, bem como de sua consciência do que constitui uma inteligência
significativa.

Por sua capacidade de fornecer informações técnicas com possibilidade de
orientar investigações policiais (como identificar um suspeito ou uma ligação entre
crimes), um banco de dados de DNA pode ser visto como uma fonte de inteligência,
de forma a funcionar de modo semelhante aos sistemas automatizados para
comparação de impressões digitais. Este papel proativo é algo novo para a prova
forense de DNA que é usualmente apenas empregada para confirmar ou refutar uma
hipótese sobre uma versão dos acontecimentos (WALSH; BUCKLETON, 2005,
p.464).

3 Interpretação de Questões Relacionadas a Bancos de Dados de DNA
O advento de bancos de dados inteligentes de DNA não só alterou as
características operacionais do papel das provas de DNA, mas também o contexto em
que essa prova é interpretada. A interpretação de modelos de provas forenses de
DNA tem evoluído consideravelmente e devem ser analisadas.

3.1 Combinações aleatórias
Esta seção tratará de mostrar como se pode estimar a chance de combinações
aleatórias em um banco de dados de tamanho N. Esta é uma tarefa muito difícil em
grande parte devido à estrutura dos bancos de dados e ao fato de que as
probabilidades de coincidências entre duas pessoas, ou entre pessoas e amostras
criminais não são constantes.

Inicialmente se assume que não existe qualquer ligação de dados, ou seja, eles
não têm pares de irmãos ou outros parentes, não existe uma estrutura étnica, o que
corresponde à probabilidade de que duas pessoas quaisquer retiradas do banco de
dados ou dos indícios que contribuem para o banco de dados é o mesmo. Este
modelo é excessivamente simples, mas é o modelo mais frequentemente
considerado, pois um modelo mais realista é difícil de avaliar.

91

Imaginando-se existir um banco de dados de indivíduos de tamanho N, com C
vestígios relativos a crimes, então, tem-se N.(N-1)/2 pares de pessoas no banco de
dados, C.(C-1)/2 pares de vestígios e N.C pessoas-vestígios comparações. Isto é
didático para se ver o quão rapidamente estes números tornam-se grandes.
Considerando-se um banco de dados com 27.000 indivíduos, com 2.000 perfis de
vestígios, isto resultará em 364 milhões de comparações entre as pessoas, 2 milhões
de comparações entre os vestígios e 54 milhões de comparações entre os vestígios e
as pessoas.

Para se abandonar este modelo simples, como é necessário, os principais
fatores a serem considerados são os seguintes:

a.

Muitos perfis oriundos de vestígios são parciais, ou seja, elas não
apresentam todos os loci revelados. Isto é frequentemente devido a
questões técnicas, tais como amostra limitada ou degradação. Assim,
eles terão uma probabilidade de coincidência PM (match probability)
maior que todos os perfis.

b.

Existirão pessoas relacionadas no banco de dados. Para essas pessoas,
a PM será maior do que a PM entre pessoas independentes. Essas
pessoas relacionadas aumentarão número de pessoa para pessoa, mas
isso não fará aumentar o número de combinações aleatórias.

c.

Vestígios relativos a locais de crimes podem ser provenientes de
pessoas relacionadas com outras contidas no banco de dados. Isto irá
aumentar o número de combinações aleatórias.

Por estas razões, é impraticável para a PM tal como é conhecida e constante.
A alternativa mais razoável é a de considerar a PM uma variável entre pares de
pessoas e entre pessoas e vestígios.

Segundo Walsh e Buckleton (2005, p.470), esse novo modelo ainda não foi
instalado, pois, para isso, seriam exigidos conhecimentos detalhados sobre
parentescos dentro do banco de dados ou entre delinquentes e as outras pessoas do
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banco de dados. Contudo, mesmo sem tal modelo, pode-se continuar a usufruir dos
resultados. Espera-se que ocorram coincidências entre as pessoas na base de dados.
O número dessas será aumentado pelo parentesco entre as pessoas do banco de
dados.

As combinações aleatórias entre vestígios e as pessoas também são esperadas.
A forma mais frequente é entre pessoas com perfis parciais no banco de dados ou
para aqueles vestígios para as quais existe um perfil parcial. Será benéfico fazer
confirmação dessas coincidências através de estudos de loci adicionais para
comparação, reduzindo-se, assim, a possibilidade de erro, pois os perfis de pessoas
contidas no banco de dados podem correr o risco de coincidirem com vestígios
deixados por parentes.

3.2 Avaliação da força de uma prova derivada de um banco de dados de DNA
As provas de DNA resultantes de coincidências com amostras de um banco
de dados são frequentemente apresentadas sem qualquer menção de que os acertos
foram obtidos a partir de um banco de dados, pois normalmente não é de interesse do
acusado revelar ao júri que uma amostra sua compõe um banco de dados criminais.

A questão de se pesquisar em um banco de dados afeta ou não a força da
prova formada foi amplamente discutida na literatura e basicamente pode ser
resumida pelos posicionamentos abaixo apontados (DONNELLY; FRIEDMAN,
1999, p. 931; IMWONKELRIED, 2004, p. 99-100).

O primeiro relatório do NRC (1992, p.132) sugeriu que os loci utilizados no
processo de alinhamento não devem ser utilizados para avaliar o valor das provas. Já
o segundo relatório NRC (1996, p.183) recomenda que seja aplicado um ajuste
através da multiplicação do PM pelo número de pessoas do banco de dados.

Nessa linha de raciocínio, segundo García; Alonso (2002, p.36), quando se
faz uma busca em um banco de dados de DNA são levadas em conta duas questões: a
raridade do perfil e qual a probabilidade de se encontrar esse perfil no banco de
dados consultado. Cada questão gera respostas diferentes.
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A primeira questão diz respeito à probabilidade de coincidência ou
concordância, ou seja, a probabilidade de se encontrar em uma população de
referência outro indivíduo com esse mesmo perfil genético.

Já a segunda questão merece análise mais detalhada.

Existe uma diferença entre a identificação de um suspeito feita através de
outro método que não o DNA como, por exemplo, através de testemunhas oculares
ou provas circunstanciais; ou pela identificação através de busca em um banco de
dados com perfis de DNA.

Para demonstrar a diferença entre as duas situações, os autores acima citados
dão como exemplo a probabilidade de se lançar 26 vezes uma moeda não viciada no
ar e de se obter 26 caras como resultado é muito pequena. Porém, se a mesma moeda
for lançada um milhão de vezes, é bem provável que se possa obter uma série de 26
caras seguidas.

A identificação de um suspeito através de um banco de dados de DNA é
análoga ao fato de se lançar muitas vezes a moeda, ou seja, quanto maior for o
número de perfis genéticos contidos em um banco de dados, será mais provável de se
encontrar alguém que coincida ao acaso.

Seguindo essa linha de pensamento, ou seja, a do o segundo relatório NRC,
García e Alonso afirmam que, nos casos onde o suspeito foi identificado por uma
busca em um banco de dados com perfis de DNA, a relevância da probabilidade de
coincidência não é óbvia e, por isso, se deve multiplicar essa probabilidade pelo
número de indivíduos que integram o banco de dados.

Porém, de acordo com Walsh e Buckleton (2005, p.471), o ajustamento
recomendado pelo segundo relatório NRC não deve ser feito. A utilização desse
ajuste (multiplicação pelo tamanho do banco de dados) pode ser visto como uma
tentativa de dar um resultado consistente com a análise Bayesiana. Acreditam os
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autores que “a única salvaguarda é a confirmação científica em loci adicionais”
(WALSH; BUCKLETON, 2005, p.472).

O teorema de Bayes é o método que se recomenda para utilização nesses
casos, segundo a normativa aprovada pelo Grupo Espanhol da ISFH em reunião
celebrada em Madri, em 16 de junho de 1994, para a aplicação em polimorfismos
genéticos em perícias médico-legais (MORA SÁNCHEZ, 2001, p.254).

Nos dizeres de Badaró (2003, p.41), a teoria da probabilidade quantitativa
tem sido muito utilizada pela doutrina norte-americana na valoração da prova,
principalmente por meio de aplicações do teorema da Bayes. Segundo esse autor, a
principal crítica feita à análise Bayesiana é a de que, na maioria das vezes, não se
dispõe de uma base de dados relativos à frequência geral dos fenômenos do tipo que
se precisa verificar. Contudo, mesmo nos casos em que seja disponível este banco de
frequências, ele pode não ser significativo para o caso concreto. Por isso, argumentase que a teoria bayesiana do cálculo de probabilidade não fornece uma racionalização
eficiente do problema relativo à confirmação probatória da hipótese sobre o fato
concreto.

Para o autor, é uma teoria contraproducente e perigosa no campo probatório,
implicando elevados riscos de erros que podem ser muito significativos na área
penal, em que vigora a regra in dubio pro reo. Pelo critério da probabilidade
quantitativa, admite-se a condenação mesmo quando haja a possibilidade de
inocência, ainda que esta seja pequena em termos probabilísticos.

Badaró (2003, p.42) alerta para que não se confunda o emprego da
probabilidade quantitativa, como modelo de valoração das provas, e o emprego da
estatística como fundamento para utilização de um determinado meio de prova. Em
casos de exames de DNA se têm por fundamento cálculos de frequência estatística
em que se repete um código genético específico em uma determinada população.
Neste caso, não há problema com o banco de dados, por ser considerado um código
genético específico encontrado em células de um ser humano, e a possibilidade de
sua repetição, em face da população mundial.
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Assim, matematicamente, é possível a obtenção de probabilidades altíssimas.
Porém, ainda segundo Badaró (2003, p.44), estes testes têm merecido críticas,
exatamente porque não há elementos que permitam asseverar se determinados
códigos genéticos são mais ou menos frequentes em determinados grupos
populacionais ou raciais, ou seja, não há certeza da equipossibilidade dos códigos
genéticos analisados.

Walsh e Buckleton, (2005, p.472) salientam, ainda, que é recomendável
continuar a investigação científica a fim de fomentar uma compreensão e avaliação
dos riscos existentes. Parece provável que o público não esteja totalmente informado
sobre esses riscos, nem tenha sido informado debate ocorrido sobre essa questão.

Para completar a argumentação matemática posta, Walsh; Buckleton, (2005,
p.474) apresentam algumas fábulas que podem ser mais úteis no tribunal do que os
complicados argumentos matemáticos puros.

Fábula 1: Três pessoas entram em comboio de transporte vazio, o qual é,
então, bloqueado. Quando o comboio é desbloqueado pela polícia, descobre-se que
um desses passageiros foi esfaqueado até a morte. Os dois passageiros restantes se
tornaram imediatamente suspeitos. Não surpreendentemente, cada um dos outros que
ali estavam diz que não foi ele. O que os policiais devem fazer? Do exame dos
suspeitos, eles acharem que um é tetraplégico e que nunca poderia segurar uma faca
e, muito menos, esfaquear outra pessoa. Assim, o policial prende o outro passageiro.
Moral: Excluindo-se suspeitos, aumenta-se a probabilidade de culpa para os
suspeitos restantes.

Fábula 2: Considerando um caso em que se têm muitos loci tipados de uma
mancha oriunda de um local de crime. A estimativa de coincidência corresponde à
probabilidade de 1 em 4 bilhões. Procurando-se em um banco de dados que contém o
perfil de cada pessoa do mundo, descobre-se que existe coincidência com uma (e
apenas uma) pessoa. Claramente acredita-se que este é o verdadeiro criminoso. Por
quê? Porque ele corresponde àquela mancha e porque não existiu coincidência com
mais ninguém. Moral: Excluindo-se outras pessoas, aumenta-se a crença de que o
perfil é raro.
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Fábula 3: Consideremos uma situação em que temos dois crimes idênticos
que são investigados. Uma mancha foi deixada no local, bem como uma parte de
uma carteira de habilitação contendo um endereço e sobrenome. No primeiro caso,
foi genotipado um irmão A (de cinco irmãos que foram encontrados a partir do
endereço e do sobrenome encontrado na carteira). Existe coincidência de seu perfil
com o da mancha. Final desse caso. No segundo caso, encontra-se uma mancha no
local e faz-se a tipagem genética dos irmãos B, C, D e E. Não existe coincidência dos
perfis deles com o da mancha, estando eles, portanto, excluídos. Faz-se, então, a
tipagem do irmão A. Existe coincidência. Para alguns, neste segundo cenário, a
prova deveria ter um peso menor, uma vez que o resultado foi buscado entre cinco
pessoas. Contudo, como foram eliminadas as pessoas mais susceptíveis de também
corresponder (os irmãos), pois eles são os outros principais suspeitos devido à parte
da carteira de habilitação ter servido como prova. Certamente isso não deve diminuir
o valor da prova de DNA, mas sim aumentá-lo. Moral: a eliminação de parentes
geneticamente próximos é uma boa prática e aumenta o peso das provas.

Concluindo acerca da força de uma prova derivada de um banco de dados de
DNA, Walsh e Buckleton (2005, p.475) ressaltam a importância de que se deve:

a.

Continuar a incentivar o desenvolvimento de provas de que um
determinado perfil é, de fato, raro;

b.

Continuar a eliminar outros prováveis suspeitos e

c.

Incentivar a investigação, seja geneticamente ou não, acerca da
existência de irmãos que possam ser suspeitos potenciais.

4 Limitações dos Bancos de Dados
Jamais se deve perder a perspectiva de que os bancos de dados genéticos
criminais, na luta contra o crime, se encaixam no processo penal. Disto decorre que
esses bancos devem ser valorados proporcionalmente aos problemas legais e éticos
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que poderiam derivar da amplitude ou, como alguns advogam, da universalidade de
sua existência (KAYE; SMITH, 2004, p.260; NOBLE, 2006, 152).

Lucidamente, Lorente Acosta (2002, p.22) afirma que “deveria se assumir
que os bancos de dados devem ser um instrumento a mais de ajuda à investigação
policial e nunca o contrário”.

Uma boa investigação policial há de chegar, por si só, a um suspeito ou um
grupo deles, que a análise laboratorial se encarregará de confirmar ou de excluir. Por
isso, para esse autor, os chamados bancos de dados gerais ou em massa trazem mais
problemas operativos do que benefícios práticos, com uma exceção mínima para os
casos em que se encontre sêmen.

Existe uma grande tendência mundial de se ampliar o rol dos delitos e dos
delinquentes para comporem os bancos de dados genéticos, sustentada pela crença de
que existe uma espécie de carreira criminal na qual um crime mais violento (como
estupro ou homicídio) ora cometido foi antecedido por outro menos grave (como
furtos ou invasão de domicílio), praticado pelo mesmo indivíduo, em outra época.

Por esse raciocínio, já incluí-los nos bancos de dados permitiria um aviso
prévio e uma identificação mais rápida, sem a necessidade de que eles precisassem
reincidir em delitos especialmente mais graves. Contudo, Lorente Acosta (2002,
p.23) lembra que, essa discussão só poderá se tornar objetiva quando ela puder ser
pautada em dados objetivos que ainda estão por ser gerados nos bancos de dados de
DNA. Só assim, então, poderão ser adequadamente ponderadas as vantagens e as
desvantagens, para que se tomem as decisões mais convenientes para a sociedade
como um todo.
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CAPÍTULO 4

PRINCIPAIS PROBLEMAS ÉTICOS RELACIONADOS AOS
BANCOS DE DADOS DE DNA
1 Princípios Éticos e suas Diretrizes
Segundo Comparato (2006, p. 626), “dentre os bens comuns a todo gênero
humano e que devem, por conseguinte, ser preservados de toda apropriação
particular, aparece, em primeiro lugar, como é óbvio, o genoma humano”.

Leite (2007, p.216), ao tratar da metáfora e crítica do gene como informação
em suas Promessas do Genoma, lembra que, a valorização contemporânea do
controle sobre a natureza é o ponto fraco da suposta neutralidade59 erguida pela
estratégia materialista de pesquisa em torno da tecnociência.

Ao pretender banir toda forma de valor em sua concepção de ciência, em
relação à genômica, essa estratégia tem seu ponto cego na figura do gene como
informação (e nas várias metáforas linguísticas para o DNA). De acordo com
Azevedo (2003, p.323), ao eclipsar a dimensão semântica e pragmática do
organismo, a noção de DNA informacional franqueia uma “sintaxe descarnada à
mobilidade e à virtualidade” dos bancos de dados, ou seja, à apropriação e ao
controle60.

59

Vão neste sentido Garrafa e Porto (2003, p. 35) quando afirmam que “cresce a utilização
indiscriminada da justificativa Bioética como ferramenta metodológica neutral, fato que ameniza e
mesmo anula a gravidade dos diferentes problemas, mesmo aqueles que redundam nas mais profundas
distorções sociais”.
60
Em sua avaliação acerca dos aspectos éticos da pesquisa em genética humana, no contexto de países
em desenvolvimento, Azevedo (2003, p.323) identifica como um dos capítulos de sua temática aquele
especialmente direcionado às implicações éticas da pesquisa genômica. A autora destaca o poder
conferido pelo conhecimento do DNA de pessoas, povos e nações, isto é, o DNA-poder. Ressalta que
“nesse cenário, somente a rigorosa observância do compromisso ético celebrado entre o Estado,
pesquisadores e a sociedade oferece formas de disciplinar o acesso ao DNA-poder”.
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Na esteira dessas preocupações, têm-se os esforços da Bioética61 e dos
instrumentos lançados no sentido de coibir indevidas apropriações, como é o caso da
Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos (ANEXO 6) e das
Resoluções nº 196 (ANEXO 7) e nº 340 (ANEXO 8), ambas do CNS – Conselho
Nacional de Saúde.

Nos dizeres de Boccato (2008, p.24), vários foram os fatos e os documentos
que tiveram impacto sobre a gênese e o desenvolvimento da Bioética. O Código de
Nuremberg, de 1947, foi o marco inicial sobre a discussão da ética na pesquisa
envolvendo seres humanos. Tal mandamento veio em virtude das atrocidades havidas
durante a Segunda Guerra Mundial.

Vários deslizes éticos ocorridos na pesquisa biomédica norte-americana
foram relatados por Belmont, em 1978 que, para reforçar o princípio da privacidade
lançado pela Declaração de Helsinque (1954) sobre a ética médica, incluiu os
princípios da autonomia, beneficência e justiça. Em 1979, Beauchamp e Childress
acrescentaram o princípio da não-maleficência. A discussão desses princípios fez
surgir uma corrente denominada principialista na Bioética.
Para Beiguelman (1997, p.525), segundo o princípio da privacidade62, a
informação genética e os resultados dos exames das pessoas devem ser confidenciais
e continuar como tais mesmo depois da morte. Sem autorização explícita dos
indivíduos examinados, essas informações jamais poderão ser reveladas a outras
pessoas ou instituições públicas ou privadas, tais como escolas, associações,
empresas ou companhias de seguro (CHARO, 2004, p.154-5).
61

Alerta Benatar (2003, p.25) que “um enfoque de suma importância no contexto do moderno debate
bioético tem sido redesenhar as relações médico-paciente. O fortalecimento dos vulneráveis está se
conseguindo com a ênfase nos direitos humanos e no respeito pela dignidade individual. No entanto
continuam os desequilíbrios de poder no contexto dos cuidados da saúde. Numa extensão considerável
isto se relaciona com uma insuficiente atenção para com a justiça social. Tais desequilíbrios de poder,
somados ao desenvolvimento de novas formas de poder, por exemplo, a nova biotecnologia genética,
levantam o espectro de crescente injustiça social”.
62
Segundo Romeu Casabona (1996, p. 84), devem ser distinguidos os conceitos de privacidade e
intimidade. A intimidade são aquelas manifestações da personalidade individual (ou familiar), cujo
conhecimento ou desenvolvimento são reservados a seu titular ou para as pessoas sobre as quais ele
exerce alguma forma de controle quando terceiros estão envolvidos (particulares ou poderes públicos).
A privacidade constitui um conjunto mais amplo, mais global, que a intimidade. São facetas da
personalidade que, isoladamente consideradas, podem carecer de significação intrínseca, mas que
coerentemente enlaçadas expressam como um retrato precipitado da personalidade do indivíduo que
possui o direito de manter reservado.
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De acordo com esse princípio, não se pode fazer o uso de amostras de
material biológico de pacientes, o que inclui, evidentemente, o DNA, sem sua
autorização expressa, a não ser que se preserve o seu anonimato. Contudo,
Beiguelman (1997, p.525) salienta que, em casos de elucidação de crimes ou de
investigação de paternidade, o princípio da privacidade poderá ser quebrado.

Levando-se em conta que atualmente inexiste qualquer dispositivo no Direito
Penal pátrio63 que obrigue suspeitos, indiciados ou acusados a doarem material
biológico para realização de exames genéticos com o fito de elucidação do crime que
lhe seja atribuído e muito menos qualquer previsão legal que autorize a criação de
bancos de dados genéticos criminais, far-se-á a análise dos outros princípios da
Bioética à luz dessas lacunas.

O princípio da autonomia relaciona-se com o consentimento livre e
esclarecido dos indivíduos-alvo, de forma a tratá-los em sua dignidade, respeitá-los
em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade64. Sob este prisma, seu
consentimento consciente, livre e esclarecido, deve ser dado após o recebimento de
informações detalhadas, em linguagem acessível, de que ele não está obrigado a

63

Ao tratar das declarações da Unesco sobre Bioética e dados genético humanos, Rodríguez (2008,
p.217) afirma que na ausência de definições normativas seguras no direito interno, em virtude da
pouca confiança do legislador em se posicionar diante de questões novas ou emergentes, a
regulamentação da pesquisa e do tratamento de dados genéticos tem-se dado por meio de
instrumentos da chamada soft law. Como fonte não formal de Direito Internacional, em contraposição
aos tratados e convenções internacionais – denominados, em contraposição, hard law -, esse tipo de
declaração não é juridicamente vinculante, “à falta de instrumento de responsabilização pelo
descumprimento de seus preceitos. Daí afirmar-se que ‘o caminho mais comum para construir a
definição de soft law parte do confronto entre esses instrumentos e os tratados e convenções
internacionais. Da contraposição desses dois tipos de instrumentos emerge como elemento distintivo a
noção de juridicamente vinculante; por meio da ratificação de um tratado ou convenção, as partes
contraem obrigações jurídicas e podem ser responsabilizadas pela violação ou não-cumprimento, o
que não ocorre quando adotam um instrumento soft law”.
64
Kottow (2003, p.71) observa que a vulnerabilidade intrínseca da existência humana é até certo
ponto protegida pela sociedade. Afirma o autor que “afora essa vulnerabilidade, os seres humanos são
afetados por vulnerabilidades circunstanciais em decorrência da pobreza, da falta de acesso à
educação, das doenças e da discriminação. A destituição impede as pessoas de atender às suas
necessidades e realizar seus desejos, predispondo-as a infortúnios adicionais. A privação restringe as
capacidades e a liberdade, requerendo por isso ações terapêuticas específicas que minorem a
destituição. A Bioética tem particular preocupação com essa vulnerabilidade secundária e
circunstancial por causa dos riscos que correm as pessoas vulneráveis de ser prejudicadas pela
exploração advinda de ações biomédicas”. No mesmo sentido, Macklin (2003, p.59), destaca que a
questão da vulnerabilidade tem grande amplitude, abrangendo grande número de áreas da ética
clínica, da ética de pesquisa e da ética nas políticas públicas.
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ceder material biológico, assegurando-lhe a inteira liberdade de escolha, sem
quaisquer represálias.

E, nos casos relacionados com a justiça, se houver o assentimento do acusado,
deve ainda existir o esclarecimento de que a prova obtida a partir de seu material
biológico poderá contribuir para a sua condenação. E mais: tendo em vista a
possibilidade de inserção de seu material biológico e/ou perfil genético em bancos de
dados, far-se-á imprescindível também uma preleção aprofundada sobre os alcances
e o significado dessa inserção.

Os princípios da beneficência e da não maleficência, que implicam a
ponderação entre riscos e benefícios, podem ficar comprometidos se houver o
negligenciamento do princípio da autonomia, levando à maximização do risco do
próprio acusado contribuir involuntariamente para a sua condenação judicial na
acusação presente e agora, no caso da possibilidade de sua inserção em banco de
dados, de acusações futuras e pretéritas.

Os princípios da justiça e da equidade são atinentes à relevância social e
devem promover vantagens para os envolvidos (instituição representante dos
interesses da justiça e o acusado, quando for o caso), bem como minimizar o ônus
para o sujeito vulnerável. Esses princípios podem também ficar comprometidos se
não existir igualdade nos interesses dos envolvidos. Caso sejam ocultados do
acusado os devidos esclarecimentos sobre seu direito à recusa, existirão gritantes
vantagens para a instituição.

2 Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos

Dentre os instrumentos lançados para a sedimentação dos princípios basilares
da Bioética, tendo em vista a proteção dos dados genéticos, são de se destacar
dispositivos presentes na Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos
Humanos e nas Resoluções nºs 196 e 340 do Conselho Nacional de Saúde.
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É mister lembrar-se que, conforme assinala Romeo Malanda (2006, p.96), a
Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos (ANEXO 4)
pode ser vista como uma fonte de respostas a todos os desafios, tecnológicos, éticos
ou jurídicos, surgidos com os avanços no campo de genética humana produzidos, na
segunda metade do século XX, os quais não encontraram resposta na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, formulada em uma época em que a engenharia
genética era menos que uma utopia.

A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos (ANEXO
6), por sua vez, foi aprovada por unanimidade e aclamação, no dia 16 de outubro de
2003, no decurso da 32ª sessão, da Conferência Geral da UNESCO, prolongando a
Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos65, de 1997.

O objetivo da nova Declaração foi o de garantir o respeito da dignidade
humana66 e a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em
matéria de coleta, tratamento, utilização e conservação de dados genéticos humanos,
em conformidade com os imperativos de igualdade, justiça e solidariedade.

Tem ainda o propósito de definir os princípios que deverão orientar os
Estados na formulação das suas legislações e suas políticas sobre estas matérias67.
65

De acordo com Séguin (2001, p.70), o Conselho Europeu estuda a proposta de incluir a
intangibilidade da herança genética no rol dos direitos humanos. Neste sentido, Ropsigliosi (2007,
p.10) alerta que todas as constituições do mundo defendem os direitos humanos, “já que estes são a
coluna vertebral que permite a existência de uma sociedade. Contudo, a biotecnologia é uma das
principais fontes de violação destes direitos hoje em dia e, em consequência, deve ser vigiada pela
constituição”.
66
De acordo com Costa (2008, p.37), “[...] atualmente não mais se concebe o Estado de Direito como
uma construção formal: é preciso que o Estado respeite a dignidade humana e os direitos
fundamentais para que possa ser considerado um Estado de Direito em sentido material. O Estado de
Direito legitima-se pela subordinação à lei e, ao mesmo tempo, a determinados valores fundamentais,
consubstanciados na dignidade humana. A dignidade como fundamento jurídico não se resume,
todavia, a traduzir e expressar as escolhas políticas, desempenhando também importante função no
que se refere aos direitos fundamentais. A dignidade humana é o fundamento filosófico e jurídico dos
direitos fundamentais e se expressa juridicamente, em grande medida, por meio dos direitos
fundamentais, como ressalta Celso Lafer: ‘O valor da pessoa humana enquanto valor-fonte da ordem
de vida em sociedade encontra sua expressão jurídica nos direitos fundamentais do homem’”. Mora
Sánchez (2001, p.94) assevera que “La Constitución Española de 1978 consagra em su artículo 10.1
la dignidad de la persona <<como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social,
vedándose las prácticas que la degraden>>. La Constitución Española ha elevado a valor jurídico
fundamental la dignidad de la persona, siendo un valor espiritual y moral inherente a la propia
persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la
propia vida, llevando consigo la necesaria pretensión de respeto por parte de los demás”.
67
Segundo Piovesan (2009, p.XIII), “Enquanto um construído histórico, os direitos humanos não
traduzem uma história linear, não compõem um marcha triunfal, nem tampouco uma causa perdida.
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Por isso, ela vem acompanhada de uma resolução de aplicação que compromete os
Estados na adoção de todas as medidas apropriadas para promover os princípios nela
enunciados e na promoção da sua aplicação e, para tanto, conta com o apoio do CIB Comitê Internacional de Bioética da UNESCO e do CIGB - Comitê
Intergovernamental de Bioética.

No que concerne ao presente estudo, valem ser destacados e comentados
dessa declaração os seguintes dispositivos:
Art. 1º: Objetivos e âmbito [...]
(c) As disposições da presente Declaração aplicam-se à recolha, ao
tratamento, à utilização e à conservação dos dados genéticos humanos,
dos dados proteômicos 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 (grifos nossos).

Interessante notar que tal dispositivo, de forma inteligente, demonstra respeito
e zelo pelas diretrizes legislativas internas penais, ao mesmo tempo de já sinalizar os
limites de lege ferenda, como é o caso do Brasil, em relação à criação de bancos de
dados criminais de DNA.
Art. 2º: Definições [...]
(ix) Dados associados a uma pessoa identificável: dados que contêm
informações como o nome, a data de nascimento e o domicílio, 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;

Mas refletem, a todo tempo, a história de um combate, mediante processos que abrem e consolidam
espaços de luta pela dignidade humana”.
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Tais definições são imprescindíveis para que haja respeito ao princípio da
dissociação de dados, exigido para o funcionamento seguro de um banco de dados
criminais de DNA, como visto anteriormente.
Os dados previstos na alínea IX68 são dados pessoais de qualificação e
identificação do doador do material biológico e de vital importância para que se
alcance o objetivo final desse tipo de banco de dados, qual seja, levar a elucidação de
crimes.

Já os dados da alínea X correspondem àqueles dados de caráter tratados
automaticamente, de modo a não permitir uma identificação direta da pessoa e de
forma a garantir a proteção física e informática dos dados amparados, evitando
qualquer risco de divulgação ilícita69.

Os dados da alínea XI, na perspectiva de um banco de dados criminais
genéticos, devem ser aqueles pertencentes às pessoas suspeitas de cometimento de
ilícitos que doaram material biológico, tiveram seus perfis determinados, mas no
confronto com outros perfis não apresentaram coincidência. Seus dados
irreversivelmente dissociados podem permanecer no banco de dados apenas para fins
estatísticos ou para servir como padrão de aferimento para melhoria do
funcionamento do sistema informático, quando houver necessidade.

68

Pizzolante (2002, p.89), ao abordar as limitações quanto à utilização de dados pessoais
componentes de bancos de dados, lembra do acolhimento constitucional português dos denominados
dados sensíveis. O sistema contratual português, tal qual como estatuído em sua constituição, proíbe
taxativamente o tratamento de dados sensíveis e os elementos assim considerados são aqueles que
digam respeito 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 e à vida sexual,
incluindo os dados genéticos. Salienta o autor que “o tratamento de dados sensíveis somente poderá
dar-se em hipóteses excepcionais previstas em caráter restritivo pela própria lei, e que se prendem a
motivos de interesse público e assim mesmo mediante disposição legal ou autorização da Comissão
Nacional de Proteção de Dados ou, no caso de dados referentes à saúde e à vida sexual, aí incluídos os
dados genéticos, a permissão para seu tratamento limita-se à hipótese comprovada de sua necessidade
para efeitos de medicina preventiva, diagnóstico médico, prestação de cuidados ou tratamentos
médicos ou de gestão de serviços de saúde, e desde que esses dados sejam tratados por profissional de
saúde ou outra pessoa sujeita a sigilo ou segredo profissional, tendo sido tal tratamento de dados
notificado à Comissão Nacional de Proteção de Dados, e desde que sejam ainda garantidas medidas de
segurança da informação”.
69
De acordo com Mora Sánchez (2001, p.273), alguns autores europeus, estudiosos do Direito
público, apregoam a existência de um novo direito fundamental, no âmbito dos arquivos
informatizados de dados pessoais, que se denominaria liberdade informática ou direito de
autodeterminação informativa. No mesmo sentido, Nicolás Jiménez (2006, p. 85) “[...] se trata de
datos personales...”.
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Art. 5º: Finalidade: Os dados genéticos humanos e os dados proteômicos
só podem ser recolhidos, tratados, utilizados e conservados para fins de:
[...]
(iii) medicina legal e processos civis ou penais e outros procedimentos
legais, tendo em conta a alínea (c) do Artigo 1°(grifos nossos);

Este dispositivo delimita a pesquisa genômica e estabelece parâmetros para a
criação de bancos de dados criminais de DNA quanto à sua função.
Art. 6º: Procedimentos [...]
(d) Do ponto de vista ético, é imperativo que sejam fornecidas
informações claras, objetivas, adequadas e apropriada 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.

Tal dispositivo foi aqui destacado por se relacionar com a alínea (a) do art. 9º
que será posteriormente tratada.
Art. 8º: Consentimento [...]
(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-invasivos70, bem como para fins do seu
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De acordo com Queijo (2003, p. 244-6), “há provas no processo penal que, para sua produção,
exigem intervenção corporal no acusado. Como define Ângel Gil Hernández, a intervenção corporal é
a realização de atos de investigação ou obtenção de provas no corpo do próprio acusado. Para a
produção das mencionadas provas, além do nemo tenetur se detegere, outros valores que também
constituem direitos fundamentais estão envolvidos: o direito à liberdade, à intimidade, à dignidade
humana e à intangibilidade corporal. As provas que implicam intervenção corporal no acusado podem
ser invasivas ou não invasivas. Consideram-se invasivas as intervenções corporais que pressupõem
penetração no organismo humano, por instrumentos ou substâncias, em cavidades naturais ou não.
Entre as provas invasivas podem ser enumeradas diversas perícias, como exames de sangue em geral,
o exame ginecológico e a identificação dentária, e, ainda, a endoscopia e o exame do reto, que são
frequentemente empregados em buscas pessoais. A busca pessoal também denominada revista, pode
ser realizada por meio de intervenções corporais invasivas ou não invasivas, As provas não invasivas
compreendem outras tantas perícias, como exames de matérias fecais, os exames de DNA realizados a
partir de fios de cabelos e pelos; as identificações dactiloscópica, de impressões dos pés, unhas e
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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 (grifos nossos).

Da mesma maneira que os dispositivos da alínea (c) do art. 1º e III do art. 5º,
esse dispositivo estabelece parâmetros para a criação de bancos de dados criminais
de DNA.
Artigo 9º: Retirada do consentimento
(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 6°
(d), da retirada do consentimento não deverá resultar qualquer
desvantagem ou penalidade para a pessoa envolvida (grifos nossos);
(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 (grifos nossos).

Os dispositivos das alíneas (a), (b) e (c) do art. 9º só merecem destaque se a
estruturação do banco de dados genéticos criminais não prever que a coleta do
material biológico se dê de forma compulsória. A permanência de amostras
biológicas e de dados irreversivelmente dissociados poderá servir a finalidades
estatísticas ou de aferimento de funcionamento do sistema, como anteriormente foi
comentado.

palmar e também a radiografia empregada em buscas pessoais”. No mesmo sentido, Mazzacuva e
Pappalardo (1999, p.489); Felicioni (1999, p.504-5).
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Artigo 10º: Direito a decidir ser ou não informado dos resultados da
investigação
Quando são recolhidos dados genéticos humanos, dados proteômicos ou
amostras biológicas para fins de investigação médica e científica, as
informações fornecidas na altura do consentimento deverão indicar que a
pessoa em causa tem direito a decidir ser ou não informada dos
resultados. Esta cláusula não se aplica à investigação sobre dados
irreversivelmente dissociados de pessoas identificáveis nem a dados que
não conduzam a conclusões individuais relativas às pessoas que
participaram na referida investigação. Se necessário, o direito a não ser
informado deverá ser tornado extensivo aos familiares identificados
dessas pessoas que possam ser afetados pelos resultados (grifos nossos).

É importante salientar que este dispositivo poderá se prestar ao exercício da
ampla defesa e do contraditório do acusado, uma vez sendo informado sobre seu
perfil genético, poderá ele confirmar o resultado auferido, tendo em vista a
possibilidade de ocorrência de erros laboratoriais e humanos. Além disso, tendo em
vista a possibilidade da busca familiar nos bancos de dados criminais, torna-se
crucial que o direito de informação seja estendido aos familiares do acusado.
Artigo 12°: Recolha de amostras biológicas para fins de medicina legal
ou de processos civis ou penais ou outras ações legais
Quando são recolhidos dados genéticos humanos ou dados proteômicos
humanos para fins de medicina legal ou de processos civis ou penais ou
outras ações legais, incluindo testes de paternidade, a colheita de
amostras biológicas in vivo ou ‘post mortem’ só deverá ter lugar nas
condições previstas pelo direito interno, em conformidade com o direito
internacional relativo aos direitos humanos (grifos nossos).

Aqui também o dispositivo anterior veio estabelecer limites para a pesquisa
genômica, bem como parâmetros para a criação de bancos de dados criminais de
DNA, no que concerne à coleta de amostras.
Artigo 13°: Acesso
A ninguém deverá ser recusado o acesso aos seus próprios dados
genéticos ou dados proteômicos a não ser que os mesmos sejam
irreversivelmente dissociados da pessoa que é sua a fonte identificável ou
que o direito interno restrinja o acesso no interesse da saúde pública, da
ordem pública ou da segurança nacional (grifos nossos).
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No comento a este dispositivo, cabe observar sua generalidade ao se referir a
dados genéticos. É certo que alguns tipos de pesquisa genômica poderiam gerar
dados, cuja divulgação oferecesse risco significante à saúde ou a ordem pública ou
mesmo à segurança nacional. Contudo, o risco causado pelo acesso à informação
gerada pelo perfil genético destinado à identificação criminal, pelo que se conhece
até então, é nulo.

Para minimizar os prejuízos que a restrição ao acesso aos dados genéticos do
acusado possa trazer à ampla defesa e ao contraditório, pode-se sugerir que seus
dados genéticos sejam irreversivelmente dissociados, ainda que não seja
demonstrada sua inocência.

3 Resoluções do Conselho Nacional de Saúde
A Resolução nº 196 do CNS, de 10 de outubro de 1996 (ANEXO 4), dá as
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos,
incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, como afirma seu próprio
texto, os quatro referenciais básicos da Bioética: autonomia (com previsão para a
existência de um termo de consentimento livre e esclarecido), não maleficência,
beneficência e justiça, visando assegurar os direitos e deveres concernentes à
comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.

Tais princípios se apresentam didaticamente expostos em seu texto e foram
anteriormente comentados.
Em relação à Resolução nº 340 do CNS, de julho de 2004 (ANEXO 5), podese afirmar que ela veio em consideração da necessidade de serem observados os
riscos potenciais à saúde e à proteção dos direitos humanos, das liberdades
fundamentais e do respeito à dignidade humana na coleta, processamento, uso e
armazenamento de dados71 e materiais genéticos humanos. Tal Resolução incorpora
71

Ao estudar as constituições latino-americanas que preveem remédios contra a manutenção de dados
individuais em cadastros ou bancos de dados informatizados ou não, Pizzolante (2002, p. 93) observa
que “a par de não conterem dispositivos específicos pertinentes à proteção da privacidade
representada pelos dados pessoais, mormente aqueles considerados sensíveis em seus textos
constitucionais, diversos países da América Latina preveem institutos adequados ao conhecimento de
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todas as disposições contidas na Resolução nº 196, da qual esta é parte complementar
da área temática específica. No que possa ser relacionado à temática dos bancos de
dados genéticos criminais, é de se destacar nela os seguintes dispositivos:
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 (grifos nossos).

As previsões desse dispositivo além cuidarem da conservação do direito à
privacidade, acentuam a imperiosa necessidade de um termo de autorização para que
se faça, com propósitos judiciais, cruzamento dos dados genéticos auferidos do
material do doador com outros dados armazenados. Essa medida, dado os alcances
de suas exigências, vem em prol da defesa dos direitos humanos.
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.), com grifos nossos.

As medidas aqui previstas, apresentadas de modo concentrado, são as
mesmas previstas de forma dispersa na Declaração Internacional sobre os Dados
Genéticos Humanos. Tal dispositivo, além de respeitar o princípio da autonomia,
trata de exigir medidas de proteção de dados pessoais e genéticos.

informações contidas em bancos de dados informatizados ou não, valendo-se, consoante o modelo
constitucional brasileiro, do instituto do habeas data, tenham ou não assim denominado literalmente
seus mecanismos de proteção aos dados referentes aos seus cidadãos”. No mesmo sentido, Mora
Sánchez (2001, p.275).
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VI - Operacionalização: [...]
VI.3 - Cabe à CONEP a aprovação final das pesquisas em genética
humana que incluam:
b) armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no
exterior e no País, quando de forma conveniada com instituições
estrangeiras ou em instituições comerciais (grifos nossos).

Diferentemente da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos
Humanos, esse dispositivo usa especificamente a terminologia armazenamento de
material biológico ou de dados genéticos. Quando se faz menção a dados genéticos,
refere-se, em última instância, à possibilidade de formação de bancos informatizados
com os dados gerados pela pesquisa e aí cabem todas as observações já feitas sobre
as cautelas a serem tomadas em prol dos direitos humanos.

Quanto ao armazenamento de material biológico, sob o ponto de vista do
processo penal pátrio, haverá sempre de existir, desde que haja condições
(relacionadas à exiguidade e ao estado de conservação do material biológico) para
tal. Esta necessidade decorre basicamente do exercício do contraditório e da ampla
defesa, pelos mesmos motivos anteriormente abordados.

Como corolário desses princípios e com a reforma introduzida pela Lei nº
11.690/08 no art. 159 do Código de Processo Penal (CPP), tem-se a possibilidade de
nomeação de assistentes técnicos (art. 159, §3º do CPP) que também poderão
examinar os materiais remanescentes da perícia realizada (art. 159, §6º do CPP),
fazendo ampliar o exercício do contraditório72 e reforçando a necessidade de
armazenamento de material73,74.

72

Conforme Gomes Filho (2001, p.41), “Num segundo momento, de participação ativa propriamente
dita, o contraditório engloba um amplo e complexo feixe de prerrogativas, poderes e faculdades
utilizadas pelas partes, que convergem para a obtenção de um resultado favorável por intermédio do
processo. Dentre elas, destacam-se especialmente as atividades relacionadas à prova dos fatos que
fundamentam as pretensões das partes, pois são estas que tiveram contacto com os mesmos fatos e
estão mais aptas a demonstrá-los ao processo; por isso mesmo, são também as partes que possuem os
melhores elementos para contestar e explorar as provas trazidas pelo adversário, possibilitando ao
julgador uma visão mais completa (e mais crítica) da realidade”.
73
No sentido de incrementar a guarda de materiais destinados não apenas a exames de DNA, com o
apoio e parceria de instituições privadas, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São
Paulo tem planos para a instalação de um centro de custódia de vestígios e provas. Trata-se de um
organismo centralizador de segurança, destinado à guarda de materiais, substâncias, instrumentos e
objetos a serem periciados, já periciados ou com perícia em andamento e, no tocante à sua

111

Outros dispositivos que corroboram essa necessidade são os art. 170 do CPP,
relacionado com a necessidade de guarda de material para eventual nova perícia, e o
instituto da revisão criminal.

Conforme Queijo (1998, p.9), a revisão criminal (art. 621, III do CPP) se
apresenta diretamente vinculada ao erro judiciário, denotando-se daí sua grande
importância. Salienta a autora que o erro, na revisão, não diz respeito,
fundamentalmente, a uma falha produzida pelo juiz, mas sim ao conhecimento
equivocado da realidade. Desta maneira, diante do surgimento de provas novas,
subjaz que o juiz prolator da sentença condenatória questionada teria proferido sua
decisão com base em conhecimento viciado, pela falta de elementos adequados.

Na doutrina, dentre outras situações, podem ser acolhidas pelo dispositivo do
art. 621, III do CPP a prova de álibi, encontro do objeto subtraído, confissão de um
terceiro e até mesmo descobertas científicas posteriores à condenação que invalidem
os fundamentos da sentença. As provas novas podem ter sido descobertas
anteriormente à sentença, mas não ter sido produzidas. Elas poderão ser produzidas
por todos os meios legalmente admitidos (QUEIJO, p.218).

É possível, então, pretender-se a desconstituição da condenação criminal,
com base em provas novas pelo surgimento de novas tecnologias, como é o caso da
prova de DNA. Para tanto, o restante do material original, caso exista, que deve ficar
armazenado por tempo indeterminado ou até que se esgote, demonstrando-se, assim,
a necessidade de instalação dos centros de custódia de vestígios e provas nos
institutos periciais, o que, aliás, acabou sendo reconhecido pela Lei nº 11.690/08
quando reza, no §6º do art. 159 do CPP, que o órgão oficial manterá sempre75 a

experimentação, o Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística de São Paulo vem servindo
como protótipo deste centro (BONACCORSO, 2005, p.54).
74
Conforme Grinover, Fernandes e Gomes Filho (2001, p.153), “maior dificuldade poderá surgir
quanto às perícias realizadas na fase policial, sem prévia manifestação da defesa e que, muitas vezes,
representam a comprovação da própria materialidade do crime. Excluídos os casos em que há
urgência, seja porque há risco de desaparecerem os sinais do crime, seja porque é impossível ou difícil
conservar a coisa a ser examinada...”.
75
Távora e Antonni (2008, p.40), observam que, como a lei é omissa a respeito de por quanto tempo o
material deve ficar armazenado, deverá, então, aguardar-se ao menos até a prolação da sentença.
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guarda do material probatório que serviu de base à perícia, salvo se for impossível a
sua conservação.

Sobre a revisão criminal, é interessante ainda notar, como observa Gomes
(2008, p. 154-5), que embora no CPP “não esteja prevista a possibilidade de
utilização da revisão criminal para fazer aplicar um novo entendimento
jurisprudencial favorável ao condenado”, sendo, por isso, comum o indeferimento
desse tipo de pedido pelos tribunais, aos poucos, por graça da jurisprudência, este
tipo de ação tem sido mais aceito, não só no Brasil, fazendo com que se realizem
amplamente as garantias do principio da legalidade penal. Um exemplo característico
desse tipo de realização é o citado Projeto Inocência, desenvolvido nos Estados
Unidos, em 1989. Grande parte dos ex-condenados por erros judiciais foi liberada
com base em exames de DNA.

De acordo com o NRC (1992, p.163), as considerações éticas com relação ao
uso da tecnologia do DNA na ciência forense acabam se sobrepondo a uma série de
questões sociais e legais que incluem direitos reais e processuais das pessoas e os
custos e benefícios globais não financeiros resultantes do estabelecimento dessa
tecnologia nos processos.

Neste campo é interessante ainda fazer notar uma proposta de justificação no
campo da Bioética. De acordo com Feldhaus (2003, p.174), Richard Hare chama de
ladeira escorregadia a objeção frequentemente suscitada quando se pretende a
introdução ou mudança de uma determinada teoria ou de um comportamento. É o
processo pelo qual, uma vez admitido um determinado comportamento, fica
facilitada a progressão para outro comportamento, alinhado com o primeiro, porém,
ainda menos admissível.

Richard Hare defende que não estar sujeito a uma objeção é muito importante
para qualquer concepção ética ou Bioética em função do uso frequente que se faz
dela contra os bioeticistas. Dessa maneira, a demonstração de que a concepção não
está submetida a este tipo de crítica torna-se um meio de defesa da própria
concepção, pois a ladeira escorregadia é uma objeção à capacidade da própria teoria

113

de conseguir determinar o âmbito do que é e do que não é moralmente correto
(FELDHAUS, 2003, p. 174).

Na apresentação de um estudo sobre problemas bioéticos relacionados com a
formação de banco de dados de DNA para identificação humana, Moreira e
Guimarães Neto (2003, p.I) afirmam que a ladeira escorregadia, neste tipo de banco
de dados, pode ser refutada pelo fato de as informações genéticas reveladas não
possuírem caráter passível de significação social e, portanto, nenhum potencial
discriminatório do indivíduo, para além da comparação de amostras.

Entretanto, na atualidade, já se aventa a hipótese de que no futuro os alelos do
perfil genético, derivados da análise de regiões do DNA não codificadores, possam
sim revelar características fenotípicas do indivíduo. Conforme alerta Fidalgo (2006,
p.119), a única segurança que se tem é a de que, caso se descubra que um marcador
genético possa informar algo além da simples identificação do indivíduo, ele deixará
de ser utilizado76. Lembra ainda a autora que, ainda que se centre apenas nos
aspectos positivos dos testes de DNA (celeridade e fiabilidade), não se pode olvidar
que o “que se procura no processo penal não é a verdade a todo o custo – nem tudo o
que é cientificamente possível é, simultaneamente, processualmente aceitável”.

Ainda temos as observações de Etxeberria Guridi (2007, p.48), no sentido de
que a Agência Espanhola de Proteção de Dados de Caráter Pessoal, em um informe
de 2000, sobre o tratamento de dados genéticos para a localização de pessoas
desaparecidas ou sob investigação criminal, considerando que em todo caso, sempre
se está diante de dados relacionados com a saúde das pessoas. Desta forma,
antecipando a discussão sobre os efeitos da análise de DNA codificante ou não
codificante, deve ser assinalado que, ainda que não sejam derivados diretamente de
dados da saúde do indivíduo, os resultados compõem o perfil genético de uma pessoa
e, portanto, se encontram intimamente relacionados com a saúde77.

Alude ainda o autor que esta potencialidade de se obter informação essencial
do indivíduo através da análise de DNA levou alguns autores a se referir a um
76

É o que reza o item III.2 da Resolução do Conselho da União Europeia (2001/C 187/01), de 25 de
junho de 2001, relativa ao intercâmbio de resultado de análises de DNA (ANEXO 5).
77
Neste sentido também Mora Sánchez (2001, p. 118).
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cidadão transparente ou de cristal78. Etxeberria Guridi (2007, p.49) diz ainda que
não irá tardar, por tal motivo, que se consagre nesses casos o conceito de intimidade
genética como mais uma manifestação do direito às intimidade do art. 18.1 da
Constituição Espanhola79.

78

No mesmo sentido, Mora Sánchez (2001, p. 277).
Art. 18.1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Disponível em: <http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/18.html>. Acesso em: 28 nov. 2009.
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CAPÍTULO 5

ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS DA COLETA DE AMOSTRAS
BIOLÓGICAS PARA EXAMES DE DNA
1 O consentimento Informado
O consentimento informado, conforme salienta Patrão Neves (2003, p.488),
na sua expressão anglo-americana, ou consentimento esclarecido, consoante a uma
proposta de reformulação da expressão original por parte de uma Europa Latina, ou
simplesmente o consentimento80, designa a anuência explícita a uma proposta de
ação biomédica que pode ter diferentes especificações, de acordo com o âmbito da
investigação.

O ato de consentimento deverá ser consciente, ou seja, a pessoa tem que ser
competente do ponto de vista psíquico e também jurídico, para o aspecto preciso,
concreto e singular a que se refere aquela sua autorização81. Esse ato tem que ser,
simultaneamente, voluntário, isto é, a pessoa deve estar livre para dar ou recusar o
seu consentimento em qualquer momento do processo em causa82.

80

Nos dizeres de Patrão Neves (2003, p.488), “a origem da noção de consentimento no domínio hoje
designado por biomédico é, como se sabe, jurídica. O evento que assinala sua gênese ocorreu em
1914, nos Estados Unidos, e reporta-se ao conhecido caso Schloendorff vs. Society of N.Y. Hospitals.
Schloendorff queixa-se de lhe ter sido removido um tumor sem o seu consentimento, vindo o tribunal
a pronunciar-se sobre o ‘direito’ que ‘todo ser humano de idade adulta e de mente sã tem a determinar
o que será feito com o seu corpo’”. Já a expressão consentimento informado surge, pela primeira vez,
em 1957, no pronunciamento jurídico relativo ao caso Salgo vs. Leland Stanford Jr. University Board
of Trustees. Esse caso se refere à questão de se decidir se a injeção ministrada durante um exame
vascular poderá ter afetado a medula espinhal do queixoso e se, quer esse, quer sua família, foram
previamente informados da realização do exame (aortografia translombar). O tribunal decidiu que,
atendendo à natureza do procedimento, o consentimento informado deveria ter sido solicitado,
acrescentando ainda que este só é válido quando apresenta os riscos do procedimento e as alternativas
ao mesmo.
81
O objetivo do princípio do consentimento informado é aumentar a autonomia pessoal das decisões
que afetem o bem-estar físico e psíquico. A pessoa autônoma é a que não somente delibera e escolhe
seus planos, mas é capaz de agir com base nessas deliberações. Conforme Diniz (2007, p.611), “esse
direito de autodeterminação dá origem ao dever erga omnes de respeitá-lo, fundamentado no princípio
da dignidade da pessoa humana”.
82
De acordo com Hammerschmidt (2007, p.158), “o consentimento informado foi desenvolvido para
manter o equilíbrio da escolha autônoma do indivíduo e pela necessidade de tornar explícito entre
pesquisado e sujeito da pesquisa”.
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Na concepção de Lorente Acosta (2002, p.11), não há dúvida alguma que o
principal problema ético-legal, relacionado com a coleta de amostras biológicas,
surge com a possibilidade de uma negativa de consentimento83, por parte do suspeito,
acusado ou condenado, para retirada de material que sirva de referência, pois isso
pode afetar a capacidade de elucidação de crimes.

O consentimento informado é um requisito para a prática de qualquer atuação
médica e, por extensão, para a prática de qualquer ação sobre uma pessoa, tal qual
seria a coleta de sangue, cabelos, saliva ou qualquer outro fluido ou tecido biológico.

As circunstâncias especiais para a elaboração da prova penal implicam, por
um lado, a suposta falta de colaboração e, por outro lado, a necessidade de
informação das consequências jurídicas que podem derivar de sua realização. As
provas formadas na investigação são muitas vezes imprescindíveis para averiguar a
identidade do autor e podem conduzir a existência de outras provas ou indícios que
relacionem o acusado aos fatos.

Devido essa grande importância, Lorente Acosta (2002, p.11) afirma que “o
juiz pode substituir o consentimento do acusado por meio de uma decisão motivada
para que o ato médico se torne lícito”, nos casos de recusa84. Contudo, ressalta que
83

Neste sentido, Dezem (2008, p.195) afirma que “a prova do DNA nada mais é do que exame
pericial e, como tal, está sujeita às regras próprias das perícias. Contudo, com um detalhe: por se tratar
de intervenção corporal, há necessidade de consentimento do acusado na produção dessa prova
pericial, de forma que esteja presente o elemento volitivo da tipicidade processual. Ausente o
consentimento, não poderá ser admitido este meio de prova; e, além disso, não poderá ser extraída
qualquer consequência negativa para o acusado diante do exercício de faculdade”.
84
Até 2002, isto era fato na Espanha, porque o artigo 391-3 da LECRIM permitia ao juiz ordenar ao
acusado a coleta de material biológico, porém sem que se empregasse qualquer tipo de coação. Se o
acusado se negasse a cumprir a ordem judicial deveria responder pelo delito de desobediência.
Contudo, não era pacífica a aceitação desse mandamento legal, entendendo parte da doutrina que se
tratava dispositivo inconstitucional (CUESTA PASTOR, 2002, p.89). Contudo, de acordo com Ollé
Sesé (2008, p.1-2), uma disposição do Ministério da Economia, em 2002, em cumprimento ao que
estabelecia a lei vigente de proteção aos dados pessoais, mandou que fossem suprimidos os dados
criminais genéticos dos bancos de dados espanhóis, de forma que o uso de marcadores genéticos
estava reduzido exclusivamente para a identificação de cadáveres e determinação de parentesco. Para
solucionar o problema, os artigos 326 e 363 da LECRIM tiveram sua redação modificada pela Lei
Orgânica 15/2003, permitindo a obtenção de DNA dos suspeitos, sob autorização judicial em caso de
recusa. Porém, como ressalta Curiel (2008, p.2), com a edição da Lei Orgânica 10/2007 fica
contemplada a tomada de amostras biológicas de suspeitos, ainda que sem autorização desses, mas
desde que sejam por método não invasivo (swab oral com células das bochechas). Entretanto,
conforme assinala o próprio texto legal, na terceira disposição adicional: “[…] 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”.

117
[...] conscientes de que as regras jurídicas variam segundo o país que se
considere, de modo genérico e baseado na Constituição Espanhola de
1978, nos atrevemos a assinalar que seriam, na maioria dos países,
direitos que, em caso de ausência de legislação específica, se violariam se
se pretendesse forçar uma pessoa a dar uma amostra biológica sem seu
consentimento:

1.

Direito à liberdade de locomoção

2.

Direito à integridade física

3.

Direito a não fazer prova contra si mesmo

4.

Direito a não se declarar culpado

5.

Direito à presunção de inocência

[...] esses pontos vão de servir basicamente como referência diante dos
parlamentos dos diferentes países que hão de valorar como uma
legislação específica sobre banco de dados poderia interferir nesses
direitos fundamentais (LORENTE ACOSTA, 2002, p.12).

2 A Coleta de Amostras de Suspeitos no Brasil
A Declaração Universal dos Direitos dos Homens, adotada e proclamada pela
Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro
de 1948 estabelece, em seu artigo XI, que:
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.

Não é então por outro sentido que a Constituição da República de 1988,
através de seu artigo 5º, inciso LV, assegura ao acusado direito ao contraditório e à
ampla defesa. Pela mesma Carta, são também assegurados outros direitos e garantias
ao acusado. Dentre eles podem ser citados os contidos nos incisos X, XLIX, LIV,
LVI, LVII e LXIII do artigo 5º, respectivamente, direito à intimidade; se preso,
garantia de respeito à sua integridade física e moral; garantia do devido processo
legal; garantia do princípio de presunção de inocência; garantia de serem
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inadmissíveis contra ele provas obtidas por meios ilícitos e o direito de permanecer
calado.

Essas garantias, aliadas ao princípio nemo tenetur se detegere (ninguém está
obrigado a fazer prova contra si mesmo), princípio processual ligado ao devido
processo legal que se realiza pelo exercício do direito ao silêncio, se aplicam como
garantias de não estar o acusado obrigado a fazer prova contra si.

Em relação ao direito ao silêncio, pode-se entender ainda que se o silêncio do
réu não pode ser mais interpretado em prejuízo da defesa, o mesmo devendo
acontecer em relação à sua recusa em doar material para o exame de DNA. Diante da
presunção de inocência, não se pode constranger o acusado ao fornecimento de
provas, nem de sua negativa inferir veracidade o fato (GOMES FILHO, 1997, p.119;
DOTTI, 2000, p.275-6).
A coleta forçada85 ou involuntária do material para feitura de exame de DNA
caracteriza uma das formas de obtenção ilícita da prova, o que é inadmissível no
sistema legal brasileiro86,87, além de ferir outras garantias constitucionais acima
citadas (GOMES FILHO, 1994, p.1; MENDRONI, 2003, p.5).
85

Conforme Couceiro (2004, p.351-359), em seus estudos ao tratar do fornecimento de material
gráfico ou biológico, afirma que “discute-se, no âmbito cível (por exemplo, as ações de investigação
de paternidade) e no âmbito penal (por exemplo, a necessidade do exame da acusada para demonstrar
a materialidade do crime de auto-aborto, previsto no art. 124 do CP), se a pessoa pode ser obrigada a
se deixar examinar, ou se tem direito de não fornecer material gráfico ou biológico para análise. A
questão não é pacífica nas democracias ocidentais. Também o fornecimento de material biológico
(sobretudo sangue, para verificação de embriaguez na condução de veículo) tem causado grande
discussão nas legislações modernas, prevalecendo a ideia de que a recusa em colaborar pode ser
considerada crime. Quanto ao fornecimento de escritos, o art. 174, IV, do CPP determina que ‘quando
não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a
pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última
diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será
intimada a escrever’ (no mesmo sentido, a art. 344, d, do CPPM). Diante de tal contexto, seria
concebível constranger a pessoa a fornecer material que levasse à sua própria incriminação? Não. A
negativa a se submeter à prática de exame deve implicar apenas em indício de culpabilidade,
invertendo o ônus da prova. Se for certo que tal inversão não é bastante, por si só, para invalidar o
princípio da presunção de inocência, não menos correto é afirmar que a mesma pode ser cotejada com
as demais provas, permitindo inferência contra o agente, para validamente embasar o decreto
condenatório. Tal interpretação, como acima mencionado quanto ao direito ao silêncio, não significa
acabar com a garantia que proíbe seja o agente compelido a fornecer prova contra si mesmo. Apenas
procura equilibrar os valores em jogo na apuração dos fatos no processo penal”.
86
Neste sentido, vêm os dizeres de Pitombo (2004, p. 10): “O preso tem direito de ser informado do
exame de DNA (art. 5º, inc. LXIII, da CR), sendo-lhe facultada a recusa ao fornecimento de material,
porque inviolável sua integridade física e moral na Lei Maior (art. 5º, inc. XLIX, da CR). Sem falar do
direito à preservação do próprio corpo, do Novo Código Civil (art. 13 do CC). O Estado não pode, por
sua vez, obter material genético sem o consentimento da pessoa humana, nem a lei poderia prever
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Juridicamente a assinatura do termo de coleta pelo acusado garante
formalmente que a prova formada a partir de seu material biológico foi licitamente
obtida88, podendo, assim, compor o rol dos elementos colocados à disposição do
juízo para a formação da livre convicção sobre autoria do crime perpetrado.

Para tanto, a Resolução SSP/SP 194/99 (ANEXO 1) prevê em seu art. 6º que
em toda coleta de material biológico de pessoas vivas, suspeitas, vítimas ou parentes
consanguíneos de primeiro grau e de envolvidos em crimes seja lavrado um termo de
coleta.

Em resposta à criminalidade, há um consenso popular em defesa da
possibilidade de realização compulsória do exame, pela argumentação de que o
interesse da defesa social (proteção da sociedade) justificaria o desrespeito aos
direitos e garantias do acusado.

situação onde a investigação criminal se sobreporia aos referidos valores constitucionais inerentes à
dignidade do Homem, porque estes apresentam importância maior na ordem axiológica dos direitos na
Constituição da República”.
87
Neste aspecto, interessante observar as ponderações feitas por Fernandes (2002, p.84-6), ao
comentar a prova ilícita na Constituição Federal: “não é fácil, contudo, atingir o ponto de equilíbrio.
De um lado, é necessário armar o Estado de poderes suficientes para enfrentar a criminalidade,
crescente, violenta, organizada; por outro, deve o cidadão ter garantida a sua tranquilidade, a sua
intimidade, a sua imagem, e, principalmente, ser dotado de remédios eficazes para se contrapor aos
excessos e abusos dos órgãos oficiais. Não se pode, em nome da segurança social, compreender uma
garantia absoluta da privacidade, do sigilo, no processo penal, mas também não se pode conceber, em
homenagem ao princípio da verdade real, que a busca incontrolada e desmedida da prova possa, sem
motivos ponderáveis e sem observância de um critério de proporcionalidade, ofender sem necessidade
o investigado ou o acusado em seus direitos fundamentais e no seu direito a que a prova contra si
produzida seja obtida por meios lícitos. [...] Contudo, vai tomando corpo entre nós a aceitação da
teoria da proporcionalidade, visando-se a evitar a aplicação muito rígida do inc. LVI do art. 5º quando
a ofensa a determinada vedação constitucional é feita para proteção de valor maior também garantido
pela Constituição”.
88
“A vedação à produção de provas por meios ilícitos (art. 5º, inc. LVI, da CR) passa, antes de mais
nada, pelo crivo dos ditames constitucionais, ficando impedido o legislador ordinário de excepcionálos. Nem se poderia imaginar lei que autorizasse funcionários públicos a enganarem o cidadão
comum, com objetivo de lhe retirar material genético para fim de exame, pois se estaria perante
desrespeito à regra da moralidade na Administração Pública (art. 37 da CR). Até mesmo porque tal
indivíduo vive em estado de inocência, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art.
5º, inc. LVII, da CR). Ademais, a possibilidade de a informação, proveniente do exame de DNA, vir a
fazer parte de um banco de dados, também pede a prévia ciência e aprovação do examinado, pois ele
tem o direito à autodeterminação informacional (art. 5º, inc. LXII, da CR), isto é, ‘direito mais amplo
que concede a todos os cidadãos o direito de acesso a todos os dados que lhe digam respeito (quer
sejam tratados informática ou manualmente), podendo exigir a sua retificação ou atualização, bem
como o direito a conhecer a finalidade com que é construída a sua base’” (PITOMBO, 2004, p.10).
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No Estado Democrático de Direito o sistema jurídico deverá sempre ser
permeado pelo princípio da razoabilidade. Este princípio coloca em conflito o
respeito aos direitos do acusado, consagrados processual e constitucionalmente, e os
interesses da sociedade.

Em prol do acusado, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 impõe,
como um dos fundamentos principais para o Direto Penal, o respeito à dignidade
humana, limitando o poder de punir do Estado89, determinando, assim, uma nova
orientação na aplicação das normas penais (CAMARGO, 2002a, p.120; GARGANI,
1993, p.1331; HADDAD, 2007, p.234-5; WELTER, 2002, p.86-7).

Encarados sob esta nova orientação, os interesses da sociedade, mesmo que
contemplados pela coleta compulsória, não podem significar uma aspiração de
condenação do acusado, uma vez que, sob este enfoque, não é a relação de
causalidade, isto é, a comprovação da existência de um fato, que induz à condenação.
A responsabilidade criminal e a pena devem ser analisadas sob o prisma da
necessidade90 e proporcionalidade (CAMARGO, 2002a, p.125).

Entretanto, não se pode compactuar com certas vantagens que muitos
acusados podem auferir pela recusa em fornecer material biológico no decorrer da
persecução penal e nem com o desrespeito aos dispositivos legais em prol dos
interesses da sociedade.

Faz-se necessária, então, a exemplo de legislações estrangeiras, mudança
legislativa, que pacifique a questão, tornando obrigatório o fornecimento de material
biológico quando exista suspeição da prática de crimes graves que causem danos

89

Nos dizeres de Camargo (2002b, p.21), “esta atuação do Estado, através do Direito Penal, exige,
além da ultima ratio, o atendimento das formalidades previstas em lei e a observância dos direitos
fundamentais, que decorrem da dignidade humana, por tratar-se do instrumento mais violento que
existe no âmbito social, porque, em geral, estabelece restrições à liberdade, que devem ser suportadas
como última e grave consequência, pelo indivíduo ou grupo social”.
90
De acordo com Moraes (2008, p.38), “O requisito da necessidade, também denominado da
‘intervenção mínima’, da ‘subsidariedade’ ou ‘da alternativa menos gravosa’, por sua vez, ‘obriga os
órgãos do Estado a comparar medidas restritivas aplicáveis que sejam suficientemente aptas à
satisfação do fim perseguido e a eleger, finalmente, aquela que seja a menos gravosa para o direito dos
cidadãos’”.
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relevantes a bens jurídicos protegidos, bem como ainda preveja a possibilidade de
formação de dados genéticos dos condenados91 por estes crimes.

Particularmente, acredito que a investigação criminal, mesmo quando
autorizada a se valer de técnicas invasivas, não deve ser instrumento para a busca
desmedida da verdade real. Os limites desta busca são delimitados pelos direitos e
garantias individuais coroados na Constituição Federal, que acabam por determinar
que a verdade a ser buscada não é a real, mas a possível.

Por outro lado, acredito também que esses direitos e garantias não possuem
caráter absoluto e, em situações nas quais haja ofensa a bem jurídico e colisão de
princípios relacionados a interesses divergentes, estas garantias devem ser
necessariamente abrandadas.

O princípio da convivência de liberdades e razões de interesse público
relevantes legitimam o poder público para a aplicação de medidas de restrição, desde
que sejam respeitados os limites estabelecidos pela Constituição. Nenhuma garantia
ou direito não pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou em detrimento
de terceiros.

Partidária desta linha de raciocínio, como disse acima, acredito que a criação
de um banco de dados genéticos criminais, se estabelecido por parâmetros legais
adequados e que se limite à coleção dados de condenados por crimes graves, como
aqueles praticados contra a dignidade sexual e aqueles praticados com o uso de
violência, principalmente aqueles que atentem contra a vida.

91

Neste sentido, nunca será demais reforçar o entendimento de que “na esteira da concepção
humanitária da pena, o preso não deve sofre restrições maiores do que aquelas previstas na lei e, ainda
assim, a punição deve ser executada nos limites da sentença. Dessa feita, em que pese ter sua
liberdade restringida por força da condenação criminal, o preso continua sendo sujeito de direitos, não
podendo ser privado das garantias constitucionais previstas aos cidadãos, com exceção, é claro,
daquelas cuja supressão seja consequência da prática do delito” (CLEMENTE, 2008, p.304).
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CAPÍTULO 6

A IMPORTÂNCIA DOS BANCOS DE DADOS CRIMINAIS DE
DNA PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E PARA
PERSECUÇÃO JUDICIAL
1 Identificação Datiloscópica Criminal
Nos dizeres de Sérgio Sobrinho (2003, p. 75),
a identificação do homem é um procedimento empregado pelos
responsáveis (em sentido amplo) pela persecução penal, os quais se
utilizam de métodos de identificação para conhecer ou confirmar92 a
identidade das pessoas apontadas como autoras de delitos e,
posteriormente, fixar-lhes eventuais e anteriores envolvimentos com
outros crimes. Ela serve também, à comunidade e às pessoas em geral
para o atendimento da necessidade de identificação pessoal, preocupação
do homem, principalmente, nos tempos modernos.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso LVIII, dispensa
da identificação criminal os civilmente já identificados, ressalvadas hipóteses
previstas em lei. O verdadeiro intuito da identificação datiloscópica criminal não é o
de estigmatizar ou punir o suspeito, mas sim o de unicamente identificá-lo ou
confirmar sua identidade, caso paire alguma dúvida sobre ela.

Este fato fica claramente demonstrado em razão da inexistência de qualquer
dispositivo legal que obrigue, em casos de condenação, o condenado a se submeter à
identificação criminal, caso não tenha sido identificado anteriormente.

Esta tese ganhou mais peso ainda, em função da edição da Lei nº 12.037/09,
que ora regula a identificação criminal, retirando o foco da identificação criminal da
conduta do criminoso e o volta para comprovação de sua identificação civil.

92

Segundo o Manual de Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Estado de São Paulo (2006, p.368), o
nome utilizado no meio jurídico-policial para indicar o instrumento hábil para a identificação do autor
de uma infração penal é legitimação.
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Assim, a identificação criminal93 deve ser entendida apenas como um
procedimento técnico-científico para se confirmar, em casos de dúvida que o
indivíduo A é realmente o indivíduo A e não B ou C.

Outro ponto a ser salientado é sobre a possibilidade de se empregar ou não os
dados obtidos na identificação datiloscópica criminal para a comprovação de fatos
controvertidos no processo. Seria o caso, por exemplo, de utilização das impressões
digitais coletadas como padrão para o confronto com fragmentos de digitais
encontrados no local de crime, no intuito de comprovar a autoria do fato.

Pois bem, se a finalidade da identificação criminal é apenas a de confirmar a
identidade do acusado, não deveria, então, ser empregada como meio de prova.
Contudo, esse não é entendimento de Greco Filho (1991, p.176) ao afirmar que os
“meios de prova são os instrumentos pessoais ou materiais aptos a trazer ao processo
a convicção da existência ou inexistência de um fato”.

Como corolário dessa afirmação, Sérgio Sobrinho (2003, p. 84-85) observa
que tal medida não fere o direito constitucional ao silêncio (art. 5º, inciso LXIII), do
qual se extrai o princípio nemo tenetur se detegere (ninguém é obrigado à autoacusação), e lembra ainda que, caso alguma das partes pretenda que as impressões
digitais do acusado sejam utilizadas para a demonstração de uma questão de fato,
para influenciar o convencimento do juiz, deverá propor o aproveitamento delas ao
juiz, por requerimento.

Outra dúvida que poderia ocorrer sobre as consequências e os alcances da
identificação criminal vem no sentido de seu significado para a investigação de
outros casos criminais que não aquele de sua origem.

Com exceção do processo em andamento, todas as informações referentes ao
indivíduo que já foi indiciado e processado criminalmente podem ser acessadas por
meio de uma pesquisa dos antecedentes criminais.

93

De acordo com Fairén Guillén (1992, p.45), “[...] la identificación del ciudadano es un presupuesto
necesario de una persecución penal en la que se trata de llegar a averiguar una legitimación pasiva
(la de quien sea el delincuente). Y el modelo acusatorio ahora tan manoseado exige esas
identificaciones en todo caso”.

124

A planilha de identificação criminal é um componente dos antecedentes
criminais que são registros informando aos órgãos de Segurança Pública, Defensoria
Pública, Ministério Público e Magistratura sobre o histórico criminal de um
indivíduo94.

A dúvida paira sobre a forma de utilização das informações contidas nos
antecedentes criminais. Têm-se, dessa forma, três possibilidades: a) apenas como
fato influenciador e de orientação para as autoridades envolvidas na investigação; b)
como meio de prova, tal qual como foi o caso das impressões digitais na investigação
original e c) ambas as possibilidades.
Caso as impressões digitais possam ser utilizadas como meio de prova95,
admite-se, então, vinculação de atos passados a atos presentes, ferindo, assim, de
certa forma, o princípio da presunção de inocência96.

Para Mora Sánchez (2001, p. 305), o perfil genético contido nos bancos de
dados tem unicamente finalidade informativa e não acusatória. Quando existe
concordância entre perfis genéticos, deverá ser obtida uma nova amostra-referência
que deverá ser analisada de acordo com os métodos usuais de investigação do caso.
Desta forma, o banco de dados funciona como um Intelligence Database, ou seja,
somente será utilizado para encontrar rastros criminais ou indícios (coincidência do
perfil genético de uma pessoa com aqueles que foram encontrados no local de crime
94

Nos dizeres de Nucci (2005, p.93), “essas anotações são permanentes, no que pertine ao Poder
Judiciário, fazendo com que o juiz, ao requisitá-la, tenha conhecimento de tudo o que criminalmente,
se passou com o sujeito investigado. Por outro lado, para fins civis, ou seja, para conhecimento de
outras pessoas, a folha de antecedentes somente exibe condenações com trânsito em julgado e ainda
em fase de cumprimento de pena, bem como inquéritos e processos em andamento, cautela
fundamental para evitar sequestros (art. 125, CPP) indevidos. Quando o condenado termina sua pena,
julgando-a extinta o juiz, desaparece o registro, o que possibilita ao sentenciado retornar à sua rotina
em sociedade, sem mácula que o acompanhe eternamente (art. 202 da Lei 7.210/84)”.
95
Fernández García (2002, p. 128-129) afirma que “sin embargo en el proceso penal no existe una
completa libertad de prueba, y ello aunque su fin sea averiguar la verdad material de lo acontecido.
Por ejemplo, existen limitaciones de prueba derivadas de prohibiciones legales expresas o tácitas, así
como de la contravención con Principios Generales del Derecho Procesal, y ello tanto en lo referente
a los medios de prueba como la obtención del material probatorio en sí. Además, es fundamental la
regla según la cual carecen de validez las pruebas obtenidas con violación de los derechos
fundamentales”.
96
Gomes Filho (1997, p.96), ao tratar da exclusão de provas determinadas com finalidades
processuais, esclarece que, no sistema processual penal anglo-americano, há “proibição provas
relacionadas aos antecedentes do acusado, que poderiam levar o júri a reconhecer sua culpabilidade
em função de outros fatos, e não aquele pelo qual está sendo efetivamente julgado, e outras”.
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ainda não elucidado), os quais já poderiam estar na mira da polícia, sem que fossem
utilizadas em qualquer momento as coincidências iniciais como elemento de prova.

A literatura consultada (doutrinária e jurisprudencial) sobre o assunto, à luz
do Direito pátrio, é relativamente escassa, pois poucos autores estudam a
identificação criminal, principalmente no que concerne à criação de bancos de dados
e às consequências jurídicas da utilização das informações nele contidas.

Tal fato se justifica, pois o Brasil, diferentemente do que muitos possam
imaginar, não possui, em funcionamento efetivo, em nível nacional, um recurso de
investigação, mundialmente conhecido e utilizado, denominado AFIS – Automatic
Fingerprint Identification Sistems, ou seja, Sistemas Automatizados de Identificação
por Impressões Digitais97.

Tais sistemas gerenciam rápidas buscas automáticas entre fragmentos de
impressões digitais coletados em locais de crime e as impressões digitais de
indivíduos identificados criminalmente.

É incipiente, no Brasil, a discussão se os sistemas AFIS ou outros similares
são: eficientes ou não no combate ao crime; discriminatórios ou não, uma vez que
inclui apenas indivíduos com histórico policial; pertinentes com o sistema legal
vigente, ou seja, se as coincidências de digitais por eles encontradas servem ou não
como meio de prova em casos presentes.

2. Confronto de impressões digitais e perfis de DNA
Se os perfis do DNA de amostras de uma determinada população forem
armazenados em bancos de dados informatizados, a tecnologia do DNA poderia ser
aplicada a crimes sem suspeitos. Em busca de suspeitos, os investigadores poderiam
comparar os perfis de DNA obtidos de vestígios coletados em locais de crime com os

97

Em sentido contrário, Novaes (2004, p.246) afirma que “a Polícia Federal possui um arquivo
criminal nacional quase completo, embora para fornecer informações, ela trabalhe tanto com a
identificação onomástica (pelo nome da pessoa) quanto com identificação pelas impressões digitais. O
Instituto Nacional de Identificação, órgão da Polícia Federal, viabiliza este serviço chamado Sistema
Nacional de Informações Criminais (SINIC)”.
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contidos em um banco de dados (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA – NRC,
1992, p.118).

Em muitos aspectos, a situação é análoga à das impressões digitais. Por isso,
para identificar as principais questões pertinentes à criação de bancos de dados de
DNA, faz-se importante o cotejamento entre as impressões digitais e os perfis de
DNA, conforme observam os membros do NRC (1992, p.119-120).

As impressões digitais são encontradas em locais de crime com muito mais
frequência do que os fluidos corporais que contêm DNA. Contudo, coincidências de
impressões digitais se limitam, no máximo, ao estabelecimento de que o suspeito
esteve presente no local.

Já o exame de DNA, devido ao fato da dificuldade de se atribuir causas
inócuas para a presença de fluidos corporais no local de crime ou sobre a vítima, o
que é comum em crimes sexuais, torna-se mais contundente como prova. Assim
sendo, avaliação da utilidade potencial de um banco de dados de DNA deve levar em
conta os crimes para os quais ele é primariamente adequado.

Outro aspecto importante é o de que as impressões digitais têm um padrão
físico definido que independe do método de visualização. Já os perfis de DNA
apresentam padrões variados, construídos de acordo com a metodologia empregada
na análise. Desta forma, com o avanço da tecnologia, novas metodologias, mais
vantajosas tecnicamente, serão desenvolvidas, mas, por certo, produzirão padrões de
perfis de DNA diferentes e incompatíveis. Em decorrência desse fato, a criação de
bancos de dados de DNA está intimamente ligada à padronização de metodologias de
análises e à uniformização das regiões (loci) analisadas do DNA.

É de se observar também que a quantidade de informações fornecidas pelas
impressões digitais é essencialmente fixa e o papiloscopista fará uso dessas
informações na totalidade. Já a quantidade de informação fornecida pela tipagem do
DNA vai variar de acordo com o número de loci analisados. Dessa maneira, é
importante, então, na criação de um banco de dados de DNA, que se decida acerca da
extensão do perfil a ser nele registrado.
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Ainda, conforme observações do NRC (1992, p.120), as impressões digitais
são intensamente mais individualizadoras que os perfis de DNA. Consequentemente,
“uma combinação entre uma amostra-prova e uma informação do banco de dados
com perfis de DNA não deve automaticamente levar à confirmação da identidade, e
sim ser submetida ao exame de loci adicionais que não estão no banco de dados”.

A obtenção de impressões digitais é menos invasiva e dispendiosa, além de
ser menos complexa do que coletar amostras de sangue para análise de DNA. Tal
procedimento requer menor treinamento técnico98 do que aquele dispensado para a
tipagem de DNA que consome tempo e é complexo e dispendioso. Por todas essas
razões, na escolha das pessoas a serem incluídas nos bancos de dados de DNA
devem ser considerados custos e benefícios.

A plataforma de informática de um sistema automatizado das impressões
digitais é sofisticada e complexa, em virtude de padrões complexos de imagens que o
computador tem que armazenar. Em contraste, a tecnologia de informática para o
estabelecimento de bancos de dados de DNA é bem mais simples, uma vez que seus

98

Sobre este aspecto, bem como acerca das condições de alguns organismos periciais no Brasil, é
interessante notar os dizeres de Araújo (2000, p.16): “O Sistema AFIS introduzido no Brasil, no final
de 1979, o Printrak, da Thomas de La Rue, nos institutos de identificação da Bahia e de São Paulo,
cada um tinha a capacidade para quatro milhões de registros decadactilares e 500 mil registros de
impressões monodactilares. Segundo o Sr. Alberto Velho, o sistema deixou de funcionar na Bahia por
falta de manutenção. A Thomas de La Rue que prestava serviços de manutenção técnica rescindiu, em
1987, o contrato por falta de pagamento do governo do estado. Havia problemas como a falta de
manutenção do ar condicionado na sala do AFIS que, não podendo ficar na temperatura ambiente, de
cerca de 28ºC, tinha que ser desligado. Também houve problemas com a estabilização de energia
elétrica pelas frequentes queimas de fontes de alimentação. Em São Paulo o Setor de Informática,
instalado na própria Secretaria de Segurança Pública, estava sendo mantido por pessoal não treinado
para o gerenciamento de sistemas que seria necessário para a manutenção do AFIS. Em ambos os
Institutos de Identificação eram altos os índice de rejeição de individuais datiloscópicas pelo Sistema
AFIS. As impressões eram consideradas de baixa qualidade, o que resultava em: 1) erros no
arquivamento, impossibilidade de uma classificação correta pelo AFIS; 2) detecção de poucos pontos
característicos; e 3) queda na velocidade de conversão do arquivo de papel para o digital, devido a
constante necessidade de edição manual das impressões deficientes (sem delta, manchadas etc.). O
índice de aproveitamento das impressões latentes obtidas nos locais de crime eram extremamente
baixos, o que acabava deixando o sistema AFIS subaproveitado quanto ao seu enorme potencial.
Devido à baixa produtividade do sistema, a Thomas de La Rue chegou a sugerir algumas medidas, tais
como emitir folhetos, com o auxílio do Instituto Nacional de Identificação, explicando como melhor
colher impressões digitais. Também se sugeriu a criação de cadastro de empregadas domésticas e
registros de desaparecidos. Mas os resultados não foram animadores. Concluindo, ao contrário dos
sistemas instalados nas polícias norte-americanas e canadenses, nos anos de 1978 e 1979, no Brasil o
AFIS não logrou êxito. E a causa, segundo o relatório da Thomas de La Rue, se deve ao baixo nível de
qualidade das impressões digitais coletadas, tanto as entintadas como as latentes, somada a pouca
utilização das impressões digitais nos casos policiais”.
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perfis, como já visto nas TABELAS 5 e 6, podem ser reduzidos a uma lista de
números.

Por último, por ser o aspecto mais importante para este estudo, é de se
ressaltar que as impressões digitais não fornecem outras informações sobre uma
pessoa que não a sua identidade. Já a tipagem de DNA pode, em princípio, fornecer
também informações pessoais, de caráter médico, físico e de parentesco, o que
acarreta riscos de discriminação, levando a problemas de privacidade bem maiores
do que as impressões digitais.

De todo o exposto, se pode extrair que os perfis de DNA e as impressões
digitais diferem de forma substancial no modo de influenciar a criação e o
planejamento de bancos de dados de perfis de DNA.

3 A Identificação Genética Criminal
A identificação genética pode ser considerada uma revolução em relação ao
tradicional sistema de impressão digital, principalmente em função do fato de que o
teste de DNA pode ser realizado em amostras mínimas de qualquer parte do corpo e
também porque, conforme já abordado, oferece muito mais informações sobre a
pessoa do que a técnica meramente identificatória.

Daí a razão de Cuesta Pastor (2002, p.76) referir-se à identificação genética
como essencial, por oferecer informações sobre a essência da pessoa, em
contraposição à identificação clássica, denominada periférica.

Com exceção dos gêmeos idênticos, cada indivíduo possui um código
genético exclusivo, propiciando, assim, condições para o estabelecimento de um
sistema de identificação.

À medida que a Ciência avança neste campo do conhecimento, cada vez mais
aumentarão as informações sobre o indivíduo, revelando geneticamente tudo o que se
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possa conhecer no presente e no futuro, uma vez que se pode reutilizar o material que
foi armazenado para as análises (CUESTA PASTOR, 2002, p.77).

Pelo fato de a Ciência, em matéria de identificação genética, se desenvolver
muito rapidamente, possibilitando a obtenção de perfis genéticos com amostras cada
vez menores, haverá um reflexo disso no regramento jurídico desse tipo de prova,
pois fazendo diminuir cada vez mais o grau de intervenção corpórea, criam-se
dúvidas quanto à real vulneração de direitos fundamentais.

Convém ressaltar que a identificação genética depende de uma técnica
complexa que necessita de controle e garantia de qualidade para que seus resultados
sejam confiáveis e possam ser utilizados em procedimentos judiciais. Dessa forma,
uma prova que dependa de uma determinada investigação científica para sua
elaboração, há de seguir determinados parâmetros para demonstração do rigor
científico empregado para o seu desenvolvimento.

Nos Estados Unidos, existem dois padrões importantes para que se
decida se os achados científicos serão admitidos como prova no tribunal: teste da
aceitação geral e o padrão da metodologia consistente.

O padrão aceitação geral foi articulado pela primeira vez em um
importante caso federal em 1923, Frye v. Estados Unidos. Em jurisdições que
seguem este padrão o proponente da prova científica deve demonstrar que a teoria e a
metodologia subjacentes são geralmente aceitas por setores relevantes da
comunidade científica.

O padrão da metodologia consistente teve origem no estatuto das
regras federais sobre provas. Em Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, a
Suprema Corte determinou que essas regras implicitamente alijassem a aceitação
geral como um pré-requisito absoluto para a admissibilidade da prova científica.
Contrariando o teste Frye, a corte preceituou um modelo mais amplo para decidir se
o testemunho proposto tinha suficiente validade e confiabilidade científicas para ser
admitido como conhecimento científico relevante que auxiliaria quem julga o caso
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(CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA – NRC, 1992, p.140; GOMES FILHO,
1997, p.156).

As normas de qualidade devem existir não apenas no momento da análise
laboratorial dos materiais coletados em locais de crime, mas também é necessário no
preciso momento de sua coleta, uma vez que se assim não o for, seus resultados não
serão confiáveis (CUESTA PASTOR, 2002, p.79).

É nesse sentido que, acompanhando o nascimento do Laboratório de DNA do
Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, houve a edição da Resolução
SSP194, de 2 de junho de 1999, que estabelece normas para coleta e exame de
materiais biológicos para identificação humana (ANEXO 1), bem como está também
por ser editada outra resolução para o estabelecimento de normas para instalação e
manutenção da cadeia99 de custódia de materiais encaminhados à perícia oficial
(ANEXO 2).

É nessa esteira que García e Alonso (2002, p.32) anotam que de nada serve o
trabalho laboratorial para que se realizem os testes de DNA de alta confiabilidade,
caso não se consiga garantir a autenticidade e a adequada conservação e custódia das
amostras biológicas que foram submetidas a análises.

Outra grande preocupação, para que as provas pautadas em exames de DNA
possam ter efetividade em processos100, é a padronização das técnicas utilizadas nas
análises. Esta necessidade de padronização deve ser levada em conta em todas as
etapas do processo analítico, ou seja, desde a extração do DNA, passando por sua
99

Por cadeia de custódia entende-se o conjunto de procedimentos que visa garantir a autenticidade dos
materiais que serão submetidos a exames, desde a coleta até o final da perícia realizada.
100
De acordo com Pletsch (2007, p. 105), “a relevância da prova pericial reflete a confiança
depositada na ciência moderna, em especial na racionalidade e neutralidade que lhe são atribuídas.
Assim, a sentença baseada no laudo pericial também partilha de sua cientificidade e imparcialidade
pelo desprendimento dos peritos compromissados da parcialidade das teses da acusação e da defesa.
Ao firmar o laudo, o cientista anuncia a verdade sobre a problemática em torno da qual gravitam suas
investigações. A prova técnica constitui, portanto, como um local de saber; necessariamente, de poder,
como já pontuado por Foucault. A importância que desfruta a prova científica no processo penal nada
mais é que a reprodução do status da verdade neste campo. Representa, ainda, o ideal de segurança
jurídica com o qual os juristas não conseguem romper, esquecendo que ‘uma ciência da certeza é uma
ciência em que o mundo é manipulável, à nossa vontade’. Além disso, a decisão baseada na prova
pericial se torna importante argumento para o juiz se eximir da responsabilidade de se assumir eleitor
(não isento) de uma das teses apresentadas. Desfruta, assim, do privilégio de estar imunizado pela
neutralidade científica, reconhecido desde a modernidade como um argumento infalível”.
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quantificação, amplificação, caracterização dos alelos, cálculos estatísticos, até a
forma de apresentação dessas etapas no laudo pericial.

Caso isso não ocorra, não há como serem comparados resultados emitidos por
diferentes laboratórios, sendo, dessa forma, um impediente para a realização de
contraperícia (CUESTA PASTOR, 2002, p.80).

3.1 Direitos fundamentais e a prova de DNA
Dado o caráter estritamente comparativo da análise de DNA, para a sua
realização, por certo, faz-se necessário, além da amostra questionada, o material
biológico retirado do corpo do investigado. Devido a isto, tanto com a extração
prévia de DNA da amostra, como em análises genéticas posteriores, alguns direitos
fundamentais desse indivíduo podem ser limitados, conforme visto anteriormente no
capítulo sobre os aspectos ético-legais da coleta de amostras biológicas para exames
de DNA.

Tais direitos atuam como barreira de proteção contra possíveis atuações
abusivas dos órgãos estatais de persecução penal. Mas, se de modo inverso, esses
direitos se tornarem uma barreira intransponível e impermeável à atuação estatal,
tornar-se-ia até mesmo inútil o Processo Penal.

A partir dessa premissa, tem-se que os direitos fundamentais não têm um
caráter absoluto, fazendo com que, em determinados casos, no transcorrer da
investigação criminal, eles possam sofrer certas restrições e limitações. É o caso, por
exemplo, do direito que a vítima e a sociedade têm de que os crimes sejam
combatidos de forma eficaz e que os seus culpados sejam punidos de acordo com a
lei. Existe, assim, um interesse social em reprimir comportamentos delituosos e,
quando possível, impedi-los.
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Tudo isso existe como consequência de uma ponderação101 dos interesses
constitucionais que estão em jogo. Por um lado, se reconhecem os direitos do
indivíduo. Por outro lado, o dever ou a obrigação dos poderes públicos de averiguar a
verdade como forma de reprimir as condutas delituosas.

Em decorrência disso, em certas ocasiões, alguns direitos constitucionalmente
relevantes cederão em favor de outros interesses, direitos ou valores, igualmente
protegidos, mas que em circunstâncias concretas tendem a ser sacrificados em
benefício de outros direitos com os quais colidem.

Nos dizeres de Mora Sánchez (2002, p.47), “sería la eterna tensión que late y
que siempre surge entre la búsqueda de la verdad material, como finalidad
teleológica del proceso penal, y el respeto de los distintos derechos y libertades
fundamentales reconocidas constitucionalmente”.

Diante da existência de direitos fundamentais, tais como os vistos, que
possam ser afetados por esse tipo de atuação, a doutrina estabeleceu alguns critérios
e requisitos básicos para que essas ponderações sejam legítimas e ajustadas ao
Direito.

Nesse ponto, é interessante destacar novamente as palavras de Mora Sánchez
(2002, p.47): “[...] observamos una vez más la grandeza del Estado de Derecho, que
lleva a que incluso quienes con sus actuaciones atacan derechos y libertades de los
demás se vean amparados por los mismos principios que ellos atacan, conculcan y
desprecian”.

Segundo Mora Sánchez (2002, p.48-50) e Fernández García (2002, p.131135), estes requisitos ou garantias são os seguintes:

a)

Previsão legal (princípio da legalidade): por esse princípio, ninguém

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Todas
as restrições a um direito, principalmente quando são direitos fundamentais,
101

De acordo com Steinmetz (2007, p.42), o mandamento da ponderação é magistralmente
sintetizado, por Robert Alexy, na lei da ponderação: “Quanto maior é o grau da não satisfação ou de
afetação de um princípio, tanto maior deve ser a importância da satisfação do outro”.
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constitucionalmente reconhecidos, devem estar previstas em uma lei (nulla coactio
sine lege). Para o estabelecimento desta limitação, são necessárias quatro exigências
em relação à sua previsão: lex previa, scripta, certa e stricta. Isso irá contribuir para
maior garantia e segurança jurídica, uma vez que o se indivíduo irá sofrer limitação
em alguns de seus direitos, ela há de contar com uma referência para comprovar se
efetivamente é legal e legítima a restrição a que ele será submetido. Em vários
artigos da Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos (ANEXO 6),
alerta-se que só deverão ser estipuladas restrições a princípios fundamentais por
razões imperativas impostas pelo direito interno em conformidade com o direito
internacional relativo aos direitos humanos. Ou seja, são permitidas restrições de
direito à liberdade e à intimidade, sempre e quando estas medidas forem previstas em
lei. Toda intervenção corporal no curso do processo penal, por afetar o direito à
integridade física e à intimidade, nos casos de coleta biológica para exames de DNA,
não pode ser autorizada através de regulamentos, mas sim deverá estar prevista por
uma lei (FERNÁNDEZ GARCÍA, 2002, p.132).

b)

Controle judicial: pelo fato dessas restrições afetarem direitos

fundamentais que se encontram sob a proteção de juízes e tribunais, deve-se supor
que casos de desrespeito à lei poderão ser apreciados pelo judiciário.
c)

Proporcionalidade102: de um lado, deverá ser ponderada a gravidade

das restrições aos direitos fundamentais, de outro, a absoluta necessidade dessas
restrições para assegurar a defesa do interesse público. Ou seja, a salvaguarda do
interesse social, da ordem pública e o interesse dos cidadãos em que se comprove a
autoria dos delitos e que se punam os culpados. Desta forma, quando esses interesses
sociais ou coletivos prevalecerem sobre os individuais, as medidas de restrição
estarão plenamente justificadas e legitimadas em virtude do princípio da

102

Em sentido muito amplo, pode ser entendido como um princípio geral do Direito que obriga o
operador jurídico a tentar alcançar o equilíbrio justo entre os interesses em conflito. De acordo com
Clemente; Machado (2008, p. 106), “O princípio da proporcionalidade foi moldado por decisões dos
tribunais alemães, como modo de permitir o emprego da prova ilícita, em caráter excepcional, para
casos extremamente graves, baseando-se na ideia de equilíbrio entre valores fundamentais
contrastantes. Tal postulado incidiria, tão-somente, em situações nas quais a proibição da prova ilícita
provocaria resultados desproporcionais e inusitados. Haveria, assim, o sacrifício de direitos
individuais, em determinadas circunstâncias, em favor do interesse social de efetiva realização da
Justiça Penal”.
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proporcionalidade103,104 (ETXEBERRIA GURIDI, 1999, p.77; MORA SÁNCHEZ
2002, p.49; BARROSO; BARCELLOS, 2007, p.302-3; FREITAS, 2007, p.330).
d)

Coleta de amostras, análise e tratamento de dados por pessoal

especializado: esse requisito supõe dupla garantia, de um lado para o suspeito
paciente e de outro para as ações em si. Desta forma, todo o procedimento para a
realização da análise de DNA deverá se dar com pessoal especializado e previamente
creditado por organismo público competente.

4 Banco de Dados Criminal de DNA
Conforme já pontuado anteriormente, a combinação dos avanços da
informática com os da genética pode ser utilizada com grande eficiência no combate
a certo tipo de criminalidade, quando consubstanciada em um banco de dados com
perfis de DNA.

Segundo observa Mora Sánchez (2002, p. 52), a criação de bancos de dados
de toda população, ainda que sem fins criminais, do ponto de vista técnico, é
perfeitamente viável. Contudo, os inúmeros problemas éticos e legais, por certo
dependendo de onde fosse implantado, inviabilizariam sua criação.

Dificilmente, ainda que por ordem de autoridades, uma população inteira se
submeteria a exames de DNA. Porém, com esse tipo de banco de dados ter-se-ia,
teoricamente, a vantagem de maior eficácia de seu funcionamento, tendo em vista o
103

A medida limitadora de um direito fundamental deve ser idônea, necessária e proporcional em
relação a um fim constitucionalmente legítimo (MORA SÁNCHEZ 2002, p.49).
104
Silva (2008, p.108), ao abordar as concepções de constituição, observa que “o que se tem visto,
também na doutrina, é uma forma de encarar um procedimento meramente formal – a regra da
proporcionalidade – como se ele, por si só, fosse suficiente para resolver colisões entre direitos
fundamentais. Com base nesse entendimento, a doutrina e a jurisprudência têm se furtado, muitas
vezes, a uma discussão de fundo sobre problemas específicos relacionados a direitos fundamentais.
Em decisão recente, no muito comentado caso Ellwanger (STF, GC 82.424), alguns ministros
recorreram à regra da proporcionalidade como se ela fosse uma espécie de “varinha mágica”, capaz de
resolver problemas de colisão entre direitos, sem grandes considerações substanciais sobre os direitos
envolvidos e, mais que isso, sem grandes considerações substanciais sobre qual a concepção que o
Supremo Tribunal Federal e seus ministros têm sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema
jurídico brasileiro”. Em outra obra, o mesmo autor observa que a aplicação da regra da
proporcionalidade implica três questões – (a) A medida é adequada é aumentada para fomentar o
objetivo fixado? (b) A medida é necessária? E (c) a medida é proporcional em sentido estrito?
(SILVA, 2009, p.179). No mesmo sentido, Mora Sánchez (2001, p. 276).
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grande número de pessoas, como também se contemplaria o princípio da igualdade,
já que todos seriam obrigados indistintamente a ele se submeter, inexistindo, desta
forma, qualquer discriminação.

Mas é de se observar que, essas vantagens não seriam, em respeito ao
princípio da proporcionalidade, razões suficientes que justificassem a criação de um
banco de dados dessa natureza.

Outras possibilidades menos radicais e menos abrangentes poderiam ser
sugeridas, mas a opção mais adequada, com base nas observações já feitas neste
estudo, talvez fosse a criação de um banco de dados com o perfil genético de pessoas
relacionadas com a prática de certos crimes. Essas pessoas poderiam ser suspeitos,
indiciados, acusados ou condenados. Deve haver um critério objetivo para
delimitação dos sujeitos a serem incluídos, bem como do tipo de delito praticado.

Como vistos, os mais usuais, são os crimes graves e violentos (contra a
liberdade sexual, contra a vida, integridade e liberdade das pessoas e atos terroristas),
com alto grau de reincidência e que usualmente, devido ao seu iter criminis, geram
vestígios biológicos passíveis de análises.

Talvez esse fosse um sistema de maior concordância com o princípio da
proporcionalidade, pois os benefícios que com ele podem ser auferidos superariam
de longe os possíveis custos ou pedágios que deveriam ser pagos (MORA
SÁNCHEZ 2002, p.52)

4.1 Necessidade e Problemática na Investigação Policial
Não há dúvidas que os avanços no campo da genética possam representar
cada vez mais como possíveis estratégias na luta contra o crime. Nas observações de
Gaudette (2000, p.490), os bancos de dados de DNA podem ajudar a polícia resolver
rapidamente crimes que previamente levavam muito tempo para serem resolvidos ou,
então, eram considerados insolúveis.
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Esses bancos de dados podem ligar crimes de uma mesma jurisdição ou de
jurisdições diferentes, estabelecendo, desse modo, a forma como um criminoso serial
age e aumentando, por isso, as possibilidades de uma eventual solução.

Eles também podem economizar tempo e recursos para a polícia, pois, ainda
há pouco tempo, quando crimes considerados insolúveis eram investigados, a polícia
gastava muito de seu preciso tempo conduzindo interrogatórios com os possíveis
suspeitos que agora podem ser eliminados com uma rápida busca nos bancos de
dados de DNA. Por outro lado também, se uma coincidência entre perfis é obtida,
isto geralmente fornece evidência suficiente para determinar a prisão, eliminando-se,
assim, a necessidade de instalar caros aparatos para operações de vigilância ou
secretas.

Contudo, o uso de vestígios biológicos encontrados em determinados locais
de crimes violentos conduz inexoravelmente ao estabelecimento de várias questões,
destacando-se duas delas. A primeira sobre a licitude de se armazenarem os dados
obtidos nas análises de DNA vinculando-os aos seus autores. A segunda diz respeito
à possibilidade de a informação genética poder servir para a luta contra a
delinquência, além de seu propósito de identificação.

Para Cuesta Pastor (2002, p.106), a resposta para ambas as questões é
afirmativa. Diz ele que a primeira questão é evidente quando se tratar de delitos
graves contra a pessoa, que tenha sido demonstrada a autoria dos mesmos e que seja
possível que o criminoso reincida ao sair da prisão.

Em relação à segunda questão, Cuesta Pastor, baseado em teses da Genética
do Comportamento, afirma que certas manifestações do comportamento anti-social,
como um substrato de psicopatia, possuem uma base genética105 (ALLEN, 2004,
p.297; ANNAS, 2004, p.142).

105

“Alejándose del concepto de ‘atavismo’ Lombrosiano, [teorías evolucionarías decimonónicas]
consideran que el comportamiento antisocial de base genética responde respecto de los individuos a
cierta llamada a la ‘adaptación’ que puede tener su última expresión en la búsqueda de la
perpetuación de los genes propios. En el ámbito de ciertas razas o etnias, entienden que su código
genético tienen grabada la respuesta a las exigencias de supervivencia que se han planteado
históricamente” (CUESTA PASTOR 2002, p.108-9).
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Por mais que os bancos de dados de DNA possam beneficiar a polícia, será a
sociedade como um todo que irá colher o maior benefício que será a redução de
vítimas.

4.2 Repercussões no processo penal
Como já abordados, as provas de DNA são um excelente meio de
identificação de criminosos e podem contribuir para o completo esclarecimento de
diversos tipos de delitos, principalmente aqueles praticados contra a vida e contra a
liberdade sexual.

De acordo com Fernández García (2002, p. 148), esse meio de prova oferece
grandes possibilidades, não só nos casos em que o agente não possa ser identificado
pela vítima, como, por exemplo, em um homicídio, como também nos casos em que
a vítima imputa o ato criminoso a uma determinada pessoa, inclusive entre membros
de uma mesma família, como é corriqueiro acontecer nos casos de abuso sexual
dentro do próprio círculo familiar.

Contudo, a aplicação destas técnicas requer completa regulamentação e
adoção de medidas legislativas que autorizem de forma clara, de acordo com as
circunstâncias, a coleta de materiais biológicos ainda que de forma involuntária e a
criação de bancos de dados genéticos.

4.2 1 A realidade brasileira
4.2.1.1 A recusa de ofertar material para exame e seus desdobramentos
Fernandes (2000, p.370), ao tratar do exame de DNA na prova criminal, antes
de adentrar ao tema da possibilidade de formação de bancos de dados genéticos
criminais, faz pontuações acerca da possibilidade de o suspeito recusar-se a fornecer
material biológico para exames, questionado se a recusa poderia ser processualmente
entendida como uma forma de confissão.

Entende o autor que o direito ao silêncio autoriza a recusa e lembra ainda que
como o exame implica em invasão de integridade física da pessoa, somente poderá
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ser realizado se houver concordância da parte, não se admitindo imposição coativa,
ainda que seja por determinação judicial, posto que esta determinação feriria o
princípio constitucional da reserva legal.

Fernandes alerta ainda que, a exemplo da legislação estrangeira, se impusesse
ao suspeito ou ao acusado a obrigação de oferecer material genético para exames, tal
lei seria inconstitucional por afrontar o direito ao silêncio, traduzido pela regra da
não auto-incriminação.

No mesmo sentido vem Pitombo (2004, p.10), em seus estudos sobre
identificação criminal e bancos de dados genéticos, ao afirmar que o direito a não
auto-incriminação impede que o acusado em processo criminal possa ser compelido a
submeter-se a teste.

Lembra ainda um precedente do Supremo Tribunal de Justiça, em writ quanto
à prova em investigação de paternidade, que assenta a violação aos direitos à
dignidade humana, à intimidade e à intangibilidade do próprio corpo na hipótese de
condução coercitiva do demandado cível a teste de DNA (Habeas Corpus nº 71373-4
– Rio Grande do Sul).

Contudo, aqui há de se observar que, ao longo deste estudo, foram mostrados
posicionamentos que contrariam essa ideia ao demonstrar que direitos fundamentais
não têm um caráter absoluto, podendo sofrer certas restrições e limitações, pela
aplicação do princípio da proporcionalidade, devendo estas restrições estar previstas
em uma lei.

Ainda sobre a recusa do suspeito, Fernandes (2000, p. 373) questiona sobre a
possibilidade de obtenção de material genético por outras formas106, lembrando de
106

Conforme relatado por García e Alonso (2002, p.33-4), à espera de um desenvolvimento legislativo
na Espanha, produziu-se um vazio legal nesta área que fez com que os laboratórios de Genética
Forense enfrentassem algumas situações conflitivas. Algumas dessas situações surgiram em virtude da
contradição existente entre a não-obrigatoriedade de se submeter à análise de DNA e a facilidade com
que na atualidade se pode obter o perfil genético de um indivíduo sem a sua participação direta,
através de seus parentes próximos (filhos, pais etc.) ou através de análise de amostras biológicas
(restos de saliva em bituca de cigarro etc.) que podem ser obtidas sem o consentimento informado.
Imagine-se, por exemplo, um caso de violência sexual e homicídio da vítima em que exista um
número determinado de suspeitos, mas faltam elementos para indiciá-los. Imagine-se que durante o
interrogatório policial se obtenham amostras biológicas dos suspeitos sem seu conhecimento (p.ex.,

139

inúmeras fontes de material biológico (chicletes, bitucas de cigarros, latas de cerveja
e copos de refrigerantes) que contêm restos de saliva em quantidade suficiente para a
realização de testes laboratoriais. O autor questiona se seria lícito aceitar-se em juízo
uma prova realizada com material genético de um suspeito, colhido de forma subreptícia107 (BERISTAIN, 2005, p.196-6; MEIRES, 1999, p.205).

Visceralmente contra essa possibilidade, para endossar seu posicionamento,
Fernandes invoca afamados processualistas brasileiros, como:

Ada Pelegrini Grinover para quem “o Estado de direito deve combater o
delito segundo regras morais escrupulosas, sob pena de igualar-se aos delinquentes e
perder toda a autoridade e credibilidade”;

Rogério Lauria Tucci para quem “somente poderá ser admitida a prova
realizada em conformidade com os preceitos éticos; e assim também, por certo, a que
não tenha sido obtida de modo iníquo ou condenável, como por exemplo, e
respectivamente, mediante tortura, narcoanálise, ou sub-repticiamente”;

José Frederico Marques para quem são inadmissíveis “os meios de prova que
sejam incompatíveis com os princípios de respeito ao direito de defesa e à dignidade
da pessoa humana”. Para finalizar e reafirmar seu posicionamento, Fernandes (2000,
p. 374) salienta que “a par da questão ética, não pode ser esquecido que a prova
obtida de forma sub-reptícia corre mais risco de ser forjada e, mesmo que não o seja,
de haver enganos frente à forma de coleta”.
saliva em bitucas de cigarro) e se utilizam essas amostras para uma análise genética comparativa com
os restos de sêmen obtidos da vítima. Dessa maneira a prova de DNA se converteria (caso houvesse
coincidência do perfil genético de algum dos suspeitos com o perfil genético dos restos de sêmen) no
primeiro indício de culpabilidade. Mas, até que ponto com esta análise, que tem um indubitável
interesse prático para a investigação policial, não se está incorrendo na vulneração de uma série de
direitos fundamentais, como são os direitos à intimidade e o de não auto-acusação? E, até que ponto,
se não existir uma regulamentação clara destes extremos, não existirá o risco de que em um futuro
próximo determinadas agências privadas utilizem estas amostras biológicas que diariamente são
abandonadas (restos de saliva em copos, p.ex.) para investigar algum aspecto do perfil genético dos
cidadãos”.
107
Conforme Andrade (2008, p.106), “a recolha de provas como o exame de ADN pode ser feita de
forma oculta: assim no caso em que, sem informar o interessado, se faz a descodificação do genoma
de um suspeito a partir de restos biológicos encontrados no local de crime, no corpo ou na roupa da
vítima. As vantagens e os créditos da investigação oculta são óbvios. Maxime em se tratando de
perseguir as manifestações mais graves de criminalidade contemporânea, o crime organizado em geral
e o terrorismo em particular. [...] Mas há o outro lado da lua. A patente danosidade social, expressa no
sacrifício de bens jurídicos e direitos fundamentais”.
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Sobre este assunto, não é demais lembrar dois episódios relativamente
recentes que tiveram grande repercussão na mídia nacional. O primeiro deles ocorreu
em 2002, com a cantora mexicana Glória Trevi que se encontrava detida na
carceragem da Polícia Federal do Distrito Federal aguardando ordem para sua
deportação.

Durante este período a cantora engravidou e alegou que havia sido estuprada
por policiais. Instada a realizar antes do nascimento da criança exame de DNA, para
comprovação de exclusão de paternidade por parte dos policiais, a cantora se negou a
doar materiais biológicos (sangue e líquido amniótico que contém células
descamativas do feto) para a realização do exame, bem como impetrou habeas
corpus junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir, por ocasião do parto, que
sua placenta fosse usada para o exame.

Contudo, o Ministro Marco Aurélio de Mello, concedeu o pedido de produção
probatória para a realização do exame de DNA com material genético da placenta
expelida, através da aplicação do princípio da proporcionalidade, contrapondo o
direito à intimidade e privacidade da cantora e a honra dos servidores públicos da
polícia federal. Assim, a cantora suportou o gravame de ter seu material investigado
em benefício do crédito de todo corpo de agentes federais que estavam sob suspeita.

O segundo caso ocorreu em 2003 com a estudante Roberta Jamilly. Naquela
oportunidade, a jovem não concordou em se submeter a exame de DNA para
verificar se realmente ela era filha biológica de uma mulher que se apresentava como
sua mãe. Diante da recusa, um Delegado de Polícia do estado de Goiás, responsável
pela investigação, observou que Roberta havia fumado um cigarro que depois foi
jogado em um cinzeiro.

De forma sub-reptícia, então, o delegado coletou a bituca para submetê-la ao
dito exame, a fim de descobrir um possível crime de subtração. O exame foi
realizado e revelou ser verdadeiro o vínculo de maternidade alegado. Este caso deu
azo a inúmeros debates jurídicos acerca da forma como foi coletado o material e seus
desdobramentos.
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A questão não restou pacificada, entendendo alguns que a prova formada era
absolutamente espúria e condenável por atentar contra direitos fundamentais. Para
outros era ilegítima (por ter sido realizada sem autorização judicial), porém lícita,
pois a busca pela comprovação de crimes é atributo necessário e inerente ao trabalho
policial. Outros ainda julgaram a prova formada como legítima e lícita, alegando que
a bituca do cigarro assemelha-se a um vestígio encontrado em local de crime pela
polícia e, por assim ser, pode ser periciado, ainda que sejam partes de uma pessoa
humana.

4.2.1.2 Exames genéticos pré-delituais
O título desse item advém do fato de que os bancos de dados genéticos
servem para esclarecer delitos futuros, ou seja, aqueles cometidos depois da criação
de seus arquivos. Servem também para esclarecer delitos não resolvidos (cold cases),
dos quais se possuam vestígios biológicos da época em que foram cometidos
(anteriormente ao funcionamento do banco de dados).

Para Fernandes (2000, p.375), “a criação de uma banco de dados de
criminosos é algo que deve ser visto com alguma reserva pois, a aparente tutela das
‘pessoas de bem’, pode causar um estigma àquele tido como ‘criminoso’108 pelo
Estado”.

Nesta linha de raciocínio, é de se questionar como se daria a seleção de quais
seriam os “criminosos” a serem incluídos no banco de dados109. Caso a escolha se dê
em razão do cometimento de crimes pregressos, haverá, por certo, a violação ao art.
108

É de se ressaltar que mesmo a prática de crimes gravíssimos não faz com que a dignidade seja
perdida, uma vez que ela é intrínseca à condição humana, como observa Camargo (1994, p.27-8):
“Toda pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua inteligência e possibilidade de exercício
de sua liberdade, se destaca na natureza e se diferencia do ser irracional. Estas características
expressam um valor e fazem do homem não mais um mero existir, pois este domínio sobre a própria
vida, sua superação, é a raiz da dignidade humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de
existir, independentemente de sua situação social, traz na sua superioridade racional a dignidade de
todo ser. Não admite discriminação, quer em razão do nascimento, da raça, inteligência, saúde mental
ou crença religiosa”.
109
Observa Pitombo (2004, p. 10) que “a própria criação de um database de acusados de
determinados crimes sofre da incerteza quanto à constitucionalidade, afinal, se daria origem a um
banco de informações de futuros suspeitos, algo com características de ‘direito penal do autor’ em
franco descompasso ao princípio da igualdade (art. 5º, inc. I, da CR) e da culpabilidade (art. 5º, inc.
LVII, da CR)”.
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5º, caput, da Constituição da República, uma vez que por ele “todos são iguais
perante a lei, sem qualquer distinção de qualquer natureza”.

Outra observação a ser feita é a de que, ao se estabelecer a priori que aqueles
que uma vez cometeram um delito são delinquentes em potencial, seria uma forma
de negação de todo sistema penal, pois afasta a possibilidade da recuperação do
apenado (FERNANDES, 2000, p.375).

Mais uma vez, deve ser destacado que, pelo princípio da reserva legal,
previsto no inciso II do art. 5º da Constituição da República, qualquer exigência para
o fornecimento de material biológico para ser utilizado em bancos de dados,
constituiria uma violação do princípio.

É a vez de se destacar a infame e preocupante possibilidade de que a inclusão
em futuro banco de dados genéticos criminais se dê em consequência de análise das
pessoas, mesmo antes da prática de qualquer delito. Isto poderia se dar em função de
estudos que buscam demonstrar a existência de “famílias criminosas”, baseados em
explicações pautadas no aumento ou na falta dos cromossomos sexuais do
indivíduo110, caracterizando-se, assim, de determinada forma, a possibilidade de um
neo-lombrosianismo

de

cunho

genético

(FERNANDES,

2000,

p.375-6;

HORMAZÁBAL MALARÉE, 2003, p.119-120; PERIS RIERA, 2003, p.98;
STEINHARDT, 2004, p.183-5).

Urruela Mora (2003, p.132) ao discutir as bases genéticas da criminalidade,
esclarece que os conhecimentos científicos permitem descartar ab initio o retorno,
através do PGH a um novo determinismo biológico. O genótipo unicamente apenas

110

Em sentido contrario, Shecaira (2004, p.113-4) alerta que “A busca de base genética da
criminalidade nunca arrefeceu. A geneticista escocesa, Patrícia Jacobs, no ano de 1965, constatou que
um número significativo de criminosos era portador de uma anomalia genética ligada à existência de
um cromossomo supranumerário, o cromossomo Y. Estes indivíduos, do sexo masculino, em vez de
serem portadores da fórmula XY, tinham um cariótipo XYY, o que levava o portador da anomalia a
uma condição de ‘supermacho’, com atitudes indicativas de mais violência do que as praticadas por
pessoas normais. Estava ressuscitada a discussão pela descoberta do ‘cromossomo assassino’.
Somente em 1972, em um colóquio organizado pelo Instituto de Criminologia da Universidade de
Cambridge, vários participantes do evento demonstraram que os indivíduos XYY só têm em comum a
altura, a miopia e a calvície precoce. Todas as pesquisas abordavam a falta de importância do
cariótipo para efeitos de produção de criminalidade”.
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dá lugar a certas tendências comportamentais, resultando o atuar do sujeito como
fruto da interação entre biologia e ambiente.

Outro aspecto importante sobre a criação de bancos de dados diz respeito à
natureza da informação genética, podendo vir a significar que as consequências
jurídicas do processo penal e da eventual condenação tenderiam a, contrariando o
inciso XLV do art. 5º da Constituição da República, ultrapassar a pessoa do
condenado e atingir seus familiares.

Por último, é também de se questionar por quanto tempo os dados genéticos
poderiam ser guardados no banco de dados, bem como quais seriam os efeitos da
prescrição penal, prevista no art. 109 e seguintes do Código Penal, e da reabilitação,
prevista no art. 93 do mesmo dispositivo legal (PITOMBO, 2004, p. 11).

4.2.1.3 Questões de ordem prática
Conforme notações feitas no decorrer do presente estudo, caso realmente se
pretenda construir um banco de dados criminais no Brasil, há de se optar por qual
tipo de amostra ou amostras será constituído. Se a opção feita for por um biobanco,
há de se levar em conta a sua praticabilidade.

Se a opção for apenas pela conservação de dados, há de se destruírem as
amostras biológicas que lhes deram origem, podendo assim ferir, como visto
anteriormente, interesses do acusado de ordem processual e constitucional.

Segundo Pitombo (2004, p.11) seja qual for a opção feita, deverão ser
adotados “critérios de conservação dos materiais, e/ou de suas informações,
garantindo o sigilo111 necessário à proteção da privacidade112,113 (art. 5º, inc. X c.c
inc. XXXVII, “a”, da CR)”.
111

De acordo com Kehdi (2008, p. 58), a palavra sigilo “deriva do latim sigillum, ‘marca pequena,
sinalzinho, selo’. Impera nele ‘a ideia de algo que está sob selo, ou sinete, o sigilo traduz, com maior
rigor, o segredo que não pode ser violado’. [...] A ideia do selo, da cera que se costumava estampar
nas cartas antigamente, parece-nos definitiva para esclarecer a diferença: basta imaginar que o segredo
é o conteúdo da correspondência e o sigilo é a maneira como o emitente garante a sua
inviolabilidade”.
112
Caso sejam criados bancos de dados genéticos no Brasil, será imprescindível a adoção de um rígido
sistema de proteção de dados, de forma a garantir efetivamente a privacidade dos cidadãos que o
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integrarem. Neste sentido, é importante atentar para fatos como o relatado por Caramante, no jornal
Folha de São Paulo, de 04 de junho de 2006: “Governo quer vender dados dos paulistas. Enquanto
tenta controlar os impactos da maior crise na segurança da história de São Paulo, o secretário Saulo de
Castro Abreu Filho apresentou um projeto pelo qual autoriza que empresas particulares administrem e
vendam a base de dados com a ficha pessoal de todos os cidadãos que tiraram documento no Estado.
Hoje, por lei, o sigilo e a manutenção dos dados são responsabilidade do poder público. Para transferir
as fichas para a iniciativa privada, Abreu Filho quer que empresas escolhidas por licitação
modernizem toda a base de dados que, hoje, o Estado administra. Parte da proposta é converter do
papel para meios digitais 45 milhões de fichas datiloscópicas e 60 milhões de registros civis e
criminais. Segundo o economista técnico da unidade de PPP (Parceria Público-Privada) Deraldo
Mesquita Júnior, da Secretaria de Economia e Planejamento, a empresa escolhida deverá gastar, só no
início do projeto, cerca de R$ 490 milhões. Ele também disse que uma das "contrapartidas" é a
exploração comercial desses dados, que poderão ser repassados para bancos, administradoras de
cartões de crédito e redes de magazines e de telemarketing. Com isso, uma loja poderá negar um
serviço a alguém que já cumpriu pena por algum crime; uma seguradora de carros poderá descobrir
que o cliente já registrou ocorrência de acidente de trânsito e aumentar o valor de uma apólice. Para
encampar a ideia de modernizar as fichas da população do Estado, que, na sexta à noite, chegava a
40.443.124 pessoas, segundo a Fundação Seade, Abreu Filho teve aval do governador Cláudio Lembo
(PFL). Em dezembro, ainda vice do hoje presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), Lembo presidia o
Conselho Gestor do Programa Estadual PPP, criado pelo governo tucano em 2004. Na proposta feita à
Secretaria de Economia e Planejamento, que gerencia as PPPs, Abreu Filho relacionou uma série de
aspectos que, na visão dele, serão benéficos para o trabalho de inteligência da polícia. Para ter uma
ideia das dificuldades atuais, as polícias Civil e Militar não têm nem frequência única de
radiocomunicação para trocar informações, como foi necessário nos ataques do PCC (Primeiro
Comando da Capital), quando 162 pessoas, entre agentes de segurança e supostos criminosos,
morreram no Estado. Como já passou pelo crivo do Conselho Gestor do Programa Estadual PPP,
Abreu Filho deverá apresentar agora sua proposta de privatização do cadastro pessoal dos cidadãos à
CPP (Companhia Paulista de Parcerias), ligada à Secretaria de Estado da Fazenda. Os estudos estão
sendo aprofundados. Modelo norte-americano. Durante toda a semana passada, uma equipe da
Polícia Civil --que tinha inclusive o diretor do instituto onde ficam as fichas de quem tirou
documentos em São Paulo-- percorreu algumas cidades dos EUA para descobrir como o sistema
funciona lá e tentar definir como adaptá-lo à realidade paulista. Um dos maiores problemas que
deverão ser enfrentados com o repasse das informações dos cidadãos para o setor privado é o mesmo
que envolve a base de dados de empresas de telefonia e da própria Receita Federal. Na rua Santa
Ifigênia (região central de São Paulo), a poucos metros da sede da 1ª Delegacia Seccional da Polícia
Civil, vendedores ambulantes negociam ilegalmente, por aproximadamente R$ 100, CDs piratas com
dados pessoais --como endereço, CPF, renda anual e número de telefone. A assessoria de imprensa da
Secretaria da Segurança Pública, por meio de nota oficial emitida na noite de sexta-feira, informou
que a iniciativa do secretário da pasta, Saulo de Castro Abreu Filho --que autoriza empresas
particulares a administrarem e venderem a base de dados com a ficha pessoal dos cidadãos que tiraram
documento no Estado--, "ainda se encontra em fase bastante preliminar e que, neste momento, a
solicitação é para que as empresas proponham, por meio de estudos específicos, modelos de negócios
a serem operacionalizados por uma PPP (Parceria Público-Privada)". A nota oficial informa, ainda,
que "a decisão em realizar ou não a PPP, bem como o montante de recursos que será investido no
projeto, vai depender dos resultados desses estudos". A pasta também esclareceu que "tem muito
interesse na divulgação dessa oportunidade e, por isso, seria muito bom que o grupo de trabalho
técnico que apoia o processo fosse ouvido". No entanto, a assessoria informou que a equipe está nos
Estados Unidos e que todos os seus membros poderão ser entrevistados na próxima semana. Ela
também solicitou que o fechamento desta reportagem ocorresse na semana que vem, quando as
informações poderiam ser obtidas "diretamente na fonte". Segundo o economista técnico da unidade
de PPP Deraldo Mesquita Júnior, da Secretaria de Economia e Planejamento, uma das vantagens do
Estado na possível parceria é o combate aos crimes de falsidade ideológica, já que parte do sistema, se
implantado, permitirá que empresas façam consultas sobre a identidade de uma pessoa quando ela
mostrar a identidade. "Caso o sistema venha a ser implantado, o Estado vai ganhar na agilidade do
processamento de dados pessoais", diz. O prazo de inscrição das empresas no projeto termina no dia
9”.
113
Neste sentido, interessante notar as observações de Ferraz Júnior (1993, p.449-450) sobre a
inviolabilidade de dados: “os elementos de identificação só são protegidos quando compõem relações
de convivência privativas: a proteção é para elas e não para eles. Em consequência, simples cadastros
de elementos identificadores (nome, endereço RG, filiação etc.) não são protegidos. Mas cadastros
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Ao estudar o tema, o autor esclarece que, em matéria de identificação
genética, há razoável acordo dos especialistas quanto à presteza e à idoneidade de
seu procedimento técnico. Porém, sobre o assunto surgem ainda duas outras
questões: a praticidade ou operacionalidade e o custo.

Neste sentido, o autor encerra seus dizeres lembrando que:
No Brasil, problemas de natureza econômica atingem, por óbvio, o
sistema penal, logo, a priorização de um banco de dados genéticos traz
consigo a dúvida se cabíveis tais investimentos altíssimos para uma
polícia judiciária carente de equipamentos mais simples, tais como
microcomputadores, sem esquecer-se das dificuldades para implantar um
centro informatizado nacional de antecedentes criminais (PITOMBO,
2004, p. 11).

que envolvam relações de convivência privada (por exemplo, nas relações de clientela, desde quando
é cliente, se a relação foi interrompida, as razões pelas quais isto ocorreu, quais os interesses
peculiares do cliente, sua capacidade de satisfazer aqueles interesses etc.) estão sob proteção. Afinal, o
risco à integridade moral do sujeito, objeto do direito à privacidade, não está no nome, não está nos
elementos de identificação que condicionam as relações privadas, mas na apropriação dessas relações
por terceiros a quem elas não dizem respeito. Pensar de outro modo seria tornar impossível, no limite,
o acesso ao registro de comércio, ao registro de empregados, ao registro de navio etc., em nome de
uma absurda proteção da privacidade”.
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CAPÍTULO 7
A BUSCA DO EQUILÍBRIO ENTRE PRIVACIDADE E

SEGURANÇA PÚBLICA
1 Privacidade Genética
De acordo com Fernández García (2002, p.191), a criação de bancos de dados
de DNA está intimamente ligada com o direito à intimidade.

Para a interpretação razoável do direito à intimidade, deve-se apreciar se, em
um caso concreto, o direito dos cidadãos a não serem importunados pelas autoridades
deve ceder ante ao direito das autoridades a se imiscuir na vida privada dos cidadãos
a fim de cumprir seus fins, dentre os quais está o de assegurar a aplicação da lei.

Para os defensores da criação dos bancos de dados a sua utilização permite
grandes avanços na investigação de delitos graves, sobretudo nos de caráter sexual,
devido à grande taxa de reincidência, conforme mostram as estatísticas, bem como
pelos bons resultados obtidos no esclarecimento desse tipo de crime nos países que
introduziram os bancos de dados de DNA.

Por outro lado, conforme destaca o autor, “não se pode mais falar em
impressões digitais genéticas e que a identificação pelo DNA encerra muitos
problemas” (FERNÁNDEZ GARCÍA, 2002, p.191). Diz ainda que é de se citar o
caso da Associação de Laboratórios Forenses dos Estados Unidos que enviou 50
amostras a três laboratórios diferentes para determinar qual delas eram idênticas, o
que resultou em vários erros de identificação114.

O que mais assombra é que, por saberem que os materiais enviados eram
provas, as análises foram realizadas por técnicos qualificados, pois, muitas vezes, são

114

Sem que se olvidem os sérios problemas suscitados também pelas sondas multilócus que fizeram
demandar a edição de dispositivos para padronização de seu uso. Contudo, a problemática se repete na
atualidade, apenas com contornos diferentes. Neste sentido, veja: Misleading evidence in serial killer
case (MCDONOUGH, 2009); Nation’s Crime Labs Are “Seriously Deficient” (SZUSTEK, 2009).
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efetuadas por auxiliares de laboratório que não possuem a mesma qualificação
técnica dos analistas forenses.

A identificação genética traz consigo a necessidade de aplicação de certas
cautelas para que não haja vulneração da intimidade o que não ocorre com outros
meios de identificação criminal, como é o caso das impressões digitais.

Não deve ser esquecido que os dados provenientes de análises genéticas são
dados médicos muitas vezes da esfera íntima do paciente e são conhecidos não
somente pelos médicos. É o caso, por exemplo, de esclerose amiotrófica (ATS) que
será conhecida também por terceiros, como analistas, técnicos de laboratório,
funcionários judiciais, empresas etc. (FERNÁNDEZ GARCÍA, 2002, p.192).

Existe também, na atualidade, uma grave ameaça à intimidade derivada da
existência de numerosos bancos de dados que armazenam características genéticas de
muitas pessoas, uma vez que o sistema de proteção da informação contida nesses
bancos não inspira muita confiança. Por isso, já se discute se a informação genética
deveria ser destruída, guardada confidencialmente ou não analisada sem o expresso
consentimento do afetado, principalmente no que concerne à doenças transmissíveis
por herança genética, ou, ao contrário, dar notícias sobre doenças contagiantes, por
razões de ordem pública.

Neste contexto, é necessário ainda destacar que em muitos países os governos
costumam cometer abusos com a informação de que dispõem e que provavelmente
fariam o mesmo com os dados arquivados nesses bancos115, sendo possível que
realizem provas não autorizadas, inclusive não apenas com as amostras de DNA.

115

Conforme observa Cuesta Pastor (2002, p.98-9), ao tratar da proibição da publicidade dos registros
de dados de identificação genética, pode-se considerar que “la cuestión es otra y se encuentra más
estrictamente relacionada con defender el sistema de dignidad de la persona, ya que como se indicó,
las huellas genéticas ofrecen una gran cantidad de información ‘esencial’ del individuo. Hay que
plantearse si la dignidad y la libertad de la persona desaparecen cuando el control estatal alcanza tal
cantidad de información que puede decirse que los individuos se encuentran por completo ‘fichados’.
De manera que no se trata, por consiguiente, tanto de preservar un uso desviado de las informaciones
como de decidir si la posesión de las informaciones puede conciliarse con un sistema jurídico que
respete la libertad de los individuos”.
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Não se pode negar que os bancos de dados genéticos podem ser decisivos
para a investigação e para a resolução de casos criminais, inclusive através da
exclusão da participação de suspeitos, mas podem gerar sérios problemas fora dos
processos originais.

Isso tem levado uma parte da doutrina propor que não se criem bancos de
dados genéticos que contenham dados de identidades de pessoas condenadas por
crimes sem antes estudar a fundo suas repercussões na intimidade e em outros
direitos fundamentais da pessoa e, muito menos, se não dispuser primeiro de uma
cobertura legal que habilite sua criação.

Além do mais, é evidente que, caso se aceite a ideia de criação de um banco
de dados genéticos, deverá ser totalmente excluída sua utilização para fins distintos
da identificação criminal. Assim, não existiria possibilidade alguma de se utilizar os
dados contidos nos bancos, nem as amostras biológicas para serem utilizadas em
análises complementares relativas a outras características do indivíduo, tais como a
personalidade ou a predisposição a contrair determinadas doenças.

É certo que o DNA utilizado na prática forense, como visto, é aquele não
codificante, do qual se diz, no estado atual da investigação científica, que não se
pode extrair grandes informações além daquelas que levam à individualização da
pessoa. Contudo, não se pode excluir a possibilidade de que os avanços tecnológicos
no futuro possam determinar características como as acima citadas também através
do DNA não codificante (FERNÁNDEZ GARCÍA, 2002, p.139).

2 A Constante Expansão dos Bancos de Dados Criminais de DNA
Simoncelli116 e Wallace117 (2005, p.55-60) observam que a última década
testemunhou um crescimento extraordinário de bancos de dados de DNA para uso
116

Tania Simoncelli é membro da divisão de ciência e tecnologia da ACLU - American Civil Liberties
Union. O objetivo declarado da ACLU é defender e preservar os direitos individuais e liberdades
garantidos a todas as pessoas pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos.
117
Helen Wallace é diretora adjunta do Genewatch. GeneWatch é uma instituição do Reino Unido,
sem fins lucrativos. Seu principal objetivo é investigar como a Genética e as tecnologias terão um
impacto sobre a alimentação, saúde, agricultura, ambiente e sociedade.
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em investigação criminal e da saúde. Os bancos de dados variam em tamanho com
algumas centenas a alguns milhões de amostras, como no Reino Unido em sua
vanguarda científica. O banco de dados do Reino Unido, em funcionamento desde
1995, conhecido pela sigla NDNAD (National DNA Database), é o mais antigo,
maior e mais abrangente base de dados forenses de DNA nacional em todo o mundo
(WILLIANS; JOHNSON, 2004, p.207). Até o seu décimo segundo ano de
funcionamento, reuniu amostras e perfis de DNA de mais de 3 milhões de pessoas e
se espera que a expansão nos próximos anos passe a incluir cerca de 5 milhões de
pessoas, ou seja, quase 10% da população.

No arquivo de DNA encontra-se um variado e vasto leque de criminosos,
desde os condenados por delitos violentos até os por crimes menores, bem como de
outras pessoas que tenham sido eventualmente inocentadas.

Nos Estados Unidos o FBI começou a operar o seu próprio sistema nacional
de dados, o CODIS que permite bases locais, estaduais e nacionais compartilhar
eletronicamente perfis DNA. O CODIS contém mais de 6,4 milhões de perfis de
DNA de infratores. Desde 1998, todos os 50 estados têm ativamente recolhido DNA
de pessoas que foram apanhadas pelo sistema de justiça criminal.

Entretanto, o Reino Unido, desenvolveu uma inquietante tendência para
buscar amostras provenientes de uma gama cada vez maior de indivíduos, mas
decidiu também recolher e manter permanentemente DNA de pessoas que são
simplesmente presas. Tem sido usual acontecerem situações nas quais o Reino Unido
assume a liderança, fazendo com que os Estados Unidos e os países restantes o sigam
o mais rápido possível (SIMONCELLI; WALLACE, 2005, p.56).

A primeira técnica de obtenção de perfis de DNA foi descoberta no Reino
Unido em 1985. No ano seguinte, pesquisas nos Estados Unidos conduziram a
técnicas de DNA mais sensíveis. A utilização bem sucedida da tecnologia nas
investigações criminais incentivou ainda mais o investimento em pesquisa e
desenvolvimento em ambos os países.
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Em 1994, no Reino Unido a Lei da Ordem Pública permitiu à polícia obter
amostras de DNA sem o consentimento de qualquer pessoa acusada de qualquer
delito. No ano seguinte, foi instalado o NDNAD e, assim como os poderes da polícia
para tomar e conservar amostras de DNA, tem se expandido desde então.

Em 2000, o Primeiro Ministro Tony Blair anunciou um programa de
expansão do NDNAD, visando incluir toda população penal ativa. As amostras são
colhidas de quem é preso sob suspeita de qualquer delito, incluindo condutas como
estar alcoolizado em um lugar público, mendicância ou tomar parte em uma
procissão pública proibida, ainda que a prova de DNA não seja relevante para a
investigação desses crimes.

O desenvolvimento e a expansão nos Estados Unidos foram mais lentos, mas
o Ato de Identificação pelo DNA de 1994 autorizou o FBI a manter um banco de
dados nacional e a desenvolver o seu sistema CODIS (LAZER, 2004, p.7).

A maior parte dos estatutos estaduais ficou explicitamente limitada,
autorizando apenas a feitura de perfis de perpetradores de crimes sexuais, contudo na
última década assistiu-se a uma dramática expansão. Hoje, quase todos os estados
norte-americanos fazem coleta de DNA de todos os criminosos. Quatro estados,
dentre eles a Califórnia, pretendem, a partir de 2009, a recolha de DNA de todos os
suspeitos de cometimento crime.

Essa expansão é provável que continue, pois pelo menos dois estados norteamericanos apresentaram propostas para a utilização do DNA de amostras coletadas
de recém-nascidos para fins médicos e policiais. No Reino Unido, estão em curso
planos para coletar amostras de DNA de 500.000 adultos, para a investigação médica
e uma proposta para recolher amostras de DNA de todos os recém-nascidos para
pesquisas na área da saúde (SIMONCELLI; WALLACE, 2005, p.57).

Entretanto, a instalação de bancos de dados de DNA tem sido global. A
Austrália, Nova Zelândia e a maioria dos países europeus os têm. A China e a Coreia
do Sul têm planos para estabelecê-los. O governo de Portugal anunciou recentemente
ao mundo que iria criar da primeira base de dados universal forense e a Interpol tem
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um banco de dados internacional que permite que todos os Estados-Membros sejam
notificados das coincidências havidas, embora limite o acesso aos perfis para a
agência original de policiamento.

Os benefícios do uso e a expansão desses bancos de dados devem ser
ponderados em relação aos seus custos sociais: enquanto a tentação por parte dos
responsáveis pela aplicação da lei é a de colocar mais pessoas nos bancos de dados,
os benefícios práticos de expansão podem ser limitados.

No Reino Unido, por exemplo, apesar do grande número de pessoas no
NDNAD, perfis de DNA são obtidos do exame de menos de 1% dos locais de crime.
Em 2002 e 2003, apenas 1,6% de todos os crimes foi atribuído à detecção de
coincidências de perfis de DNA, incluindo apenas 0,3% de todas as detecções por
crimes violentos e crimes sexuais (SIMONCELLI; WALLACE, 2005, p.57).

Ao mesmo tempo, há muitas razões para que haja preocupação com o uso e
expansão das bases de dados policiais, incluindo o seu impacto sobre a privacidade
individual, o seu potencial de utilização abusiva por parte de governos, da
discriminação e da possibilidade de erro nas condenações.

Ao contrário de uma impressão digital, DNA tem o potencial de fornecer
informações sobre saúde e parentescos. Muitas preocupações sobre bancos de DNA
resultam da manutenção permanente da amostra biológica nos bancos, prática
comum dos Estados Unidos e do Reino Unido. As autoridades policiais de ambos os
países têm argumentado que a retenção de amostras é necessária para garantia de
qualidade.

O órgão consultivo do governo britânico, a Comissão de Genética Humana,
concluiu que as razões dadas para manter amostras não são convincentes. Contudo,
apesar de setores administrativos ligados ao NDNAD reconhecerem que a
conservação de amostras de DNA é uma das questões mais sensíveis para o público,
ainda não existem planos para mudar esta prática (FORENSIC SCIENCE SERVICE,
2006, p. 26; SIMONCELLI; WALLACE, 2005, p.58).
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O potencial de utilização abusiva de amostras de DNA armazenadas é real.
Elas podem revelar indevidamente informações pessoais ou familiares, obtidas
através da controvertida busca familiar. Por isso, as ameaças à privacidade genética
vão muito para além dos milhões de pessoas cujas amostras estão atualmente nos
arquivos porque há uma sobreposição da família, demonstrando que a investigação
genética utilizando-se bancos de dados é suscetível de ser enganadora, bem como
controversa (REDMAYNE, 1997, p. 79; BIEBER, 2006, p.227; WILLIANS;
JOHNSON, 2006, p.244).

Bieber, Brenner e Lazer (2006, p.1316) alertam que a utilização de pesquisa
familiar como estratégia de busca poderia suscitar novos desafios legais, pelo
surgimento de uma nova categoria de pessoas que efetivamente seria colocada sob
vigilância genética. Sua composição pode refletir as atuais disparidades
demográficas no sistema de justiça criminal, no qual as detenções e as condenações
variam amplamente baseadas em raça, etnia, endereço e classe social.

No Reino Unido, a utilização de bancos de dados é limitada à detecção e à
prevenção da criminalidade, mas inclui investigação controversa como a tentativa de
prever etnia através de perfis de DNA. A detecção da aparência étnica é inexpressiva
aos propósitos científicos, pois os perfis de DNA e as amostras biológicas não são
representativos da população como um todo e nem da população criminal (DUSTER,
2004, p.326).

A legislação de 13 estados norte-americanos permite que seus bancos de
dados possam ser utilizados para outros fins humanitários. O estado do Alabama, por
exemplo, autoriza explicitamente a criação e a utilização de dados estatísticos de
DNA de uma população para fornecer dados relativos à causalidade, a detecção e a
prevenção de doença ou deficiência, bem como para auxiliar na educação ou a
investigação médica (LAZER; MEYER-SCHÖNBERGER, 2006, p.372).

A utilização da busca familiar suscita uma preocupação adicional em relação
à privacidade, uma vez que ocorrem riscos de revelação de casos de não-paternidade
ou de outras relações que podem ser desconhecidas para os membros da família de
um suspeito (SIMONCELLI; WALLACE, 2005, p.59).
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A dramática expansão dos bancos de dados de DNA do Reino Unido e dos
Estados Unidos, particularmente pelo processo de inclusão de pessoas que apenas
tenham sido presas, fez redefinir-se a natureza e a finalidade dos chamados banco de
dados criminal. Devido ao fato de o DNA ser uma ferramenta poderosa para
determinar traços individuais, os bancos de dados os órgãos policiais poderiam ser
utilizados como instrumentos de vigilância do governo (ETZIONI, 2004, p.213).

O NDNAD já tem a primeira lista permanente de pessoas detidas desde abril
de 2004, juntamente com suas amostras e perfis de DNA. Nos Estados Unidos, na
Califórnia, com a edição de sua nova lei houve aumento em dez vezes do número de
testes de DNA. Também se estima que em 2009 todos os detidos por prática de
crimes graves dos 425.000 casos anuais irão realizar o teste. Contudo, 60% destes
acabam por não ser condenados por qualquer crime.

Perfis de todos os presos e também dos condenados serão colocados no
CODIS, mesmo que sejam eventualmente considerados inocentes. A Califórnia vai
também manter, por até dois anos, DNA suspeito, incluindo aquele que
voluntariamente foi doado durante testes de massa. Estes perfis de DNA podem ser
especulativamente pesquisados nas buscas por combinações com os perfis de DNA
oriundos de qualquer investigação (SIMONCELLI; STEINHARDT, 2006, p.205).

Expandir os bancos de dados faz colocar um número crescente de pessoas
inocentes em uma lista de suspeitos, independentemente do fato dessas pessoas
nunca terem sido acusadas ou condenadas. Isso pode alterar sutilmente a forma como
essas pessoas são vistas tanto pelo Estado como pelos seus concidadãos, podendo
potencialmente minar os princípios de presunção de inocência e de reabilitação118.

Sem a proteção adequada, os registros permanentes de detenção poderiam ser
utilizados para restringir os direitos e as liberdades das pessoas, tornando difícil ou
impossível para elas para, por exemplo, obter vistos de viagem ou de emprego.

118

Neste sentido, veja: “Britain drops proposal to keep innocent in DNA database as us database
grows”, (LOVETT, 2009).
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Poucas pessoas têm problemas com a utilização de DNA em casos criminais.
A manutenção permanente de DNA em um banco de dados para uso em
investigações futuras é, no entanto, outra questão. Um indivíduo capturado por um
policial e submetido a exame de DNA torna-se um suspeito automático para todas as
futuras investigações criminais em que pesquisas de dados são utilizadas. Isso
enfraquece o princípio da presunção de inocência que é central para muitos sistemas
de justiça penal (SIMONCELLI; WALLACE, 2005, p.57).

O longo tempo de retenção de dados pode também agravar a discriminação
contra certos grupos de pessoas, particularmente as minorias étnicas (TANO, 2006,
p.301). O preconceito racial permeia a sociedade e os sistemas de justiça penal, tanto
no Reino Unido e nos Estados Unidos. Um estudo realizado na Califórnia, no início
da década de 1990, revelou surpreendentemente que 92% dos homens negros presos
pela polícia sob acusação de consumo de drogas foram posteriormente libertados por
falta de provas ou pela produção de provas inadmissíveis.

No Reino Unido, a revista New Scientist calculou que o NDNAD contém
perfis de quase um terço de adultos do sexo masculino e de cor negra, comparados
aos 8% apenas dos homens adultos brancos (SIMONCELLI; WALLACE, 2005,
p.59).

Tem-se na memória viva que, tanto governos fascistas e comunistas na
Europa utilizaram documentos de identidade e registros pessoais para oprimir setores
específicos de suas populações. Nos Estados Unidos registros censitários foram
utilizados durante a Segunda Guerra Mundial para arrebanhar e internar inocentes
nipo-americanos.

Desde 11 de setembro de 2001, muitas pessoas de língua árabe, oriundos do
Oriente Médio ou da Ásia do Sul foram detidos, presos ou perseguidos pelas
autoridades governamentais. Alguns analistas forenses defendem que a única
maneira de evitar a discriminação é a expansão de dados de DNA para incluir
populações inteiras (ETZIONI, 2006, p.216; SIMONCELLI, 2006, p.390).
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Não que isto vá fazer com que se acabe a discriminação como, por exemplo,
as recentes tentativas de usar amostras criminais para predizer a ascendência genética
de suspeitos potenciais. Resultados de ancestralidade podem ser enganosos, pois a
genética de predição da cor de olhos, pele e pelos é extremamente complexa e mal
entendida, além da possibilidade de a polícia desvirtuar as informações que lhe são
dadas. Sem uma melhor fiscalização, existe um perigo de que tais testes serão
utilizados seletivamente para reforçar preconceitos existentes (STALEY, 2005,
p.32).

Apesar do que a mídia opta por retratar, os testes de DNA não são infalíveis.
As amostras de DNA podem ser trocadas ou contaminadas. As análises podem ser
mal interpretadas, especialmente quando crime contiver misturas de amostras de
DNA de mais de uma pessoa, bem como pelo fato de que, quando DNA está
degradado, os resultados podem ser erroneamente relatados.

Nos dizeres finais de Simoncelli e Wallace (2005, p.60), a falibilidade dos
testes de DNA ficou dolorosamente clara quando, em janeiro de 2003, em Houston,
em um departamento da Polícia do Texas, um laboratório de análises forenses
criminais foi fechado em virtude de um inquérito que revelou problemas
generalizados, incluindo bruta inépcia e má interpretação das provas de DNA pelo
pessoal do laboratório.

Cerca de 1.300 casos estão sob revisão e uma pessoa foi libertada da prisão,
depois de quatro anos, por um crime que não cometera. Erros são suscetíveis de
multiplicação com a expansão dos bancos de dados, podendo tornar-se a regra e não
a exceção. Erros de justiça devem servir de medida cautela contra uma dependência
excessiva das maravilhas apregoadas sobre os bancos de dados de DNA.
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CAPÍTULO 8

PRINCIPAIS BANCOS DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
GENÉTICA CRIMINAL EXISTENTES NO MUNDO
Far-se-á, a seguir, breve descrição acerca dos principais bancos de dados
criminais de DNA já instalados e espalhados pelos cinco continentes do planeta.

1 América do Norte
1.1 Estados Unidos
CODIS significa Combined DNA Index System. É o núcleo do banco nacional
de dados de DNA, criado, financiado e administrado pelo Federal Bureau of
Investigation (FBI). Ele começou como um projeto piloto de software, em 1990,
servindo 14 estaduais e locais laboratórios. Foi desenvolvido, em 1994,
especificamente para permitir que laboratórios públicos forenses de DNA pudessem
criar bancos de dados de DNA com autorização para buscas de perfis de DNA.

O software do CODIS permite que laboratórios em todo o país compartilhem
e comparem dados de DNA. Além disso, proporciona um banco central de dados de
perfis de DNA de todos os laboratórios. Uma pesquisa semanal é feita nos perfis de
DNA desta base de dados nacional, conhecida como o National DNA Index System
(NDIS), e, se resultarem combinações de perfis, essas são automaticamente enviadas
pelo software para o laboratório que inicialmente apresentou o perfil de DNA.

A expressão CODIS é muitas vezes utilizada de forma abusiva pela polícia,
por oficiais da promotoria e até mesmo por profissionais das ciências forenses,
quando pretendem se referir a um banco de dados de DNA. O sistema possui três
níveis de funcionamento.

O termo banco de dados de DNA é muitas vezes utilizado sem referência ao
nível específico, o que pode levar a mal entendidos. Por exemplo, alguns tipos de
perfis, como os de suspeitos, podem ser permitidos em um banco de dados do estado,
mas não no banco de dados nacional. A expressão CODIS lab como referência a um
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laboratório estadual de que faz a análise de amostras apenas de condenados, quando,
na verdade, o CODIS pode também conter outros perfis forenses.

O CODIS possui dois tipos de arquivos com informações que levam à
investigação de crimes que deixam vestígios de amostras biológicas no local dos
fatos. Um deles contém perfis de DNA de pessoas condenadas por determinados
crimes que vão desde alguns tipos de contravenções até casos de agressão sexual e de
homicídio. Cada estado norte-americano possui diferentes classificações para
determinar os delitos que obrigam as pessoas condenadas a doar uma amostra
biológica para inclusão no banco de dados de DNA. O outro arquivo é o denominado
forense que contém perfis de DNA obtidos a partir vestígios, tais como o sêmen,
saliva ou sangue. O CODIS utiliza um software para pesquisar automaticamente
esses arquivos em busca de uma potencial coincidência.

Uma coincidência ocorrida entre os perfis pode vincular locais de crime,
possivelmente identificando infratores seriais. Com base nessas coincidências as
polícias de várias jurisdições ou Estados podem coordenar suas respectivas
investigações e depois partilhar o resultado dessas investigações independentes.

A coincidência entre o perfil de um vestígio com o de um infrator pode
fornecer aos investigadores a identidade de um suspeito. É importante notar que
obtida uma coincidência desse tipo a informação é normalmente utilizada como
causa provável para se obter uma nova amostra de DNA, de forma que o suspeito
possa ser confirmado pelo laboratório de DNA antes que sua nova prisão seja feita.

Os atuais softwares utilizados pelos CODIS são projetados para o
armazenamento e busca de perfis STR. A mesma versão do software é usada por
todos os laboratórios participantes no âmbito dos níveis local, estadual e federal.
Embora a principal versão do CODIS seja para perfis STR, existe uma versão
separada para a entrada e pesquisa de perfis de DNA mitocondrial (mtDNA).

As quatro principais funções do atual software são: entrada e gestão de perfis
de DNA; busca de perfis; gestão dos resultados da pesquisa, permitindo, por
exemplo, que um laboratório possa distinguir se a ocorrência de uma determinada
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combinação se deu entre um criminoso e um vestígio ou entre vestígios e, ainda,
determinar se os fatos se deram dentro ou fora de sua jurisdição; e, por último, a
função de cálculos estatísticos que permite calcular, dentre outras, a frequência
ocorrência de um perfil, baseada na frequência da população.

A pesquisa semanal realizada em todos os perfis pelo NDIS, conforme
anteriormente relatada, é comunicada aos interessados através de uma rede de
serviços de informação da Justiça Penal denominada CJIS-WAN. A CJIS-WAN é
uma intranet segura que permite transmissão de dados entre computadores. Todas as
comunicações entre um laboratório do estado e o NDIS, bem como as comunicações
entre os diferentes estados são realizadas por ela.

A CJIS-WAN possui um site que é mantido pelo FBI e acessível apenas aos
laboratórios. Esse site contém informações como resumos de leis estaduais sobre
bancos de dados de DNA, coincidências de perfis ocorridas em nível nacional, e
outras informações sobre o NDIS.

O FBI fornece o software do CODIS para todos os laboratórios forenses
públicos (mais de 170), sem nenhum custo. No entanto, o custo de todo o hardware e
suporte de software é da responsabilidade do laboratório interessado.

Atualizações e suporte técnico para a utilização software são também
fornecidos gratuitamente a todos os laboratórios. Cópias do software podem também
ser fornecidas a países estrangeiros não ligados à rede nos Estados Unidos. Hoje,
mais de 40 laboratórios em mais de 25 países usam o software do CODIS para as
suas próprias iniciativas de bancos de dados.

O NDIS é um sistema de registros de entrada de perfis de DNA adicionados
pela justiça criminal, incluindo dados de suas agências estaduais e locais. O CODIS é
o processamento automatizado de informação sobre DNA e o sistema de
telecomunicações que suporta o NDIS.

Perfis de DNA de diversos tipos são inscritos no CODIS pelos laboratórios
em nível local, estadual e nacional.
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No nível local, por exemplo, o laboratório de Palm Beach, na Flórida, pode
manter o seu próprio banco local de perfis de dados DNA, denominado Local DNA
Index System (LDIS), que está autorizado a carregar seus perfis para o State DNA
Index System (SDIS).

A figura abaixo inserida ilustra o funcionamento dos diferentes níveis do
sistema CODIS.

Figura 11 – Representação diagramática do funcionamento do
sistema CODIS (disponível em <http://www.dna.gov/dnadatabases/levels>).

O SDIS contém perfis de laboratórios forenses locais de seu estado, além de
perfis forenses analisadas pelo próprio laboratório do estado. O SDIS também
contém perfis de DNA de criminosos condenados. Contudo, cada estado membro do
CODIS pode ter seus próprios regulamentos relativos aos tipos de perfil que podem
ser mantidos no SDIS. Os analistas forenses devem estar familiarizados com os
requisitos de seu estado.

O FBI é responsável pela análise de amostras de agressores condenados no
sistema penal federal e pela a entrada desses perfis no CODIS. O FBI também pode
dar entrada no sistema de seus perfis de DNA de vestígios. Neste sentido, ele está
funcionando como um laboratório SDIS.

Em nível nacional, os perfis gerados nos estados (incluindo o FBI) são
enviados para o NDIS. Em conformidade com a lei federal, há regras para que um
perfil possa ser ou não adicionado ao NDIS. Algumas categorias de amostras
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baseadas no tipo de sujeito, bem como perfis de DNA que não atenderem número
mínimo de loci de DNA não são elegíveis para a entrada no NDIS. Para tanto, os
analistas devem seguir os procedimentos exigidos pelo NDIS.

Cada estado é responsável por determinar suas próprias políticas em matéria
de amostras permitidas no banco de dados de DNA estadual, principalmente através
da legislação relativa à criação e utilização de bancos dados de DNA. Cada Estado
pode possuir suas próprias políticas sobre entrada e/ou pesquisa de dados,
programações, e outras atividades no CODIS. Contudo, ainda existe uma expectativa
razoável de uniformidade entre os estados sobre a utilização do CODIS.

A maioria das entradas de um estado corresponde a perfis de réus que foram
condenados. Em segundo lugar vem a entrada de perfis de vestígios de locais de
crime cujo autor não é conhecido. Tais perfis são inseridos no CODIS na esperança
de que alguma coincidência poderá resultar de alguma pesquisa no banco de dados e
conduzir uma investigação.

Alguns estados recolhem amostras de DNA de pessoas detidas por certos
delitos e mantêm esses perfis de no banco de dados. Nestes estados, uma legislação
específica exige que indivíduos detidos por delitos qualificados devam fornecer uma
amostra de DNA para o banco de dados. Após mudança na legislação federal em
2006, os estados podem enviar esses perfis para o NDIS.

Outros estados também mantêm perfis de DNA de suspeitos em seus bancos
de dados. Eles são legalmente gerados no âmbito de processos penais, mas não
podem ser enviados para o NDIS.

Alguns estados enviam para o CODIS perfis de restos mortais de pessoas
desconhecidas, de pessoas desaparecidas e de parentes de pessoas desaparecidas.
Muitas vezes, os perfis dessas pessoas desaparecidas incluem os resultados de
mtDNA.

O Conselho de Administração do NDIS é responsável pelo desenvolvimento
e modificação das políticas relativas ao seu uso. O Conselho é composto por
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representantes federais, estaduais, locais e de laboratórios. Os laboratórios locais do
estado que contribuem gerando perfis de DNA que serão adicionados ao NDIS
devem respeitar procedimentos que estão no site da rede CJIS-WAN.

O manual de procedimentos do NDIS fornece detalhes sobre aceitação dos
perfis de DNA em nível nacional. Um dos requisitos, por exemplo, é prova de que
um perfil de DNA de vestígios deve ter 10 ou mais loci.

Cada laboratório é obrigado a designar um administrador do CODIS. Ele é
responsável pelos dados que vão para o CODIS e serve também como o principal
ponto de contato para as questões do CODIS no laboratório.

Cada estado tem um administrador que serve como ponto de contacto e é
responsável pela coordenação e comunicação com todos os administradores
existentes no estado, para questões relativas aos laboratórios locais. Os
administradores estaduais também podem servir como guardiões de dados de seu
estado que irão entrar no NDIS.

Em reuniões patrocinadas pelo FBI, esses administradores estaduais discutem
tópicos tais como desenvolvimentos legais e procedimentos; atualizações e
modificações no software do sistema e troca de informações e de experiências sobre
o CODIS.

Um grupo de trabalho denominado SWGDAM - Scientific Working Group
DNA Analysis Methods também se dedica a questões do CODIS e está incumbido de
tratar de assuntos como formulação e esclarecimento de políticas do CODIS e
procedimentos do NDIS; atualizações e modificações no software do CODIS e
questões relacionadas com o CODIS e bancos de dados de DNA em geral.

Esse grupo de trabalho também aborda questões sobre os procedimentos do
NDIS e inclui membros que são usuários em nível local, estadual e nacional.

Pela combinação explosiva de aumento de fundos federais com a expansão de
leis que regulam dados, tais como a lei de 2005 que trata da identificação pelo DNA
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e a emenda constitucional de 2006 para o combate à violência sexual contra as
mulheres, o número de perfis no NDIS continuará a aumentar drasticamente,
resultando em uma necessidade de rearquitetura de software do CODIS.

Um grande destaque desta empreita será o de reforçar o software de análise
de parentesco para utilização na identificação de pessoas desaparecidas. Esta
próxima geração de códigos vai utilizar informação STR e mtDNA, bem como dados
pessoais para ajudar na identificação de pessoas desaparecidas.

A rearquitetura permitirá igualmente códigos adicionais para incluir essas
tecnologias de análise de Y-STRs e miniSTRs (reagentes mais sensíveis para estudo
dos loci usuais).

Até novembro de 2009, o NDIS continha 7.635428 perfis de infratores e
294.027 perfis de vestígios. Em última análise, o sucesso do programa CODIS é
medido pelos crimes que ajuda a resolver. O CODIS possui um órgão que monitora o
número de investigações criminais para as quais ele contribuiu para o processo
investigativo.

Ainda, até a mesma data (novembro de 2009), o CODIS havia dado
assistência a mais de 100.000 inquéritos. Tais informações estão disponíveis no site
<http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/clickmap.htm>. O último acesso para obtenção
dessas informações foi em 10 de janeiro de 2009.

1.2 Canadá
O Banco Nacional de DNA do Canadá (NDDB) surgiu há mais de uma
década. Ele respeita as considerações da privacidade genética e segue orientações
rigorosas, conforme especificado na Lei de Identificação pelo DNA. As amostras
biológicas são coletadas de criminosos condenados e os perfis de DNA resultante só
podem ser utilizados para fins de aplicação da lei.

O Banco Nacional de DNA contribui para a administração da justiça e da
segurança dos canadenses, garantindo que aqueles que cometerem crimes graves
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sejam identificados, o mais rapidamente possível, em todas as jurisdições no Canadá,
além de possibilitar que pessoas inocentes sejam desoneradas de qualquer suspeita.

O Banco Nacional de DNA é responsável por dois principais arquivos: a) o
de condenados que é desenvolvido a partir de perfis de DNA de criminosos
condenados por delitos designados primários e secundários, identificados na secção
487.04 do Código Penal; b) o de vestígios composto de perfis de DNA obtidos de
investigações de locais de crime (HOUSE et al., 2006, p.64).

O Banco Nacional de DNA está em conformidade com os requisitos da
norma ISO/IEC 17025 e é reconhecido como um laboratório acreditado para testes
específicos enumerados no âmbito da acreditação aprovado pelo Conselho de
Normas do Canadá.

Até 10 de janeiro de 13.685, o NDDB havia dado assistência a investigações,
informando a elas 5.938 coincidências entre infratores e vestígios e 2.055
coincidências entre vestígios e vestígios. Tais informações estão disponíveis no site
<http://www.nddb-bndg.org/faq_e.htm>. O último acesso para obtenção dessas
informações foi em 10 de janeiro de 2009.

2 Europa
Nos últimos anos, vários países europeus introduziram em seus sistemas
legislativos a possibilidade de existência de bancos de dados de perfis genéticos de
DNA para investigação criminal, perfis esses procedentes de suspeitos e/ou
condenados, bem como de vestígios biológicos oriundos de locais de crimes que não
foram elucidados.

Portugal aprovou sua lei que entrou em vigor em 12 de março de 2008 e o
Instituto de Medicina Legal, tutor do banco de dados genéticos criminais, teve seis
meses para regular o funcionamento da nova base de dados. Contudo, no início de
dezembro de 2009, grande parte da imprensa mundial noticiou que o banco de dados
de DNA lusitano continua vazio quase dois anos após a publicação da lei de sua
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instituição. Segundo explicações dadas pelo Prof. Francisco Corte-Real, diretor do
IML nacional, o fato se deu em função de preparação cautelosa de todo o processo
para regulamentar o funcionamento do banco de dados (BASE DE DADOS..., 2009).

Como já comentado anteriormente, na Espanha entrou em vigor no dia 9 de
novembro de 2007 a Lei Orgânica 10/2007 que regula o banco de dados, permitindo
a tomada de amostras biológicas de suspeitos, ainda que sem autorização desses, mas
desde que sejam por método não invasivo. Em casos de recusa do suspeito em ceder
material para o exame de DNA, deverá existir uma autorização judicial para que se
faça a coleta (GAMERO et. al, 2008, p.138).

Infelizmente, nem todos os países que têm bancos de dados de DNA mantém
páginas na internet com informações atualizadas sobre o seu funcionamento ou com
dados estatísticos dos casos resolvidos.

É certo que no caso de Portugal e Espanha, por terem instalado recentemente
seus bancos de dados, ainda não há informações oficiais acessíveis pela rede. Os
outros países, ainda que possuam seus bancos de dados instalados há mais tempo,
com exceção do Reino Unido, não publicam seus dados.

Em virtude disso, a seguir serão expostos em tabelas os dados relatados por
García e Alonso (2002, p. 37 e 39) que, apesar de não atualizados numericamente,
podem ainda servir para que comparativamente se vislumbrem aspectos jurídicos
(ainda que indiretamente)119 e funcionais dos bancos de dados de DNA de diferentes
países.

119

Conforme Jiménez Serrano (2006, p. 37), “as pesquisas comparadas facilitam a avaliação e
conhecimento do complexo de regras em que se enquadra cada caso concreto, graças ao conhecimento
dos princípios que determinam correlação entre as leis dos diferentes tempos e lugares”. Neste mesmo
sentido, Lorente Acosta, quando fala sobre a criação de uma legislação brasileira para instalação de
bancos de dados genéticos criminal, assinalando que as diferenças na relação entre direitos individuais
e coletivos nos países de origem latina e nos luteranos/anglicanos. Diz ele: “nos países latinos, os
direitos individuais se sobrepõem aos direitos coletivos. Já nos países de origem luterana e anglicana
ocorre o oposto: os direitos coletivos se sobrepõem aos direitos individuais” (2008, p.7).
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TABELA 7 – Número de registros em bancos de dados de DNA de países Europeus (adaptado
de GARCÍA; ALONSO, 2002, p.37).
Número de perfis

Coincidências

País

Vestígio-

Indivíduo-

indivíduo

indivíduo

7.550

-

-

-

1.100

-

23

3.408

932

281

83

5

351

130

185

4

21

Suspeitos

Condenados

Vestígios

Áustria

39.000

300

Bélgica

-

Croácia
Dinamarca
Finlândia

3.469

1.516

386

94

Alemanha

110.000

12.500

1.760

990

Holanda

-

1.248

2.963

160

747

Noruega

-

525

88

2

1

Irlanda N.

18.673

8.759

2.078

1.039

40

Escócia

-

83.000

5.301

3.830

260

Eslováquia

-

3.000

1.500

50

-

Eslovênia

2.118

-

1.001

98

21

Suécia

1.100

170

3.000

270

395

Suíça

7.587

-

934

217

126

Inglaterra

1.288.080

-

135.878

115.375

13.511

Dados mais atualizados sobre o banco de dados de DNA (NDNAD) do Reino
Unido (Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales) informam que ele já
contém mais de 6,5 milhões de perfis de DNA e ampliou seus critério de inclusão de
amostras, aceitando perfis de suspeitos pela prática de qualquer crime..

Na tabela a seguir inserida se observam as diferenças sobre a natureza das
amostras armazenadas, os critérios de entrada de perfis genéticos no banco de dados
e o período que devem permanecer no banco de dados antes de sua eliminação.
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TABELA 8 – Tipos de amostras armazenadas e critérios de eliminação de perfis e amostras de DNA
em bancos de dados de DNA de países Europeus (adaptado de MACHADO; SILVA e SANTOS,
2008, p.157-164).
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 outra forma,
os perfis são removidos.

Alemanha

Sim1

Sim1

Sim2

Áustria

Sim3

Sim

Sim

Bélgica

Não

Sim4

Sim5

Dinamarca

Sim

Sim

Sim

Nunca

Escócia

Sim6

Sim6

Sim

Suspeitos: Após ilibação ou levantamento de
acusações

Condenados: nunca. Suspeitos devem
requerer a remoção se reabilitados.
10 anos: após a morte do condenado
30 anos: condenado

Condenados: conservados indefinidamente

Eslováquia

Estônia

Sim7

Sim

Sim7

Sim8

Sim

9

Sim

Suspeitos: Após ilibação
Condenados: 100 anos após o nascimento
Suspeitos: Após ilibação ou 30 anos após a
morte
Condenados: 30 anos após a morte

Finlândia

Sim10

Não11

Sim12

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).

França

Sim13

Sim13

Sim14

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.

Grécia15

Não

Não

Sim

Sem legislação
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Continuação
País
Holanda

Suspeitos
16

Sim

Condenados
17

Sim

Vestígios
18

Sim

Critérios para eliminação
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

Hungria

Irlanda do
Norte

Noruega

Polônia

Sim19

Sim19

20

21

Sim

Não

22

Sim

Sim

23

Sim

?

Sim

Sim

24

Sim

Sim

Portugal

Não25

Sim26

Sim27

Reino
Unido

Sim28

Sim28

Sim29

República
Tcheca

Sim30

Sim31

Sim32

Suécia

Suíça

Ucrânia37

Sim

Sim34

Sim38

Sim33

Sim35

Sim38

Sim

Sim36

Sim39

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.
Sem pressupostos legais para remoção. Os
perfis dos falecidos ou indivíduos com idade
acima
dos
100
são
removidos
administrativamente.
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.
?
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.
Lei permite retenção por tempo indefinido,
mesmo em caso de suspeito que seja libertado
ou ilibado.
Perfis revistos a cada 3 anos. Removidos ao
fim de 80 anos.
Suspeitos: conservados até ser possível o
registro do suspeito como condenado.
Condenados: removidos 10 anos após o
cumprimento da sentença.
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.
Perfis de vestígios são removidos em caso de
correspondência.

Legendas da TABELA 8
1 O indivíduo condenado ou suspeito deve ser considerado como potencial futura 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”.
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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 das vítimas e testemunhas e amostras de eliminação ou 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 recolhidas
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 demais 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, crimes de perigo. Devem ser punidos
com uma pena mínima de dois anos.
24 Não devem existir mais que duas pessoas nas misturas e a amostra de cena de crime deve estar associada ao ato criminoso.
25 Há possibilidade de recolhimento de amostras a pedido de argüidos ou ordenada, oficiosamente ou a requerimento, por
despacho do juiz, a partir da constituição de 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 podem dar entrada na base de dados se constituídos
argüidos 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.
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37 Sem legislação específica para o DNA. A autoridade provém de várias leis e ordenações.
38 Apenas condenados ou suspeitos por crimes graves: homicídio e violação com homicídio, crimes contra a liberdade sexual,
violência.
39 Apenas para crimes graves não resolvidos.

TABELA 9 – Resumo dos principais bancos de dados de DNA de países Europeus (adaptado de
HENRIQUES e SEQUEIROS, 2007, p.35-40).
País

Legislação e documentos

Breve Descrição

Alemanha

Sem legislação específica sobre
informação genética.

O direito à autodeterminação sobre
o seu material biológico pode ser
limitado
por
interesses
de
investigação médica.

Bundesdatenschutzgesetz
BDSG) 2001 Lei federal de
Proteção de dados de 20 de
Dezembro de 1990 (BGBl.I 1990
S.2954), alterada em 14
de
Setembro de 1994 (BGBl. I S.
2325), 16 de Dezembro de 1997
(BGBl. I S. 2325) 17 de Dezembro
de 1997 (BGBl. I S. 2325) e 23 de
Maio de 2001

É requerido consentimento para
recolha de informação pessoal.

http://www.datenschutzberlin.de/recht/de/bdsg/bdsg0
1_eng.htm
Parecer Conselho de Ética

Áustria

Legislação de proteção de dados
dos estados federais
Genetchnology act

Dispõe de base de dados para fins
de investigação criminal. De acordo
com ordem do tribunal, são
adicionados os perfis de condenados
por crimes específicos com base
numa avaliação da probabilidade de
reincidência

Bases de dados genéticos para
investigação e cuidados médicos.

BGBl nr. 510/1994

Sicherheitspolizeigesetz BGBl nr.
566/1991 e BGBl nr. 151/2004

Bélgica
http://www.droitbelge.be/rech
erche.asp

Lei de 22 de Março de 1999
(análise de ADN para fins de
investigação forense)

Uso forense, investigação criminal e
segurança pública. A investigação é
permitida em casos determinados
(restritiva)
e
ordenados
por
magistrado.
Prevê a criação de duas bases de
dados para fins de investigação
forense:

Em elaboração, um decreto real de
regulamentação.

A base de dados Criminalistiek
(“criminalística”) contém perfis de
DNA derivados de material
biológico encontrados em locais de
crimes.
A recolha deve assegurar suficiente
material biológico para contraanálises.
A base de dados Veroordeelden
(“Condenados”) contém perfis de
DNA de indivíduos condenados
por crimes de ofensa à integridade
física ou à vida com penas efetivas
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Dinamarca
http://www.datatilsynet.dk/inc
lude/show.article.asp?art_id=
443&sub_url=/eng/indhold.as
p&nodate=1

Lov
om
behandling
af
personoplysninger - Lei de
processamento de dados pessoais
No. 429 de 31 de Maio de 2000,
que transpõe a Directiva n.º
95/46/CE de 24 de Outubro de 1995

de prisão iguais ou superiores a 3
anos, como a violação ou o
homicídio (ilícitos descritos na lei).
Legislação para bases de dados de
DNA para identificação civil

Parecer Conselho de Ética
http://www.etiskraad.dk/sw31
4.asp

Lov
om
Den
Centrale
Videnskabsetiske Komités
http://www.cvk.im.dk/cvk/site.aspx
?p=150

Espanha
http://www.congreso.es/publi
c_oficiales/L8/CONG/BOG/
A/A_117-01.PDF

Ley Orgánica 15/2003 de 25 de
noviembre, de modificación del
Código Penal

Em discussão – Projecto de base
de dados de perfis de ADN para
fins de investigação criminal –
projecto de lei de 15 de Dezembro
de 2006

http://www.legaltext.ee/en/an
dmebaas/ava.asp?tyyp=SITE_
ALL&ptyyp=I&m=000&quer
y=genetic

Finlândia

Dispõe de base de dados para fins
de investigação criminal

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal

http://www.congreso.es

Estônia

A lei dos comitês regionais de ética
apenas prevê as bases de dados para
fins de investigação médica.

Inimgeeniuuringute seadus, de 8
deJaneiro de 2000 – Lei sobre
investigação em genes humanos
(RT I 2000, 104,685)

Lei sobre investigação médica Act n.º 488/1999

http://www.tietosuoja.fi/uploa
ds/hopxtvf.HTM

Nova redação dada pela Ley
Orgánica 15/2003 aos artigos 326 e
363 da Ley de Enjuiciamiento
Criminal no sentido de permitir a
obtenção,
armazenamento
e
conservação de DNA, para fins de
investigação criminal, identificação
de cadáveres ou de pessoas
desaparecidas. As amostras são
recolhidas em locais de crime,
restos de cadáveres ou diretamente
de suspeitos, detidos ou acusados de
ilícitos.
Base de dados genéticos sob gestão
da Genome Center Foundation para
recolha de informação de saúde e
informação genética da população;
voluntária – consentimento prévio;
os dados são criptografados. Em
casos de pedido de opt-out
(remoção do registro) a amostra é
destruída.
Laboratório
associado
ao
Departamento
de
investigação
criminal.
Não
existe
regulamentação
específica sobre bases de dados
genéticos.

Lei sobre informação pessoal –
Act 523/1999

Os dados genéticos são usados para
investigação médica.

Leis sobre investigação criminal –
Acts n.º 761/2003, 646/2003 e
449/1987

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

www.finlex.fi

http://www.poliisi
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law on coercive means (450/1987,
6th chapter, 5 article)

Podem ser retiradas amostras de
DNA durante uma revista sem o
consentimento do indivíduo se o
crime em investigação é passível de
pena superior a seis meses.
Podem também ser recolhidas
amostras de condenados em penas
superiores a três anos.

França

Code de la Sainté Publique

http://www.legifrance.gouv.fr
/WAspad/Visu?cid=24157&i
ndice=1&table=CONSOLIDE
&ligneDeb=1

Anexo ao Decreto n. 2003-462 de
21 de Maio de 2003 sobre a
regulamentação das partes I, II e III
do Código

Parecer do Conselho de Ética
Francês (n.º 77/2003 sobre
biobancos)

Loi sur la bioéthique – Lei 2004800 sobre Bioética, de Julho de
1994, revista em 6 de Agosto de
2004 pela Lei 2004-800, e decretos
Regulamentares

Code de la Procédure Pénale –
arts 706-54 a 706-56

Legislação
sobre
segurança
interna, de 18 de Março de 2003

Grécia

Lei de protecção de dados pessoais
– Act 2472/1997, arts. 7º e 10º

Holanda

Wet
bescherming
persoonsgegevens – Lei de
protecção de dados pessoais –
Câmara Alta do Parlamento
(1999/2000)

http://home.planet.nl/~privacy
1/wbp_en_rev.htm

O Departamento Central de Polícia
dispõe de uma base de dados para
fins de investigação criminal com
informação relativa a cerca de
30000 condenados a penas efetivas
de prisão superiores a seis meses.
Livro I – Proteção da saúde pública.
Título III capítulo I divisão I e 2.
Exame de características genéticas
para fins médicos.

Recolha,
armazenamento
e
análise de informação genética
pessoal para efeitos de saúde
pública ou investigação médica,
com previsão de biobancos e
registos médicos.
O Ministério público e o Magistrado
encarregues da investigação podem
ordenar a busca de fingerprints
genéticos em locais de crime e em
indivíduos sentenciados. Os dados
são introduzidos num ficheiro
nacional de dados genéticos (fichier
national automatisé des empreintes
génétiques, FNAEG).
As
infracções
que
podem
determinar a recolha incluem actos
terroristas e as ofensas aos
“interesses fundamentais da nação”.
Protecção de dados sensíveis e
identificáveis A sua recolha e
processamento depende de prévio
consentimento da Autoridade de
Protecção de Dados. Tanto para
novas recolhas como para o uso de
amostras já existentes em entidades
públicas ou privadas é necessário
consentimento informado.
Dados
sensíveis
incluem
informação de saúde. Informação
genética pessoal apenas pode ser
processada no interesse do sujeito.
Transposição
de
guidelines
originalmente aprovadas, em Junho
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de 1999, pelo Conselho de
Investigação Médica da Suécia na
sequência do debate originado pelo
estabelecimento da base de dados da
Islândia.
Act on medical research on
human Beings

Irlanda
http://www.privireal.org/conte
nt/dp/ireland.php

Data Protection Act, de 13 de
Julho
de 1998 – Protecção de dados
pessoais

O Código contém disposições que
regulam o uso de amostras de ADN
para fins de investigação criminal.
Existe uma base de dados forense –
os perfis apenas são adicionados se
as provas de ADN foram
determinantes para a condenação.
Não
existe
regulamentação
específica em matéria de bases de
dados genéticas.
É tutelada a confidencialidade e
consentimento
dos
dados
identificáveis, garantido o acesso
para consulta, retificação e
remoção dos dados.

Disability Bill, 2004
Regulamenta aspectos do uso de
dados genéticos em contexto laboral
ou de informação de seguros; não
aplicável
a
finalidades
de
investigação criminal.

http://www.oireachtas.ie/view
doc.asp?fn=/documents/bills2
8/bills/2004/3904/3904.pdf

Islândia

Act on a Health Sector database
n.º 139 – 1998

http://brunnur.stjr.is/interpro/
htr/htr.nsf/pages/gagngr-logensk
Act on Biobanks (110/2000) – Lei
sobre biobancos,de 1 de Janeiro de
2001
http://eng.heilbrigdisraduneyti
.is/laws-andregulations/nr/684

Primeiro país a implementar
legislação
específica
sobre
biobancos.
Direitos concedidos em exclusivo a
uma empresa privada, a deCODE
Genetics, para criação: de uma base
de registros médicos de toda a
população, em que o consentimento
do registro é presumido mas pode
ser retirado; e de uma base de dados
voluntária de informação de saúde
(ADN) não personalizada.
Existe ainda uma base de dados de
registros genealógicos.
As três bases de dados interligadas:
a Iceland Health Sector database
(IHSD), a base de registros
genealógicos e um biobanco de
armazenamento
das
amostras
(também
sob
consentimento
presumido dos sujeitos).

Itália
Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003

N°D.L.196 (30 giugno 2003) –
Codice In Materia Di Protezione
Dei Dati Personali – art 94
Guidelines

em

matéria

de

Proteção de dados pessoais: a
recolha e processamento de
informação de saúde requerem
consentimento do sujeito, que
nalguns
casos
é
expresso
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http://www.parlamento.it/parl
am/leggi/deleghe/03196dl.ht
m)

biobancos – Sociedade Italiana de
Genética Humana e Fundação
Telethon – 2003

verbalmente.

Raccomandazioni sulle
http://www.telethon.it

http://sigu.univr.it

Letônia

indagini biologiche di paternita' e le
indagini d'identificazione criminale
– Soc. Italiana de Genética
Humana
e
Gruppo
degli
Ematologici Forensi ItalianiGEFI

Medical Treatment Law (1997)

http://www.dvi.gov.lv/eng/leg
islation/

Recomendações em
investigação criminal

matéria

de

A Itália ainda não dispõe de base de
dados genética para fins criminais
Regulamentam
a
recolha,
armazenamento, transmissão e
análise de informação genética
pessoal.

Personal Data Protection Law
De
2000,
com
alterações
introduzidas por Lei de 24 de
Outubro de 2002), de harmonia
com a Directiva 95/46/EC

Lituânia
http://www.ada.lt/images/cms
/File/pers.data.prot.law.doc

Noruega

Human Genome Research Act
(2003)
Sem legislação específica sobre
bases de dados genéticos.
Law on Legal Protection of
Personal Data of Republic of
Lithuania, de 22 de Janeiro de
2003, No. IX-1296.
Lov om humanmedisinsk bruk av
bioteknologi m. m

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

Portugal

Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro –
Lei de protecção de dados pessoais

http://www.mj.gov.pt/MJ/sect
ions/pessoas-e-bens/base-dedados-geneticos8948
Lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro –
Lei de informação genética e de
saúde

Reino Unido

Em preparação – projecto de
bases de dados de perfis de ADN
para efeitos de investigação
criminal e identificação civil
UK Biobank – 2000 (Inglaterra e
paísde Gales)

Sem bases de dados conhecidas.

Regulamenta o armazenamento e
tratamento
de
informação
pessoal.
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.
Regulamenta o armazenamento e
tratamento de informação pessoal,
consentimento, acesso, modificação
e remoção dos registros.
Regulamenta
a
recolha,
armazenamento, transmissão e
análise de informação genética
pessoal para fins de saúde pública
ou investigação médica, com
referência a registros médicos e
biobancos.

Para recolha de espécimes de
voluntários entre os 45-69 anos
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http://www.ukbiobank.ac.uk/a
bout/what.php

Nota – Não existe no Reino
Unido legislação específica e
uniforme sobre bases de
dados genéticos e biobancos,
antes normas e guidelines
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 anglosaxónico.

Human
Tissue
Act
(armazenamento e uso de tecidos
humanos
para
fins
de
investigação científica)

cujos
dados
genéticos
são
combinados com dados médicos e
informação sobre estilos de vida.
Financiada pelo Ministério da
Saúde, Medical Research Councilm
e Wellcome Trust.

Data Protection Act – 1998 –
protecção da confidencialidade dos
dados

A Criminal Justice and Public Order
Act de 1994 estabeleceu as
condições pelas quais a polícia pode
obter, reter e usar amostras de DNA.

Police and Criminal Evidence Act
1984 (PACE) com as alterações
introduzidas pela Criminal Justice
Act de 1994.

NDNAD – Base de dados para fins
de
investigação
criminal
estabelecida em Abril de 1995 pelo
Forensic Science Service (FSS). È a
maior base de dados do seu género a
nível
mundial,
com
aproximadamente 3.5 milhões de
perfis.

Criminal Justice and
Order
Act (CJPOA) de 1994

Public
A cargo da Association of Chief
Police Officers (ACPO), detém o
registo informático da informação
genética e armazenamento de
amostras recolhidas de locais de
crime e de sujeitos detidos,
absolvidos ou condenados por ilícito
criminal, e mesmo de menores.
Podem ser recolhidas amostras de
sujeitos envolvidos em praticamente
todos os tipos de crime não triviais.
A existência desta base de dados
nunca foi formalizada em legislação
própria. Permitiu que amostras não
íntimas fossem recolhidas de
reclusos condenados antes de 1995
por crimes sexuais, violência ou
roubo.
Todas as amostras e fingerprints
podem ser retidos indefinidamente,
mesmo em caso de sujeitos
absolvidos.

The
Criminal
Evidence
(Amendment) Act - 1997

Aditamento ao Police and
Criminal Evidence Act de 1984
(PACE) em 2001

República Checa
http://www.uoou.cz/index.php
?l=en&m=left&mid=01&u1=
&u2=&t=

Aditamento ao Criminal Justice
Act, em vigor desde 4 de Abril de
2004
Sem legislação específica sobre
informação genética
Act nr. 101/2000 – Lei de protecção
de dados pessoais

Permite a recolha de amostras a
sujeitos detidos e levados à
esquadra de polícia por qualquer
crime passível de figurar em registo
criminal, retendo as amostras
indefinidamente.

Protecção de dados pessoais, de
harmonia
com
a
Directiva
95/46/EC.
Dados genéticos são considerados
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“dados sensíveis”, recolhidos com
respeito da dignidade do sujeito e,
quando
aplicável,
mediante
consentimento
expresso
e
informado.
Regulamenta a recolha de amostras
para perfis de
DNA a suspeitos e seus associados.

Directiva
n.º
88/2002
do
Departamento de Polícia
Medical Care Registers Act
(1998:544) – Lei de 1 de Janeiro de
2003 sobre cuidados médicos e
biobancos

Suécia

http://www.datainspektionen.
se/in_english/personal_data.s
html

Personal Data Act (1998:204) –
Protecção de dados pessoais

Health
Data
Registers
Act
(1998:543) – Registo de dados de
saúde

Police Data Act (1998:622).
Lei de 31 de Maio de 2000 da
Confederação helvética

Suíça
http://www.admin.ch/ch/f/as/i
ndex.htmlhttp://www.admin.c
h/ch/f/as/2000/1715.pdf

Finalidades de investigação médica.
Deriva igualmente da lei a
manutenção de coleções de material
biológico já existentes, como o
UMEA Biobank, que combina
amostras de sangue com registros
médicos e informações sobre estilos
de vida. É financiado por uma spinoff da Universidade UMEA.
Base de dados para fins de
investigação
criminal
e
identificação de suspeitos – são
adicionados os perfis sujeitos
condenados em pena efetiva de
prisão igual ou superior a dois anos.

Base de dados para fins de
investigação
criminal
e
identificação de suspeitos, tanto a
nível nacional como internacional.
Os perfis de AND apenas podem ser
estabelecidos por institutos médicolegais creditados.

Recomendação R(92) 1 do Comité
de Ministros do Conselho da
Europa, de 10/02/1992

Conselho da Europa

Resolução
97/C
193/02
do
Conselho, de 9 de Junho de 1997
Resolução 2001/C 187/01 do
Conselho, de 25 de Junho de 2001

3 Eurásia, Ásia e Oceania
Países do Oriente Médio, como Kuwait e Emirados Árabes, têm planos para o
desenvolvimento

de

indiscriminadamente.

banco

de

dados

de

DNA

para

toda

população
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A Nova Zelândia instalou seu banco de dados de DNA desde 1996, em linha
similar à do Reino Unido. Sua população é significativamente menor. Contudo, é o
segundo colocado após o Reino Unido em número de perfis arquivados.

Têm-se notícias também da instalação de banco de dados criminais em 2008
na Malásia.

4 África
A África do Sul possui um banco de dados criminais de DNA que está
crescendo rapidamente (GOODWIN; LINACRE; HADI, 2007, p.102), mas não
possui informações sobre dados em portal eletrônico.

5 América Latina
Como já visto, a Colômbia adotou uma extensão do Programa Fenix espanhol
para identificação de pessoas desaparecidas.

A Argentina, Uruguai, Brasil e Chile cogitam também a criação de bancos de
dados genéticos criminais.

6 O Trabalho da Interpol
A Interpol propõe a criação de um banco de dados internacional com perfis de
DNA de amostras-referência e de vestígios para a utilização pelos seus Estadosmembros. Um país pode incluir perfis de seus bancos de dados (nacional e/ou
regional) e compará-los com os fornecidos pelos Estados-Membros participantes da
Interpol.

O sistema vai permitir que três tipos de comparações: amostra-referência com
amostra-referência; de amostra obtida em local de crime (vestígios) com uma
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amostra-referência e de vestígios com vestígios. Os analistas forenses terão acesso ao
banco de dados pela internet através de um mecanismo de pesquisa concebido pela
secretaria geral da Interpol.

Os perfis de DNA no banco de dados serão propriedade dos EstadosMembros que fornecerem dados. Os perfis obtidos a partir de amostras com misturas
não serão armazenados no banco de dados que só irá incluir os que contenham pelo
menos seis dos dez loci do conjunto padrão de loci da Interpol. O grupo de peritos
especialistas em DNA da Interpol desenvolveu uma lista de loci (vide TABELA 2).
Serão considerados apenas loci desta lista. O sistema irá comparar todas as adições
feitas no banco de dados com os perfis já armazenados. Se os perfis combinarem, o
sistema irá alertar os Estados-Membros afetados. Assim, os membros que receberem
respostas poderão ter uma ação positiva com base nas informações fornecidas. A
Interpol não pode garantir a qualidade dos dados proporcionados, incluindo, então,
uma advertência em sua resposta indicando que as informações estão sujeitas a
confirmação por todos Estados-Membros envolvidos.

Os Estados-Membros devem assegurar que os processos de adição e de busca
de perfis de DNA deverão satisfazer as disposições das leis nacionais, incluindo leis
de proteção de dados e o seu código de conduta policial. Entretanto, a informação
será processada de acordo com os regulamentos da Interpol.

Os Estados-Membros podem também restringir o acesso aos seus perfis de
DNA para determinados países ou para organismos policiais ou judiciais, se for caso
disso. Os Estados-Membros participantes são responsáveis pela manutenção de
dados, incluindo a eliminação ou supressão periódica de perfis. Um país não pode
cancelar ou modificar as informações fornecidas por outro país.

O banco de dados da Interpol deverá apresentar perfis de DNA de pessoas
suspeitas de ligação com a criminalidade transnacional. Esse banco de dados não
pretende substituir os bancos de dados nacionais, pois apenas serão inclusos os perfis
de criminosos conhecidos que operam em escala internacional ou obtidos a partir de
manchas encontradas em locais de crime e ainda não identificadas e que se tenha
suspeita de que o agressor possa ser estrangeiro.
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A apresentação dos perfis de DNA deve se dar, em primeiro lugar, por via
eletrônica, à secretaria geral, através do sistema de comunicações da Interpol. Na
ausência de sistemas eletrônicos, tais perfis devem ser enviados, em formulário
padrão da Interpol, por fax. Deve ser respeitado o número mínimo de loci
recomendados. Todas as candidaturas de perfis que não cumpram esta exigência
serão devolvidas sem processamento.

O Estado-membro requerente receberá uma resposta para cada pesquisa feita.
Se a pesquisa não pode ser realizada, a resposta indicará a razão. No caso de
coincidência de perfil com um armazenado no banco de dados de DNA da Interpol,
todos os Estados-Membros afetados serão notificados dessa coincidência. Caberá às
instituições de aplicação de lei de cada país estabelecer contato entre si e decidir
quais medidas devem ser tomadas em consequência desse resultado.
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CAPÍTULO 9

PARÂMETROS PARA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA CRIMINAL
1 Introdução
O desenvolvimento de bancos de dados de DNA foi quase sempre precedido
pela modificação da legislação existente, ou pela criação de novas leis que
regulamentam inteiramente a matéria e, muitas vezes, no sentido de estender os
poderes da polícia para obter e armazenar amostras de DNA.

Em geral, os fundamentos dessa legislação abrangem a possibilidade de que
amostras de DNA podem ser obtidas a partir de suspeitos e criminosos condenados, e
preveem a criação e administração de um banco de dados. Existem muitas diferenças
entre as legislações. Normalmente essas diferenças estão relacionadas com o foco e
com o alcance da convicção após a coleta do material e os motivos para pedir uma
amostra de DNA de um suspeito.

O Reino Unido tem uma versão agressiva de leis sobre bancos de DNA em
comparação com outras legislações internacionais. Ali, qualquer pessoa condenada,
acusada ou suspeita de participação em crime pode ser instada a fornecer uma
amostra de DNA.

A ordem para a coleta de uma amostra de DNA vem de um agente da polícia
com classificação mínima de Superintendente. Um caso muito significativo dessa
severidade foi o de um suspeito que foi identificado através de um perfil contido em
um banco de dados de DNA que deveria ter sido destruído há vários meses, de
acordo com o modelo legislativo da época. A Câmara dos Lordes modificou a
decisão do juiz de excluir as provas.

A resposta legislativa posterior foi a de eliminar a exigência de destruição de
amostras após absolvição e inserir em seu lugar uma regra que permite que as
amostras mantidas em tais circunstâncias devam ser utilizadas para fins relacionados
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com a prevenção e o esclarecimento de crimes, com a investigação de qualquer delito
ou com realização de qualquer acusação.

Essa alteração permite que qualquer amostra que deveria ter sido destruída,
mas não foi, possa ser utilizada na investigação de crimes subsequentes. Contudo,
alguns autores alertam para o perigo desse tipo de decisão jurídica que convalida
provas indevidamente obtidas, bem como chamam a atenção para a disposição dos
governos em alargar as competências policiais, apesar das evidentes violações das
liberdades individuais legalmente consagradas.

Os Estados Unidos fornecem outro exemplo interessante da vontade
legislativa para a utilização de provas de DNA e para a construção de bancos de
DNA. Lá, já em 1988, alguns estados começaram por criar leis que tornavam
obrigatória a coleta de amostras de criminosos condenados (geralmente criminosos
sexuais).

Em 1994, 29 estados já tinham algum tipo de legislação sobre DNA, e até
1998 todos os estados tinham regulamentação legal sobre a matéria. Em 1994, o
Congresso Nacional introduziu a lei denominada Ato de Identificação pelo DNA que
autoriza especificamente o FBI a criar um índex (CODIS - Combined DNA Index
System) de perfis de DNA colhidas de todas as pessoas condenadas por crimes, de
indícios recuperados de locais de crime e de pessoas desaparecidas.

Uma característica interessante desse processo nos Estados Unidos é que, em
quase todos os casos, não existia infraestrutura para processar e muito menos para
guardar e confrontar os dados de DNA pedidos.

Por exemplo, em 1999, o governador do estado de Nova Iorque tinha um
plano para testar todas as pessoas condenadas por crimes praticados ou por tentativa.
Isso poderia aumentar o tamanho dos dados sobre infratores em mais de 50.000 por
ano. A essa altura, apenas 6.000 amostras de infratores tinham sido recebidas desde
1994. Foi então que se revelou, no entanto que, das 6.000 amostras coletadas durante
os últimos cinco anos, apenas 1.500 tinham sido analisadas e nenhuma tinha tido
realmente coincidência com outros perfis, devido à ausência de orientações
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adequadas nas operações abrangidas pelo banco de dados. No mesmo ano, com os
mais amplos poderes legislativos de qualquer jurisdição, a Louisiana se tornou o
primeiro estado dos Estados Unidos que legislou em prol da coleta de amostras de
DNA de todos os presos (TRACY; MORGAN, 2000, p.668).

Apesar disso, nenhum banco de dados de DNA foi realmente instalado na
Louisiana. Ele só existia no papel. Em um curto espaço de tempo, nos Estados
Unidos, os atrasos na análise de DNA das amostras de condenados e de indícios
retirados de locais de crimes têm desenvolvido questões que continuam a ser um foco
de discussão política, fiscal e sobre o empenho de recursos.

Muitos legisladores encantaram-se com o poder do teste de DNA. Tanto
assim, que várias leis têm sido introduzidas, ainda que sem discussão satisfatória
sobre os prós e os contras da exploração de um banco de dados de DNA, bem como
sobre os recursos fiscais e tecnológicos necessários para operação adequada de um
desses bancos.

Da mesma forma que no Reino Unido, nos Estados Unidos os bancos de
dados de DNA sofreram uma derrota a partir de uma decisão judicial local, baseada
na invalidação de uma lei que obrigava a coleta de DNA de criminosos violentos e
criminosos sexuais e que, consequentemente, impossibilitava as pesquisas em bancos
de DNA tanto no âmbito dos estados como federal.

A decisão foi derrubada na Suprema Corte que declarou que "o Estado criou
um indiscutível interesse em preservar um registro permanente de pessoas
condenadas para a resolução de crimes passados e futuros e agora vai usar a
identificação pelo DNA para esses propósitos”. Assim, outros tribunais têm rejeitado
uniformemente as apelações com base em tais fundamentos.

Na Austrália, o grande problema foi lidar com a variação legislativa dos
diferentes territórios. Como um dos objetivos fundamentais das leis era o de criar um
banco nacional de dados de DNA, as divergências legislativas têm abrandado o ritmo
de implantação de um sistema nacional unificado. Obviamente, as principais
disposições de criação desses bancos variam para atender às preocupações
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específicas da competência dos órgãos de execução da lei. No entanto, ainda não está
claro o que motiva a introdução de diversos modelos legislativos e o que essas
divergências influenciarão na eficácia dos bancos de dados de DNA.

Há vários países cujo regime legal autoriza a coleta forçada de amostras
biológicas para exames. 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.

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.

A amostra biológica original e todos os outros produtos de análise de DNA
são destruídos no prazo de três meses a contar da recepção no laboratório forense. Do
mesmo modo, agências forenses na Alemanha, Holanda, Noruega e Bélgica devem
destruir as amostras uma vez que o perfil do DNA tenha sido obtido, afastando a
possibilidade de reanálise do material, para efeitos de confirmação ou atualização de
dados do perfil de DNA.

Algumas jurisdições não aplicaram essa disposição e os seus administradores
pragmaticamente argumentam que, caso haja necessidade de alterar a plataforma
tecnológica sobre a qual opera o banco de dados, isso só seria possível se as amostras
estiverem disponíveis para reanálise (WALSH; BUCKLETON, 2005, p.451).

Vistas essas características das legislações já estabelecidas e vigentes, serão
feitas adiante algumas considerações técnico-legislativas em abstrato, exibidas de
forma sistêmica, que talvez possam servir como parâmetros para elaboração ou
reforma de bancos de dados genéticos.
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2 Considerações Técnico-legislativas para Criação de Bancos de Dados
São diversas as questões técnicas que devem ser observadas em todos os
países para que seus bancos de dados para identificação genética sejam realmente
operativos.

De acordo com Lorente Acosta (2002, p.12), são questões meramente
técnicas da área médica, da Biologia ou do Direito, sem, contudo, serem de grande
transcendência. Com exceção dos tipos de sujeitos a serem considerados e incluídos
no banco de dados, por suas características, essas questões não costumam afetar
diretamente os direitos fundamentais e podem, por isso, sofrer facilmente alterações
legislativas.

Nessa esteira, o mesmo autor afirma ainda que, antes de se lançar
abruptamente na criação do 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.

Fernández García, (2002, p.193) alerta que, para garantir que as análises
sejam exclusivamente utilizadas na identificação criminal, algumas cautelas devem
ser tomadas na elaboração desse projeto de lei. Assim, deverão ser previstos quais os
tipos de análises podem ser utilizados, tanto para fins de identificação como para a
investigação criminal.

De acordo com Mora Sánchez (2002, p.71-2), aspectos ou extremos
importantes seriam: determinar a idade das pessoas das quais se poderão arquivar seu
perfil genético; possíveis direitos que possam ter os indivíduos que façam parte de
um banco de dados (p.ex. ser informado da existência e características do
funcionamento do banco de dados, a finalidade ou os objetivos de se arquivarem os
ditos dados etc.); se o banco de dados vai servir para esclarecer delitos futuros e
também os cometidos no passado e que não foram resolvidos; se uma coincidência
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entre perfis possui inicialmente valor probatório ou simplesmente indiciário. Observa
ainda o autor que todas essas questões são importantes e decisivas para a utilidade,
eficácia, bom funcionamento, e em definitivo, para o êxito do banco de dados.

2.1 Sujeitos a serem considerados e incluídos
A persecução penal comporta basicamente três categorias de sujeitos120: a dos
suspeitos, a dos acusados e a dos condenados. A determinação do momento da coleta
de amostra pode variar de acordo com as necessidades circunstanciais da
investigação policial e/ou da instrução penal. Contudo, 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.

Os sujeitos que voluntária ou involuntária devem ceder amostras para
inclusão no banco de dados já instalados pelo mundo variam de acordo com cada
país analisado. Por exemplo, Bélgica, Holanda, Noruega e Suécia apenas incluem os
condenados.

A maioria dos outros países, além dos sujeitos condenados, inclui também os
suspeitos e acusados pelo cometimento de crimes de certa gravidade. Em caso de
recusa, independentemente do tipo de sujeito, a coleta compulsória só se dará
mediante ordem judicial (MAYER-SCHÖNBERGER, 2004, 231-3).

2.2 Tipos de delitos a serem incluídos
A escolha dos delitos, tal qual a dos sujeitos a serem inclusos no banco de
dados, merece uma profunda reflexão, vez que refletirá no número de indivíduos que
farão parte da base. Se for amplo o rol dos sujeitos inclusos a cederam amostras
biológicas, indo de suspeitos até condenados e se for grande o espectro dos crimes a
serem considerados, desde roubos até homicídios e crimes sexuais, o número de
pessoas será muito maior do que se existissem limitações a esses aspectos
(LORENTE ACOSTA, 2002, p.14).
120

Nosso Direito comporta também a figura do indiciado.
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De qualquer forma, sejam quais forem as escolhas feitas, é certo que quanto
maior for a quantidade de indivíduos a compor o banco de dados, maior êxito será na
resolução de casos criminais. Alguns indivíduos que nunca foram suspeitos do
cometimento de crimes graves como, por exemplo, estupro, ao terem seus perfis
incluídos no banco de dados por crimes menos graves, (p.ex. furto) podem aparecer
como produtores de indícios biológicos de outros casos não resolvidos.

Outro aspecto a ser considerado e que vem sendo observado na prática é a
ocorrência, em alguns casos, de uma espécie de carreira criminal, como
anteriormente citada. Os indivíduos começam cometendo pequenos furtos, evoluem
para roubos, podendo chegar a perpetrar homicídios e crimes sexuais. Este fato pode
inspirar uma legislação que preveja a inclusão irrestrita de criminosos ou mesmo seja
mais severa no tratamento dos reincidentes (LORENTE ACOSTA, 2002, p.15).

Como anteriormente visto, o Reino Unido é o país com menores restrições
para inclusão de pessoas em seu banco de dados, bastando qualquer delito cometido
para que a polícia esteja autorizada a coletar amostras biológicas do suposto
perpetrador. Contudo, a maioria dos países possui critérios de inclusão mais
restritivos que se pautam ou no tipo de delito cometido e em sua pena em abstrato ou
já cominada, normalmente com mais de cinco anos, ou simplesmente adotam um
critério puramente cronológico, ou seja, pautado no prazo da pena imposta em sua
condenação, independentemente do tipo de delito cometido.

Nesses casos, bastando que se supere o limite mínimo estabelecido, serão
coletadas amostras biológicas das pessoas implicadas. Dependendo do limite mínimo
estabelecido, este critério traz como vantagem a possibilidade de se colecionar perfis
de criminosos em início de carreira; e como desvantagem a possibilidade de
sobrecarga no banco de dados com amostras de pessoas relacionadas com crimes de
certa gravidade, mas que não tenham relação com vestígios biológicos.

Lorente Acosta (2002, p.16) observa que não se pode esquecer que existe
uma variedade enorme de vestígios criminais ou amostras questionadas a serem
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considerados ou não para composição do banco de dados. Aqui o limite fica por
conta do tipo de vestígio a ser incluído.

É certo que alguns tipos de amostras biológicas, como sangue e sêmen,
normalmente estão associadas ao cometimento de crimes graves. Porém existem
outras amostras biológicas que não permitem uma associação direta com o crime. É o
caso de saliva em bitucas de cigarro, pelos e cabelos comumente encontrados em
locais de crime. Dependerá da astúcia do coletor, no contexto do local do crime, o
estabelecimento do que realmente possa ser significativo para a investigação
(DUSTER, 2006, p.297).

Vale lembrar que, independentemente do vestígio biológico eleito pelo
coletor, deverá existir rigor na aplicação das recomendações técnicas para sua coleta,
para o estabelecimento e manutenção de sua cadeia de custódia, bem como para sua
correta conservação, de forma a garantir sua inclusão futura no banco de dados.

A análise laboratorial desse tipo de amostra biológica é de alto custo
econômico, em virtude do tempo gasto e dos reagentes empregados, para que haja a
produção de perfis genéticos de qualidade, principalmente quando se tratar de
misturas (típicas de crimes sexuais) ou de materiais degradados ou contaminados.
Assim, deverão ser estabelecidas disposições de caráter técnico de forma a otimizar
essas rotinas.

2.3 Tempo de permanência dos dados
Em termos computacionais, não haveria problemas em manter por prazo
indeterminado os perfis genéticos nos bancos de dados, uma vez que os
equipamentos atuais de informática são capazes de armazenar grandes quantidades
de dados dessa espécie. Conforme foi exposto nas TABELAS 5 e 6, os perfis
genéticos são pequenos arquivos que ocupam pouco espaço na memória do
computador.

O diferencial aqui se dará pela procedência dos dados: de pessoas ou de
vestígios. Em relação às pessoas, é unânime que os perfis oriundos de amostras-
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referência dos que foram considerados inocentes durante a investigação policial ou
em juízo, devam ser eliminados. Alguns países fazem automaticamente esta
eliminação, outros apenas a pedido do interessado.

Nos outros casos, os dados das pessoas podem permanecer indefinidamente,
enquanto elas se mantiverem vivas, enquanto permanecerem no cárcere, até que o
delito prescreva, até determinada idade ou durante um prazo fixado de acordo com o
tipo de delito.

No que concerne aos vestígios, esses também podem ficar armazenados de
acordo com diferentes critérios: indefinidamente, enquanto não se resolva o caso, até
a prescrição dos seus delitos de origem, ou de acordo com prazo fixado de modo
específico. É de se atentar que os prazos prescricionais dos delitos originários que
deram azo à inclusão dos perfis no banco de dados, pois uma vez prescritos
inviabilizam sua utilização, comprometendo a operacionalidade do sistema
(LORENTE ACOSTA, 2002, p.17; MAYER-SCHÖNBERGER, 2004, 236).

Em relação às amostras biológicas originais, ou seja, vestígios coletados no
local do crime ou de vítimas, bem como as amostras-referência de implicados ou de
vítimas devem ser tratadas de acordo com suas origens.

No caso de vestígios ou indícios, há de se preservar a maior quantidade
possível e por tempo indeterminado, à luz do direito pátrio, conforme anteriormente
comentado. A legislação prevê a guarda desse tipo de material para a realização de
eventual nova perícia, em casos de dúvida sobre a perícia realizada ou de formação
de nova prova em casos de revisão criminal, ou para realização de contraperícia ou
de contraprova, caso seja possível, realizada por assistentes técnicos.

Faz-se necessário aqui esclarecer a diferenciação dos termos contraprova,
contraperícia e nova perícia, muitas vezes empregados no meio forense sem
qualquer discriminação. O primeiro termo diz respeito à realização de exame em
parte íntegra remanescente do vestígio original que fora depositado em local seguro e
isento, cuja outra parte dele, anteriormente examinada, deu origem a uma prova que
está sendo contestada.
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O termo contraperícia refere-se à elaboração de uma nova perícia em
material remanescente da perícia anteriormente realizada. O termo nova perícia diz
respeito à realização de outra perícia em material periciado anteriormente ou não,
entretanto, atinente à mesma ocorrência.

A contraprova é, mormente, praticada na justiça desportiva em exames de
doping. Na Justiça Criminal brasileira, tendo em vista a ausência de órgãos próprios
para a custódia de material para eventual contraprova ou mesmo pela escassez do
vestígio coletado, realiza-se, em casos de contestação, nova perícia ou contraperícia.

As amostras-referência de vítimas e de acusados normalmente são abundantes
e de boa qualidade, suportando aturar armazenamentos prolongados e a realização de
novas perícias ou mesmo contraprovas.

Contudo, parte da doutrina pensa de modo diverso sobre esta questão. Para
Fernández García, (2002, p.193-4) a conservação das amostras biológicas uma vez
analisadas permitiria a realização de novas análises, uma vez que acontecem avanços
científicos e “ya que se desconoce que nos deparará el provenir en estas técnicas”.

É duvidoso se não será mais correto proceder à destruição das amostras, dado
que a técnica identificadora parece que já está suficientemente precisa e, sobre tudo,
uma vez realizadas as análises e arquivados seus resultados. Contudo, alerta-se que
existe uma importante limitação temporal a ser respeitada antes da destruição, por
necessidades do ordenamento jurídico.

2.4 Gerenciamento do banco
Por armazenarem dados sensíveis, os bancos de dados devem ter claramente
determinado a quem compete seu gerenciamento e como esse deve ser executado,
bem como quais são seus mecanismos de segurança para a proteção de seu conteúdo.

189

Segundo Lorente Acosta (2002, p. 18), 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.

Para evitar o uso indevido dos dados, os computadores que contêm os dados
genéticos devem ser de uso exclusivo e de acesso restrito, através de senhas
autorizadas e em oportunidades definidas. Para impedir ataques de hackers e/ou
contaminação com programas indesejáveis (vírus, vermes e outros afins) que
pudessem trazer riscos ao funcionamento do sistema ou mesmo à autenticidade dos
dados, os computadores não deverão ter conexão externa com correios eletrônicos,
internet ou mesmo intranet.

Deverá existir um rigoroso controle através de registro escrito do número de
horas de operação, da identidade do operador e dos dados consultados, lançados ou
retirados. Duas pessoas, ao menos um operador e um supervisor, devem estar
autorizadas121 para fazer uso do sistema.

Para diminuir a possibilidade de erros operacionais, é preferível, dependendo
do tamanho do país, um banco de dados que seja único ou, então, que funcione
apenas com o menor número possível de computadores operando em rede remota. É
também mais seguro que os dados gerados por cada unidade forense sejam gravados
em meio próprio e encaminhado para a central de controle que se responsabiliza
pelos lançamentos de entrada, atualização e saída de dados genéticos.

Quanto ao órgão que se responsabilizará pela manutenção e gestão geral dos
bancos de dados, segundo Lorente Acosta (2002, p.19), a realidade tem se mostrado
variada nos diferentes países, com soluções indo desde universidades públicas até
organismos policiais e periciais. O autor aconselha que o gerenciamento seja feito
por uma instituição estatal ou paraestatal, que ofereça suporte técnico com expertise
suficiente que garanta o funcionamento ideal do banco de dados.

121

Para Fernández García, (2002, p.194), não há necessidade de que as penas sejam agravadas em
casos de violação deliberada de informações genéticas uma vez que os dados relativos à saúde, núcleo
duro da intimidade na Lei de Proteção de Dados espanhola, já gozam de proteção suficiente.
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Outro ponto a ser salientado diz respeito à determinação de quais laboratórios
forenses poderão gerar perfis de DNA que serão lançados nos bancos de dados. Essa
determinação está vinculada a dois aspectos: a qualidade na produção dos dados e o
conhecimento do funcionamento do sistema para a correta gestão de dados gerados.

Em relação à qualidade, a excelência das análises se mostra como requisito
fundamental para o bom funcionamento do banco de dados. A qualidade basicamente
depende da disposição de meios adequados, como instalações físicas e equipamentos,
como também de pessoal altamente capacitado.

Quanto ao domínio do conhecimento necessário para gerenciar o banco de
dados, ele não se confunde com a capacidade de gerar dados genéticos de qualidade.
Com a possibilidade de existência de um laboratório centralizador que produza perfis
e faça a gestão de dados, deverão existir laboratórios que se limitem a analisar
amostras e encaminhar seus resultados codificados ao laboratório gestor.

Para tanto, deverá existir um esforço coordenado dos diferentes laboratórios
que compõem a rede no sentido de compatibilizar (uniformizar) os procedimentos
técnicos e científicos relacionados com a análise das amostras biológicas. Isso inclui
os códigos de identificação das amostras (código de barras e marcadores
alfanuméricos) e técnicas laboratoriais, entre outras.

Todos os dados informatizados gerados, em respeito ao princípio da
dissociação de dados, deverão sempre isolar o perfil genético dos dados que possam
levar a identificação da pessoa, utilizando-se, para isso, os códigos de barra ou
alfanuméricos (LORENTE ACOSTA, 2002, p.20)

2.5 Armazenamento de vestígios e de amostras-referência
Como já visto, os arquivos biológicos se compõem de amostras de origem
conhecida (referências) e de amostras de origem desconhecida (questionadas) que
são os vestígios.
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As amostras-referência, em sua maioria, são aquelas oriundas de suspeitos e
de condenados. São amostras de sangue ou saliva que, mesmo depois de analisadas,
remanescem em quase sua totalidade. Disso decorrem duas alternativas para sua
destinação: destruição ou conservação.

A destruição dessas amostras-referência traz como vantagem a diminuição de
custos de armazenamento gerados pelos equipamentos de refrigeração que
consomem energia elétrica e demandam espaço físico.

Contudo, uma alternativa, não tão custosa a longo prazo, seria a opção pela
conservação dessas amostras em papel absorvente ou em um cartão do tipo FTA®
que permite o acondicionamento e a preservação de material biológico em
temperatura ambiente por mais de dez anos, segundo seu fabricante, Whatman
BioScience.

A conservação das amostras permite a realização de novas análises que
podem ser úteis para a confirmação de resultados analíticos obtidos, como também,
caso exista troca de tecnologia em que se estudem novos loci (marcadores genéticos),
ter-se-ia de pronto as amostras disponíveis para que voltassem a ser analisadas.

Em relação às amostras questionadas, é necessário que sejam preservadas da
melhor forma possível, uma vez que seus remanescentes se prestam para realização
de contraperícia, bem como para novas análises, em caso de mudança de tecnologia.
O local de guarda desses materiais poderá ser centralizado em algum órgãos
especialmente destinado para esta função ou nas dependências da instituição de
origem (LORENTE ACOSTA, 2002, p.20).

3 Outras Considerações
Bancos de dados de DNA e sua legislação específica são questões
operacionais contemporâneas e devem ter ser objeto de uma revisão substancial.
Especificamente, essas questões conflituosas, segundo Walsh e Buckleton, (2005,
p.466), devem incluir as seguintes preocupações e aspirações de que:
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a.

a construção de bancos de DNA se dê com base em legislação;

b.

se combata uma aprovação apressada da legislação, sem aprofundamento das
discussões jurídicas e políticas afetas;

c.

se estimule a transparência das decisões políticas fundamentais que
necessariamente afetam o alcance operacional dos bancos dados de DNA,
como, por exemplo, amostragem de condenados, indiciados e suspeitos, se for
o caso;

d.

se reconheça a existência de variação interjurisdicional e que se saiba como
lidar com incongruências;

e.

haja adequação do aumento das competências policiais;

f.

se encontre o equilíbrio adequado entre as necessidades de investigação
criminal do Estado e os direitos de privacidade de seus cidadãos;

g.

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;

h.

exista preocupação com o armazenamento das informações genéticas
humanas e com o potencial para futuros abusos;

i.

sejam consideradas as ligações entre as mudanças legislativas e a ocorrência
cada vez maior de atitudes punitivas no sistema penal;

j.

se leve em conta que falta, até o momento, uma base empírica convincente
para que haja uma análise real de suas potencialidades para o melhor
aproveitamento do valor investigativo dos perfis de DNA e que se reconheça
que a estratégia até agora adotada é simplesmente a de que quanto mais,
melhor;

k.

se tenha consciência da falta de justificação empírica para os bancos de dados
de DNA e de uma real avaliação de sua utilidade.

193

CAPÍTULO 10

A CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
GENÉTICA CRIMINAL NO BRASIL
1 Projeto da SENASP/MJ
O referido projeto intitulado Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos
(RIBPG) – A implantação do CODIS (Combined DNA Index System) no Brasil,
elaborado no mês de maio de 2009, se encontra na íntegra no ANEXO 9 e a seguir
será comentado.

Em sua apresentação faz um panorama histórico e atual da instalação de
laboratórios forenses de análise de DNA no Brasil.

Em seguida, expõe o que é um banco de perfis genéticos, citando a iniciativa
de diversos países na criação desses bancos e dados que buscam demonstrar sua
contribuição para a elucidação de crimes e a identificação de pessoas. Salienta ainda
que o DNA analisado não é codificante, servindo apenas à identificação, não
contendo informações que possam levar a questionamentos éticos.

Em seguida discorre sobre a situação do banco nacional de dados, dizendo ser
o mesmo alvo de periódicos estudos e debates entre os peritos oficiais e outros
profissionais ligados à Rede Nacional de Genética Forense. Fala também da visita de
alguns membros dessa rede ao Projeto Fenix na Espanha e ao banco de dados
genéticos criminais da Nova Zelândia.

Relata ainda a ocorrência de uma teleconferência sobre o sistema CODIS,
quando participantes da Rede Nacional de Genética Forense puderam esclarecer suas
dúvidas e concluíram, então, que a aquisição do software do sistema CODIS não
seria suficiente para garantir o funcionamento ideal do almejado banco de dados
nacional e que, para tal, haveria a necessidade de que fossem asseguradas condições
técnicas e científicas para a produção da informação, bem como o estabelecimento de
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parâmetros legais que regulamentassem a inclusão, acesso, utilização e exclusão de
informações armazenadas no banco.

É então traçado como objetivo da proposta a implantação, até o final de 2009,
da RIBPG, com o escopo de tornar mais célere a solução dos casos criminais a partir
da rápida e adequada identificação do autor do delito.

A seguir, no tópico Justificativa, o projeto ressalta a necessidade de criação
de uma de uma RIBPG como instrumento de combate nacional à violência, uma vez
que colocaria à disposição da perícia elementos de comparação necessários para a
identificação genética, propiciando a eficiente identificação de infratores e evitando a
perpetuação do que o projeto chama de ciclo vicioso de criminalidade e impunidade.
Ademais, ressalta que a implantação da RIBPG evitará que, por falta de suspeitos
diretamente ligados ao fato criminal, sejam encaminhados aos laboratórios de DNA
uma enorme quantidade de suspeitos e, por sua vez, que sejam desperdiçados
recursos financeiros com a análise de perfis genéticos sem qualquer solução dos
casos criminais.

Do tópico Implantação da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos
(RIBPG) se aduz que o projeto busca trazer os requisitos mínimos para que os
laboratórios brasileiros estejam aptos para participar dessa Rede; como será sua
estrutura, utilização, administração, acesso e segurança dos bancos de perfis
genéticos.

De modo mais específico, passa a discutir os componentes de cada uma das
partes do projeto que a seguir são brevemente apontados.

1.

Programa CODIS:
a. O projeto prevê a utilização do programa CODIS para
gerenciamento dos perfis genéticos, cujo licenciamento para
uso no Brasil se dará mediante a lavratura de um Termo de
Compromisso

entre

a

Polícia

Federal

e

o

FBI.

E

posteriormente poderá ser disponibilizado a todos os
laboratórios de DNA interessados que cumpram os requisitos
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mínimos do projeto, através de acordos técnicos de cooperação
entre a Polícia Federal, a SENASP e cada Secretaria de
Segurança Pública Estadual.

b. O banco de dados deverá abrigar perfis genéticos com as
seguintes informações [em código alfanumérico]:
1. o

código identificador, unívoco, do perfil genético (sem

conter nome, CPF, ou qualquer outro dado do
indivíduo que originou o perfil, cabendo ao laboratório
em que o perfil foi originado o dever de manter esses
registros que permitam relacionar o código à
ocorrência);
2. o

perfil genético [propriamente dito, com os alelos de

cada loci];
3. o

código do laboratório que o gerou e o inseriu;

4. o

gênero da pessoa que lhe deu origem.

Salienta-se que os bancos de dados não conterão nenhuma outra informação
sobre a identidade da pessoa, bem como informações a respeito de sua saúde,
propensão a doenças, orientação sexual, deficiências físicas ou mentais.

c. O programa CODIS permite a organização dos perfis em
diversas categorias ou índices. Serão inicialmente utilizados no
Brasil os índices: “Forense” (amostras de locais de crime),
“Restos Mortais não-identificados”, “pessoas desaparecidas,”,
e “Parentes Biológicos Desaparecidas”. A utilização das
categorias “Condenados” e “Detidos”, dependerá de legislação
específica.

2.

Regulação:

O projeto prevê a instituição, por meio de portaria ministerial, de um
Conselho Normativo da RIBPG, que será responsável por todas as ações
de caráter técnico e normativo.
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3.

Garantia da qualidade dos laboratórios da RIBPG:
Com o intuito de garantir a confiabilidade dos dados gerados e
armazenados na RIBPG os laboratórios membros deverão ter
programa de controle e garantia de qualidade, inclusive com
participações periódicas em testes interlaboratoriais e auditorias
externas.

4.

Requisitos mínimos para que os laboratórios participem da RIBPG:
a. Experiência laboratorial: emissão mínima do laboratório de 50
laudos periciais de exame de DNA;
b. Pessoal técnico-científico especializado.
c. Estrutura física e de equipamentos adequados:
1. O acesso
2. O

ao laboratório deve ser controlado;

laboratório deve seguir procedimentos de limpeza e

descontaminação;
3. Etapas

de avaliação de vestígios, extração de DNA,

pré-PCR e pós-PCR devem ser realizadas em espaços
físicos distintos;
4. Laboratório

deve manter áreas seguras para o

armazenamento de amostras.

d. Procedimentos

e

metodologias

desde

a

coleta

e

armazenamento de vestígios até a emissão do laudo pericial
que devem ser seguidos pelos laboratórios, como:

1. Manter

e seguir um sistema documentado de controle

de amostras;
2. Armazenamento

das amostras de modo a evitar sua

degradação;
3. Sempre

que possível armazenar material suficiente

para eventual nova perícia;
4. Participação

anual em teste interlaboratorial, com

resultados positivos para os marcadores incluídos no
CODIS;
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5. Utilização

pelo

laboratório

de

Procedimentos

Operacionais Padrão para documentação escrita de
suas rotinas, devendo, ainda, no prazo máximo de 2
anos estar adequados ao ISO 17025;

5.

Estrutura e arquitetura da RIBPG:

A RIBPG será composta inicialmente por 16 bancos de dados de nível
regional (AP, AM. BA, CE, DF, ES, MS, MG, PA, PB, PF, PR, RJ, RS,
SC, SP), que são os laboratórios que atualmente cumprem os requisitos
necessários para a participação na rede, e um banco de dados de nível
nacional. Ressalta que o número de bancos de dados de nível regional
participantes aumentará conforme a criação de novos laboratórios
esperada para os próximos anos.

Os bancos regionais serão gerenciados e alimentados pela unidade de
perícia de cada estado, do DF e Polícia Federal. Por sua vez, o banco de
dados nacional será custodiado pela Polícia Federal e alimentado por
meio de sincronização periódica com os bancos de dados estaduais.

A proposta salienta a necessidade do estabelecimento de um arcabouço de
informática, isto é, a determinação da forma como os dados que serão gerados nos
laboratórios serão introduzidos e armazenados nos bancos de dados de cada estado,
bem como a forma de sincronização com o banco de dados nacional. Adverte, ainda,
que será de responsabilidade única e restrita do perito oficial gerenciador local do
laboratório estadual a identificação individual do perfil inserido.

Terminada esta síntese e analisando-se a proposta da SENASP/MJ, à luz dos
parâmetros expostos no Capítulo 9 deste estudo, devem ser feitas algumas
observações e ponderações.

No que concerne ao tópico que foi designado como requisitos mínimos que
são preocupações que se referem, na realidade, ao controle da qualidade e da garantia
de qualidade (acreditação do laboratório de análises e de seus técnicos) mostram-se
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adequados, pois respeitam e repetem as recomendações apregoadas por entidades
internacionais afetas ao assunto.

Diferentemente da proposta anterior da SENAS/MJ (2006b), o projeto em tela
não faz qualquer menção ao planejamento executivo estratégico, devendo também
ser observada a ausência de informações sobre o custo financeiro global do projeto.

Já em relação às escolhas dos sujeitos a serem considerados e incluídos no
banco de dados; os tipos de delitos a serem incluídos; o tempo de permanência dos
dados e o armazenamento de vestígios e de amostras-referência faz-se necessária
uma discussão mais aprofundada e apropriadamente pautada em um estudo amplo
dos índices de criminalidade e das medidas empregadas para seu controle nas últimas
duas décadas.

Somente após a análise destes estudos prévios é que poderão ser feitas as
escolhas acima referidas que acabarão por delinear um projeto legislativo que regule
a matéria.

No projeto existe ainda a ideia de fomento de políticas de apoio para garantir
a melhoria das pericias oficiais.

Assim sendo, servem para a discussão acima sugerida, se for o caso, algumas
das considerações feitas no capítulo anterior, principalmente aquelas que concernem
sobre as garantias processuais dos sujeitos a serem incluídos no banco de dados.

Cabe ainda observar que, ao contrário da proposta anterior, não acompanha
este projeto da SENASP/MJ qualquer anteprojeto de lei regulamentadora de banco
de dados de DNA.

3 Anteprojetos Legislativos Afins
No sentido de serem oferecidos subsídios para a confecção de um anteprojeto
de lei que regulamente o funcionamento da RIBPG, abaixo estão expostos alguns
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anteprojetos de dizem respeito aos termos identificação [pelo] DNA; identificação
genética ou, ainda, simplesmente identificação criminal, as proposições em
tramitação na Câmara dos Deputados encontradas são as que seguem.

A mais antiga delas é a proposição PL 1820/1996, de autoria do Deputado
Max Rosenmann do PMDB/PR, que dispõe sobre a identificação criminal dos
indiciados pela prática de crimes hediondos. Seguem apensadas a ela as proposições
PL 188/1999 e PL 417/2003.

A proposição PL 188/1999, de autoria do Deputado Alberto Fraga do
PMDB/DF, estabelece a identificação criminal genética para os que cometerem
crimes hediondos. Segue apensada a ela a proposição PL 4335/2008 (dispondo sobre
a criação de banco de DNA para o cadastramento de acusados em crimes sexuais e
pedofilia, de autoria do Deputado Ratinho Júnior do PSC/PR).

Já a proposição PL 417/2003, de autoria do Deputado Wasny de Roure do
PT/DF, altera o art. 1º da Lei nº 10.054, de 7 de dezembro de 2000, inserindo o DNA
para a identificação criminal.

Por fim, sobre o tema, segue tramitando a proposição PL 5520/2005, de
autoria do Deputado Félix Mendonça do PFL/BA, que inclui o mapeamento genético
(DNA) na Carteira de Identidade, trocando o papel por plástico rígido.

Do estudo das proposições e de suas justificativas, com exceção da
PL5520/2005, vê-se a uma tentativa velada para equiparação simplista do perfil
genético a uma mera e inócua impressão digital.

É bem verdade que, frente aos requisitos consagradores de um método de
identificação (unicidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade), no
estado da arte atual, é inegavelmente maior a importância da Papiloscopia como
método em si, mesmo diante ao tão festejado DNA, em termos de poder
discriminatório, conforme se fez notar neste estudo. Contudo, a gama de aplicações
da metodologia do DNA, aliada ao seu enorme potencial informativo (transcendente
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a existência da própria pessoa), confere-lhe supremacia como instrumento para
elucidação de crimes e identificação de pessoas.

As reais potencialidades do DNA para esclarecimento de crimes violentos
contra a pessoa e contra a dignidade sexual, aliadas ao interesse em combater essas
práticas com eficiência, emprestam razoabilidade aos anseios sociais de restrição de
direitos do acusado e aos de criação de um banco nacional de dados criminais
genéticos.

Para contemplar tais anseios, se faz necessária, então, a exemplo de
legislações estrangeiras, mudança legislativa, que pacifique a questão, tornando
obrigatório o fornecimento de material biológico quando exista suspeição da prática
de crimes graves que causem danos relevantes a bens jurídicos protegidos, bem como
ainda preveja a possibilidade de formação de um banco de dados genéticos dos
condenados por estes crimes.

É certo que tal mudança enfraquecerá, respectivamente, os princípios nemo
tenetur se detegere e o da presunção de inocência, peças centrais em nosso sistema
de justiça penal, mas não representará qualquer inovação no campo das restrições já
suportadas pelos acusados122.

Contudo, tendo em vista os prejuízos que podem advir de decisões açodadas,
alienadas da transdisciplinaridade123 que o assunto inspira, torna-se imperativo que o
tratamento legislativo a ser dispensado em matéria de identificação pelo DNA, se
ocupe de garantir o respeito à dignidade humana e aos direitos humanos e liberdades
fundamentais que possam também ser abalados pelo desvirtuamento desta importante
técnica.
122

Neste sentido, Haddad (2007, p.252-3): “A admissão do exame de DNA compulsório no processo
penal brasileiro, posto que seja uma novidade em relação ao tipo de prova que disponibilizará, não
representará nenhuma invasão acerca das restrições a bens jurídicos que já suporta o acusado. A pena
privativa de liberdade, a prisão provisória de finalidade instrutória indireta, o monitoramento
ininterrupto de diálogos, a sanção capital e a medida de segurança de caráter indeterminado são
superlativamente mais lesivos do que a colheita do material orgânico, mormente em relação àquela
que não possui o caráter de invasividade. [...] Ademais, o recurso às intervenções corporais
compulsórias propicia maior segurança no julgamento através da apresentação de prova embasada em
preceitos científicos irrefutáveis”.
123
Segundo Sá (2007, p.4), “A transdisciplinaridade possibilita a visão conjunta dos contrários, a sua
compreensão, sem negar nem a um nem a outro. Ela nos leva a ‘conviver com as diferenças, com a
insegurança e o incerto’”.
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CONCLUSÕES

A avaliação comparativa realizada na presente pesquisa, sobre as condições
técnicas necessárias para a formação e manutenção de bancos de dados genéticos
criminais no Brasil, aduzem a acreditar que as iniciativas necessárias para o
estabelecimento dos padrões de qualidade para a excelência das perícias forenses já
vêm sendo tomadas, desde o estabelecimento de uma rede nacional de laboratórios
de DNA, pela SENASP, em 2003. Contudo, é de se preocupar quanto às condições
materiais, a médio e longo prazos, para a manutenção desses bancos de dados, uma
vez o projeto atual da SENASP não contempla informações sobre os recursos, tal
qual o fez quando da implantação da rede nacional. Fala apenas em fomento de
políticas públicas.

Verificou-se também que as vantagens oferecidas por esse tipo de banco de
dados para a investigação policial e para a persecução criminal são inúmeras,
funcionando como ferramenta de grande eficácia para auxiliar na elucidação de
crimes e na identificação cadavérica. Contudo, é também uma arma poderosa de
ameaça a vários direitos e garantias individuais, se mal utilizada. Afastada esta
possibilidade, resta apenas o enfraquecimento do princípio da presunção de
inocência, pois o fundamento de eficiência dessa arma o ameaça.

Contudo, é de se concluir que, em prol da convivência de liberdades e de
razões de interesse público relevantes, fica legitimado o poder público para a
aplicação de medidas de restrição, desde que sejam respeitados os limites
estabelecidos pela Constituição.

Assim, o se considerar que os direitos e garantias individuais não têm caráter
absoluto frente a interesses públicos legítimos, a criação de um banco de dados
criminais de DNA no Brasil é viável através da edição de uma lei estabelecedora dos
limites das medidas restritivas das prerrogativas individuais e que regule
minuciosamente seu funcionamento.
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GLOSSÁRIO
Alelo – uma de duas ou mais formas alternativas
de um gene.
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.
Amplicons – fragmentos de DNA amplificado por
PCR.
Análise de RFLP – técnica que usa sonda de
lócus único ou multilócus para detectar
variações em uma sequência de DNA com
base nas diferenças de tamanho dos
fragmentos produzidos cortando-se o DNA
com uma enzima de restrição.
Banco de dados ou base de dados de DNA – uma
coleção de perfis de DNA tipados de
indivíduos selecionados ou ao acaso.
Banda – representação de um fragmento de DNA.
Busca familiar – forma de pesquisa que se dá
pelo confronto de um perfil genético de
origem desconhecida com os perfis contidos
em um banco de dados de DNA. Se do
confronto resultar coincidências de alelos
em um grande número de loci entre os
perfis, pode-se presumir a existência de
algum parentesco.
Codificar - representar, sob a forma de código
genético, uma ou mais etapas da biossíntese
de uma proteína.
Cold cases – casos policiais não resolvidos.
Cold hit – em uma tradução livre, “identificação a
frio”. É o caso de quando há a comparação
de perfis genéticos de um indício com outros
e se conclui, por exemplo, que uma série de
delitos foi cometida por uma mesma pessoa,
porque, por exemplo, o DNA retirado do
sêmen coincide em todos os casos.
Consentimento - qualquer acordo específico,
expresso e informado dado livremente por
um indivíduo para que os seus dados
genéticos sejam recolhidos, tratados,
utilizados e conservados.
Controle de qualidade – atividades internas ou
atividades conduzidas de acordo com
padrões externos usadas para monitorar a
qualidade da tipagem de DNA para alcançar
e satisfazer critérios específicos.
Cromossomo - unidade morfológica e fisiológica,
constituída
por
fibras
cromatínicas
compostas basicamente por DNA e proteína
e que contém a informação genética.
Cromossomos sexuais (cromossomos X e Y) –
cromossomos envolvidos na determinação
do sexo. Em humanos, XX corresponde a

pessoas do sexo feminino e XY ao sexo
masculino. Em testes de STR, tais
cromossomos são tipados pelo lócus
amelogenina.
Cruzamento de dados - estabelecimento das
relações entre as informações sobre um
indivíduo que constam de diversos ficheiros
constituídos para finalidades diferentes.
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.
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.
Dados genéticos humanos - informações
relativas às características hereditárias dos
indivíduos, obtidas pela análise de ácidos
nucleicos ou por outras análises científicas.
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.
Decomposição – quebra ou destruição do DNA
por ação de fungos e bactérias.
Degradação - quebra ou destruição do DNA por
meios físicos ou químicos.
Deterioração – estado alterado para pior; estrago
causado por processo de decomposição ou
degradação sem necessariamente importar
na destruição total do DNA.
Desnaturação processo de desespiralização do
DNA para formar fitas únicas.
DNA - ácido desoxirribonucleico - molécula com
informações genéticas, formada por cadeia
de polinucleotídeos, constituída de grupo
fosfato, de açúcar (desoxirribose) e de base
nitrogenada (adenina, timina, citosina ou
guanina) [Sim.: ADN e (ingl.) DNA].
DNA mitocondrial (mtDNA) – DNA encontrado
no interior da mitocôndria (não associado
aos
cromossomos
nucleares).
Sua
transmissão se dá somente de mãe para filho.
DNA-template – amostra de DNA que será
amplificada pela PCR.
Eletroforese – migração das partículas de uma
solução coloidal sob a influência de um
campo elétrico.
Eletroforese capilar – método de separação que
utiliza um estreito tubo preenchido por
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polímero para propiciar a separação de DNA
por tamanho.
Enzima de restrição – enzima que cliva
moléculas de DNA em uma sequência
particular de nucleotídeos.
Fenótipo - característica de um indivíduo,
determinada pelo seu genótipo e pelas
condições ambientais
Frequência alélica – ocorrência relativa de um
alelo particular na população.
Gene – unidade hereditária ou genética, situada
no cromossomo, e que determina as
características de um indivíduo; uma
sequência de nucleotídeos do DNA.
Genoma – constituição genética total de um
indivíduo ou zigoto.
Genótipo – o conjunto dos genes de um
indivíduo.
Haplótipo - grupo de alelos situados em regiões
muito próximas, sendo transmitidos em
conjunto para os descendentes.
Heteroplasmia – pequenas variações algumas
vezes encontradas em perfis de DNA de
diferentes células da mesma pessoa, devido
à mutações.diferentes sequências de bases.
Heterozigoto – indivíduo com alelos diferentes
em um determinado lócus nos dois
cromossomos.
Hit – coincidência entre perfis genéticos.
Homozigoto – indivíduo com alelos idênticos em
um
determinado
lócus
nos
dois
cromossomos.
Junk DNA – DNA lixo, ou seja, DNA não
codificante (que não determina produção de
proteínas).
kb (mil bases) - nucleotídeos no DNA.
Lócus (pl. loci) – posição de um determinado
gene num cromossomo.
Marcador – gene ou uma estrutura genética com
uma localização conhecida no cromossomo
e com um fenótipo bem definido, que é
usado como referência para o mapeamento
de outros loci.
Método invasivo - obtenção de uma amostra
biológica por um método que implica uma
introdução no corpo humano, por exemplo, a
extração de uma amostra de sangue com a
ajuda de uma agulha e de uma seringa.
Método não invasivo - obtenção de uma amostra
biológica por um método que não implica
introdução no corpo humano, por exemplo,
por swab bucal.
Nucleotídeo - unidade constituinte dos ácidos
nucleicos que, por hidrólise, fornece um
açúcar, ácido fosfórico e uma base
nitrogenada. Nos nucleotídeos do ácido
desoxirribonucleico, o açúcar é a
desoxirribose e a base nitrogenada pode ser
timina, adenina, citosina ou guanina.

Padrões – critérios estabelecidos para controle de
qualidade e segurança de qualidade;
reagentes conhecidos como, por exemplo,
padrões de peso molecular.
pb (par de bases) - dois nucleotídeos
complementares no DNA; o pareamento de
bases ocorre entre A (adenina) e T (timina) e
entre G (guanina) e C (citosina).
PCR (polymerase chain reaction) ou Reação em
cadeia da polimerase – processo de
amplificação que produz milhões de cópias
de desejadas regiões do DNA através de
repetidos ciclos que envolvem a enzima
DNA-polimerase.
Polimórfico – um lócus é polimórfico se uma
população contiver dois ou mais alelos
detectáveis.
Polimorfismo – presença de mais de um alelo de
um gene em uma população em uma
frequência maior do que aquela provocada
por mutação nova; operacionalmente, a
população em que o alelo mais comum em
um lócus tem uma frequência menor que
99%.
População – um grupo de indivíduos que ocupa
uma determinada área em um determinado
momento.
Primer ou iniciador – curta sequência de
nucleotídeos (em geral, 17 a 23 bases)
complementares a uma região do DNA, que
delimita a região que será amplificada na
reação de PCR.
RFLP
(Restriction
Fragment
Length
Polymorphism)
–
polimorfismo
de
comprimento do fragmento de restrição;
variação do tamanho dos fragmentos de
DNA produzidos por uma endonuclease de
restrição que corta o DNA em um lócus
polimórfico.
SNP - polimorfismo nucleotídeo único - uma
substituição de base simples dentro da
sequência do DNA.
STR (short tandem repeat) – repetições curtas de
bases nitrogenadas.
Tandem - [Do lat. tandem, 'finalmente', pelo ingl.
tandem, 'um depois ou atrás do outro'.]
conjunto de unidades alinhadas, uma atrás
da outra, consecutivas.
Taq polimerase – uma DNA-polimerase usada
para formar DNA de dupla fita a partir de
uma mistura de nucleotídeos e um molde de
DNA de fita simples, na técnica conhecida
como PCR.
Testes de proficiência – testes para avaliar a
competência de técnicos e a qualidade do
desempenho do laboratório; em testes
abertos os técnicos estão cientes que estão
sendo testados, mas em testes cegos eles não
estão informados; testes de proficiência
internos são conduzidos pelo próprio
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laboratório, enquanto que testes externos são
conduzidos por uma agência independente
do laboratório que está sendo testado.
Transposons - sequências de DNA móveis que
podem se auto-replicar em um determinado
genoma.

VNTR (variable number of tandem repeat) –
número variável de repetições consecutivas
de bases nitrogenadas.
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APÊNDICE 1

Tabela de resultados - População recenseada,
por sexo, segundo a idade – São Paulo – Dados
divulgados da contagem da população em 2007
Idade
(anos)
<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total
Parcial
%
Parcial
Total
Estado
%
Total

População recenseada, por sexo no
Estado de São Paulo
Total
Homens
Mulheres
170.379
86.880
83.499
179.496
91.439
88.057
181.050
92.153
88.897
184.371
93.762
90.609
187.894
96.309
91.585
190.889
97.955
92.934
213.168
108.915
104.253
221.395
112.907
108.488
219.393
112.586
106.807
224.635
114.216
110.419
229.282
116.987
112.295
229.753
117.219
112.534
237.277
120.821
116.456
226.144
114.929
111.215
224.706
114.712
109.994
229.748
115.900
113.848
228.868
116.020
112.848
234.262
118.767
115.495
244.303
124.509
119.794
4.057.013

2.066.986

1.990.027

100,0

50,9

49,1

39.827.570

#

#

10,2

#

#

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
–
(IBGE).
Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populaca
o/contagem2007/contagem_final/tabela1_2_20.pdf
>. Acesso em: 05 jan. 2010.
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ANEXO 1

RESOLUÇÃO SSP-194, DE 2-6-99
Estabelece normas para coleta e exame de
materiais biológicos para identificação
humana.
O Secretário da Segurança Pública, nos termos
do Decreto 42.815, de 19, publicado a 20-198, Considerando:
a) a necessidade de normalizar os serviços
periciais relativos à coleta de materiais
biológicos para exames de identificação
humana, tanto nos locais de crime quanto na
pessoa humana, viva ou morta;
b) que os procedimentos a serem seguidos
pelos órgãos policiais e periciais oficiais
devem estar em consonância com os ditames
da legislação em vigor, e
c) que é imprescindível à correta preservação
das amostras para não haver contaminações ou
outros prejuízos,
RESOLVE:
I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - A coleta de material biológico e os
procedimentos preliminares para exame de
identificação humana pela análise do DNA ou
equivalente
seguirão
as
normas
e
procedimentos dispostos no ANEXO desta
Resolução.
Parágrafo Único - Por exame de
identificação humana entende-se todo e
qualquer procedimento experimental biológico
ou bioquímico tendente a estabelecer a
identidade da pessoa humana, bem como sua
inclusão ou exclusão em análises de confronto
entre o material coletado e aquele por ela, ou
seus parentes, fornecido.
Artigo 2º - As análises de DNA serão
realizadas exclusivamente em materiais
relacionados, direta ou indiretamente, a ilícitos
penais, salvo determinação legal em contrário,
e desde que estejam acompanhadas dos
respectivos padrões biológicos para confronto.
Artigo 3º - As coletas em locais de crimes,
mediatos ou imediatos, ou ainda, idôneos ou
inidôneos, para os exames definidos no artigo
1º, serão procedidas, exclusivamente, por
Peritos Criminais, ressalvado o disposto no
artigo 5º.
§ 1º - Ficam impedidos de proceder às
análises de laboratório os Peritos que
efetuaram a coleta de material em local.
§ 2º - Os Peritos Criminais que coletaram as
amostras elaborarão o respectivo laudo

pericial, do qual fará parte o relatório do
exame de identificação requisitado.
Artigo 4º - Somente serão recebidas para
análises biológicas de identificação humana as
amostras de acordo com as normas aqui
estabelecidas.
§ 1º - Não havendo condições imediatas de
confronto pela ausência de material padrão
para comparação, mas sendo o caso de
interesse judiciário para futura identificação,
as amostras que, após análise prévia por Perito
especialista em identificação humana,
revelarem-se adequadas, serão devidamente
selecionadas, etiquetadas e preservadas, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, para futuro exame.
§ 2º - O interesse judiciário a que alude o
parágrafo anterior deverá estar devidamente
expresso e justificado na requisição de exame
pericial.
§ 3º - Decorrido o prazo aludido no parágrafo
anterior, e não havendo nova manifestação do
requisitante, o material será descartado.
§ 4º - Havendo possibilidade tecnológica, as
amostras a serem preservadas poderão ser
analisadas, sendo o resultado desta análise
registrado em computador para futuro
confronto.
Artigo 5º - É competência exclusiva de
Médico Legista a coleta de material biológico
para fins de identificação de pessoas vivas ou
cadáveres, nos termos desta Resolução.
Parágrafo Único - A coleta de material
biológico em pessoas vivas será feita somente
em locais apropriados e com o expresso
consentimento destas.
Artigo 6º - Em toda coleta de material
biológico de pessoas vivas, suspeitas, vítimas
ou parentes consanguíneos de primeiro grau e
de envolvidos em crimes, será lavrado 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:
l) declaração de estar doando voluntariamente
02 (duas) amostras de sangue periférico, a
serem colhidas por punção venosa;
2) declaração de não haver recebido
transfusão sanguínea 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;

13
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.
II - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 7º - O Instituto de Criminalística,
através do Centro de Exames, Análises e
Pesquisas, planejará e providenciará o
necessário treinamento para as equipes
periciais designadas estarem aptas à coleta de
amostras, a iniciar-se no prazo máximo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta
Resolução.
Parágrafo
Único
Até
que
a
Superintendência
da
Polícia
TécnicoCientífica esteja estruturada para o
treinamento aludido no "caput", a Academia
de Polícia Civil fornecerá o necessário aporte
didático e administrativo.
Artigo 8º - Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
ANEXO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
I - Durante qualquer coleta de material
biológico é imprescindível a utilização de
luvas descartáveis, para que se evite
contaminação exógena.
II - Todos os instrumentos e materiais
utilizados na coleta deverão ser estéreis.
III - Deverão ser evitadas coletas de amostras
contaminadas por terra, vegetais e outros
elementos orgânicos.
IV - Cada vestígio eleito para coleta deverá
ser fotografado, ter sua origem descrita em
relatório individual de identificação, indicando
a data e a natureza da ocorrência; o local, a
forma e as condições da coleta; o horário em
que foi coletado, consignando-se, quando
possível, o tempo aproximado após o crime;
bem como a forma utilizada para
acondicionamento e preservação.
V - Qualquer material que se destine à análise
forense de DNA deverá, desde sua coleta até
seu encaminhamento final, ser acondicionado
isoladamente e devidamente identificado,
através de relatório preceituado no item
anterior.

VI - Todo material úmido coletado deverá
permanecer em embalagem plástica pelo
tempo máximo de duas horas.
VII - Para que se evite a degradação e a
contaminação por microrganismos, o material
a ser analisado, quando úmido, deverá ser
necessariamente
seco
antes
de
seu
acondicionamento final.
DA COLETA, ACONDICIONAMENTO,
PRESERVAÇÃO E ENCAMINHAMENTO
DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA
ANÁLISE
BIOLÓGICA
DE
IDENTIFICAÇÃO
A) Amostras relacionadas a locais e
instrumentos de crime
1. Fluidos líquidos (sangue, esperma e
saliva)
VIII - Os fluidos líquidos deverão ser colhidos
através de dispositivos próprios para coleta
deste tipo de material, composto por haste
longa, flexível, com ponta de algodão
(denominados swab) ou gaze. Deverão secar à
temperatura ambiente em local ventilado e
abrigado da luz solar, acondicionados
isoladamente em envelope de papel escuro ou
na própria embalagem do swab, e
armazenados
preferencialmente
em
congelador a vinte graus Celsius negativos (20ºC) ou, na impossibilidade, em geladeira, a
quatro graus Celsius (4ºC).
2. Demais fluidos líquidos (urina e outros).
IX - Deverão ser colhidos com seringa ou
pipeta plástica, transferidos para frasco
próprio e armazenados sob refrigeração.
3. Fluidos líquidos contidos em vestes ou em
objetos
X - As vestes ou os objetos umedecidos por
manchas de fluídos biológicos deverão ser
secos à temperatura ambiente, em local
ventilado e protegido da luz solar,
acondicionados em envelope de papel escuro
ou caixa de papelão própria e armazenados
sob refrigeração.
4. Fluidos secos (sangue, esperma, urina,
saliva e outros)
XI - Vestígios de material biológico seco,
contidos em pequenas áreas de vestes ou em
pequenos objetos, deverão, quando possível,
ser enviados em sua totalidade para análise.
XII - No caso destes vestígios serem
encontrados em grandes objetos ou superfícies
não absorventes como metais, paredes e
móveis, a mancha de material biológico
deverá ser retirada com o auxílio de uma
lâmina de bisturi ou espátula própria para
raspagem ou, ainda, com o uso de swab
umedecido em água destilada estéril e, neste
último caso, proceder-se-á necessariamente,
após a coleta, a secagem do material.
XIII - Em caso dos vestígios estarem contidos
em objetos que possam ser cortados como
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carpetes, tapetes e madeira, o fragmento com a
mancha deverá ser recortado com o auxílio de
tesoura ou bisturi.
XIV - Todo vestígio de material biológico
seco, independentemente do método utilizado
para sua coleta, deverá ser acondicionado
isoladamente em envelope de papel escuro ou
caixa de papelão própria e armazenado sob
refrigeração.
5. Tecidos, órgãos, dentes e ossos novos ou
antigos
XV - Deverão ser retirados fragmentos ou
partes inteiras de tecidos, órgãos, dentes e
ossos com a utilização de pinças, evitando-se
mistura de materiais que deverão ser
acondicionados isoladamente em frasco
próprio ou em envelope de papel ou caixa de
papelão, de acordo com o tipo de material e
armazenados em congelador (-20ºC).
XVI - Como regra geral de preservação do
material biológico a ser analisado, não deve,
em hipótese alguma, ser utilizada água
oxigenada, substâncias cáusticas (como soda)
ou clarificantes (como água sanitária), para
limpeza de ossos ou dentes.
6. Pelos e cabelos
XVII - Sejam as amostras individuais ou em
tufos, se misturadas com fluidos e tecidos
corpóreos, os pelos ou cabelos, com bulbos,
deverão ser separados dos componentes da
mistura que os contém.
XVIII - Devem ser evitadas amostras
desprovidas de bulbos (raízes), cujo exame
dependa da extração diferenciada de DNA
(DNA mitocondrial).
XIX - No caso de amostras úmidas, o material
deverá ser seco à temperatura ambiente, ao
abrigo da luz solar e em local ventilado e, em
qualquer tipo de amostra, cada grupo de pelos
ou cabelos deverá ser acondicionado
separadamente em envelope de papel escuro e
acondicionado sob refrigeração.
B) Amostras post-mortem (em casos de
crimes sexuais)
XX - As amostras da vítima deverão ser
sempre coletadas em duplicata.
XXI - Nos crimes sexuais, além da coleta de
sangue para identificação da vítima, como
preceituada no item XXVII a seguir, deverão
ser colhidas, com a utilização de swab,
amostras da vagina, ânus, boca e possíveis
vestígios contidos sob as unhas.

XXII - Sêmen contido na face, ou outras áreas
do corpo, também pode ser com swab
umedecido em água destilada estéril. Nestes
casos, outra área adjacente, livre de sêmen,
deverá ser também esfregada com swab para a
obtenção de um controle.
XXIII - Após secagem em temperatura
ambiente, ao abrigo da luz solar e em local
ventilado, cada swab deverá ser isoladamente
acondicionado em sua própria embalagem e
armazenado sob refrigeração.
C) Amostras-referência (de origem
conhecida)
1. Em vivos:
XXIV - Precedendo-se à coleta de material, o
suspeito ou familiar de vítima a ser
identificada deverá fornecer por escrito seu
consentimento de doação, lavrado em um
"Termo de Coleta de Material Biológico" que
seguirá junto às amostras para a aceitação do
material a ser analisado.
XXV - Aproximadamente 5,0 mL de sangue
periférico deverão ser colhidos em duplicata,
através de punção venosa, com seringa
hipodérmica descartável e transferidos para
tubos plásticos com EDTA, devidamente
identificados e armazenados em congelador (20º C).
2. Em cadáveres:
XXVI - Amostras sanguíneas colhidas postmortem podem sofrer problemas de
contaminação e degradação do material para
análise. Assim sendo, recomenda-se, quando
possível, a retirada de sangue por punção
cardíaca ou diretamente da cavidade cardíaca
ou, ainda, de vaso de grosso calibre.
XXVII - No caso de cadáveres carbonizados,
em decomposição ou decompostos, poderão
ser retirados como amostras, conforme o caso,
fragmentos de fígado, músculos, tufos de fios
de cabelos com bulbos, coágulos de sangue
contidos nas cavidades e nos órgãos, dentes e
ossos, preferencialmente como crista ilíaca,
fêmur ou costela.
XXVIII - Cada amostra deverá ser colhida
isoladamente e, de acordo com o seu tipo,
preservada e acondicionada conforme as
normas aqui dispostas para cada tipo
específico de material e armazenadas em
congelador (-20º C).
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ANEXO 2

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE
CADEIA DE CUSTÓDIA
SECRETARIA
DA
SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução SSP- XXXX, de 16.02.2007
Estabelece normas para instalação e
manutenção da cadeia de custódia de
materiais encaminhados à perícia oficial.
O Secretário da Segurança Pública, nos termos
do Decreto XXXX, de XX, publicado a
XX.XX.2007, Considerando:
a) a necessidade de normalizar os serviços
policiais e periciais concernentes à coleta, ao
encaminhamento e ao exame de materiais
oriundos de locais de crime ou de pessoas
vivas ou mortas, direta ou indiretamente
relacionadas com a ocorrência;
b) que os procedimentos a serem seguidos
pelos órgãos policiais e periciais oficiais
devem estar em consonância com os ditames
da legislação em vigor, e
c) que é imprescindível a garantia da
autenticidade dos materiais periciados para a
excelência da prática forense,
RESOLVE:
I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - Os procedimentos para a
manutenção da cadeia de custódia dos
materiais relacionados com ocorrências
criminais e de potencial interesse pericial
seguirão as normas e procedimentos dispostos
nesta Resolução.
Parágrafo Único - Por cadeia de custódia
entende-se o conjunto de procedimentos que
visa garantir a autenticidade dos materiais que
serão submetidos a exames, desde a coleta até
o final da perícia realizada.
Artigo 2º - Os procedimentos para a custódia
inicial de materiais encontrados em locais de
crime ou daqueles relacionados com pessoas
vivas ou mortas e que possam oferecer
eventual interesse pericial deverão prever que,
já no momento da coleta, estes materiais
sejam apropriadamente acondicionados em
embalagens identificadas e fechadas com lacre
numerado de cor preta, para que sejam,
posteriormente,
na
unidade
policial,
submetidos à secagem ou a outro preparo,
quando recomendados, e à avaliação do real
interesse, da possibilidade e da necessidade de
serem submetidos a exames periciais.
Artigo 3º - Os procedimentos para a custódia
inicial, nos casos de evidente interesse

pericial, e para a custódia intermediária dos
materiais eleitos para serem submetidos
mediata ou imediatamente a exames periciais
deverão prever o uso de lacre numerado de
cor vermelha para o fechamento da
embalagem que os contém e que, quando
possível, deverá ser a mesma anteriormente
utilizada.
Artigo 4º - Os procedimentos para a custódia
final dos materiais periciados em unidade do
Instituto de Criminalística, bem como o
remanescente ou parte destes materiais
destinados à eventual nova perícia, quando for
o caso, deverão prever o uso de lacre
numerado de cor azul para o fechamento da
embalagem que os contém.
Artigo 5º - Os procedimentos para a custódia
final dos materiais periciados em unidade do
Instituto Médico Legal, bem como o
remanescente ou parte destes materiais
destinados à eventual nova perícia, quando for
o caso, deverão prever o uso de lacre
numerado de cor amarela para o fechamento
da embalagem que os contém.
Artigo 6º - Para a aferição da manutenção da
cadeia de custódia dos materiais destinados à
perícia,
deverá
ser
consignado
na
documentação que os acompanha o número e
a cor do lacre utilizado no fechamento da
embalagem que os contém, bem como deverá
ser elaborado um relatório que permita o
rastreamento dos manipuladores (ANEXO
ÚNICO) destes materiais.
§ 1º - Eventuais discordâncias entre o
conteúdo do relatório e o(s) material(is)
encaminhados para a perícia caracterizarão
impedimentos para o seu recebimento.
§ 2º - Este relatório deverá integrar o laudo
pericial como anexo.
Artigo 7º - No laudo pericial deverão ser
sucintamente
citados
os
cuidados
empreendidos para a manutenção da cadeia de
custódia interna dos materiais durante a
realização da perícia.
Parágrafo Único – Deverá ainda ser
consignada no laudo pericial a destinação final
de cada um dos materiais periciados,
assinalando, quando for o caso, o seu
exaurimento na realização da perícia; a
reserva total ou parcial do material
remanescente para eventual nova perícia e/ou
devolução do remanescente do material,
devidamente lacrado em embalagem própria e
acompanhado do respectivo laudo pericial.
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Artigo 8º - Todos os lacres utilizados nas
diferentes etapas de manipulação dos
materiais deverão ser preservados e reunidos
na embalagem final, acompanhando os
remanescentes dos materiais periciados.
Parágrafo Único – Caso todo material
analisado tenha sido consumido durante os
exames periciais, tais lacres deverão
acompanhar o relatório de rastreamento dos
manipuladores.
Artigo 9º - O laudo pericial que acompanha o
material já periciado deverá ser encadernado
com material que garanta a conservação ideal
deste documento.
II - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 10 - A Superintendência da Polícia
Técnico-Científica, através de assessoria
especialmente
designada
por
seu

Coordenador, planejará e providenciará a
implantação de centros de custódia que
propiciem efetivamente a guarda permanente e
transitória de materiais a serem periciados ou
já periciados; os materiais necessários para a
efetivação das medidas previstas neste
instrumento, bem como o treinamento do
pessoal pertencente a órgãos policiais e
periciais oficiais diretamente relacionados
com a coleta e/ou com o encaminhamento de
materiais para exames periciais.
Parágrafo Único - A Academia de Polícia
fornecerá o necessário aporte didático e
administrativo para o treinamento aludido no
"caput".
Artigo 11 - Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
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ANEXO 3
COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS
RECOMMENDATION nº R (92)1124
OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO
MEMBER STATES ON THE USE OF
ANALYSIS OF DEOXYRIBONUCLEIC ACID
(DNA) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
(Adopted by the Committee of Ministers on 10
February 1992 at the 470th meeting of the
Ministers' Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of
Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is
to achieve a greater unity between its members;
Having regard to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms and
the Convention for the Protection of Individuals
with regard to Automatic Processing of Personal
Data of 28 January 1981 ("the Data Protection
Convention");
Considering that the fight against crime calls for the
use of the most modern and effective methods;
Convinced of the need to pursue a common criminal
policy aimed at the protection of individuals and the
society in which they live;
Bearing in mind that the techniques of DNA
analysis can offer advantages to the criminal justice
system, in particular in the determination of
innocence or guilt;
Bearing in mind however that such techniques,
which are continuously evolving, should be carried
out in a reliable manner;
Mindful however that the introduction and use of
these techniques should take full account of and not
contravene such fundamental principles as the
inherent dignity of the individual and the respect for
the human body, the rights of the defense and the
principle of proportionality in the carrying out of
criminal justice,
124

When this Recommendation was adopted and in application
of Article 10.2.c of the Rules of Procedure for the meetings of
the Ministers' Deputies;
- the Representative of Denmark reserved the right of her
government to comply or not with the Recommendation as a
whole;
- the Representatives of Germany, the Netherlands and Norway
reserved the right of their governments to comply or not with
principle 8 of the Recommendation.

RECOMMENDS the governments of member
States to be guided in their legislation and policy by
the principles and recommendations set out below;
Instructs the Secretary General to bring the contents
of this Recommendation to the attention of the nonmember States and international organizations
which have participated in its preparation.
PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS
1. Definitions
For the purposes of this Recommendation:
"DNA analysis" refers to any procedure which may
be employed in the analysis of deoxyribonucleic
acid (DNA), the basic genetic material of human
and other living beings.
"Samples" refers to any substance of living origin
which may be utilized for the purpose of DNA
analysis.
"DNA file" refers to any structured collection of the
results of DNA analysis tests whether retained in
material form, as manually held records, or on a
computerized database.
2. Scope and Limitations
This Recommendation applies to the collection of
samples and use of DNA analysis for the purposes
of the identification of a suspect or any other
individual within the framework of the investigation
and prosecution of criminal offences.
3. Use of samples and information derived there
from
Samples collected for DNA analysis and the
information derived from such analysis for the
purpose of the investigation and prosecution of
criminal offences must not be used for other
purposes. However, where the individual from
whom the samples have been taken so wishes, the
information should be given to him.
Samples collected from living persons for DNA
analysis for medical purposes, and the information
derived from such samples, may not be used for the
purposes of investigation and prosecution of
criminal offences unless in circumstances laid down
expressly by the domestic law.
Samples taken for DNA analysis and the
information so derived may be needed for research
and statistical purposes. Such uses are acceptable
provided the identity of the individual cannot be
ascertained. Names or other identifying references
must therefore be removed prior to their use for
these purposes.
4. Taking of samples for DNA analysis
The taking of samples for the purpose of DNA
analysis should only be carried out in circumstances
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determined by the domestic law; it being understood
that in some States this may necessitate specific
authorization from a judicial authority.
Where the domestic law admits that samples may be
taken without the consent of the suspect, such
sampling should only be carried out if the
circumstances of the case warrants such action.
5. Recourse to DNA analysis
Recourse to DNA analysis should be permissible in
all appropriate cases, independent of the degree of
seriousness of the offence.
6. Accreditation of laboratories and institutions and
control of DNA analysis
DNA analysis is a sophisticated scientific procedure
which should only be performed by laboratories
possessing the appropriate facilities and experience.
The member States should ensure that a list be
drawn up of accredited laboratories or institutions
which satisfy the following criteria:
- high professional knowledge and skill, coupled
with appropriate quality control procedures,
- scientific integrity,
- adequate security of the installations and of the
substances under investigation,
- adequate safeguards to ensure absolute
confidentiality in respect of the identification of
the person to whom the result of the DNA analysis
relates,
- guarantees that the conditions laid down by this
Recommendation are followed.
The member States should institute a means of
exercising regular supervision of their accredited
laboratories.
7. Data protection
The collection of samples and the use of DNA
analysis must be in conformity with the Council of
Europe's standards of data protection as laid down
in the Data Protection Convention and the
Recommendations on data protection and in
particular Recommendation No. R (87) 15
regulating the use of personal data in the police
sector.
8. Storage of samples and data
Samples or other body tissues taken from
individuals for DNA analysis should not be kept
after the rendering of the final decision in the case
for which they were used, unless it is necessary for
purposes directly linked to those for which they
were collected.
Measures should be taken to ensure that the results
of DNA analysis and the information so derived is
deleted when it is no longer necessary to keep it for
the purposes for which it was used. The results of
DNA analysis and the information so derived may
however be retained where the individual concerned

has been convicted of serious offences against the
life, integrity and security of persons. In such cases
strict storage periods should be defined by domestic
law.
Samples and other body tissues, or the information
derived from them, may be stored for longer
periods:
(i) when the person concerned so requests; or
(ii) when the sample cannot be attributed to an
individual, for example when it is found at the scene
of an offence.
Where the security of the State is involved, the
domestic law of the member State may permit
retention of the samples, the results of DNA
analysis and the information so derived even though
the individual concerned has not been charged or
convicted of an offence. In such cases strict storage
periods should be defined by domestic law.
The establishment and operation of any DNA file
for purposes of the investigation and
prosecution of criminal offences should be
regulated by law.
9. Equality of arms
States should ensure that DNA analysis as a specific
means of proof is equally accessible to the defense,
either by decision of a judicial authority or through
the use of an independent expert.
Where the quantity of substances available for
analysis is limited, care should be taken to ensure
that the rights of the defense are not impaired.
10. Technical standards
The member States should promote standardization
of the methods of DNA analysis both at national
and international levels. This may involve
interlaboratory collaboration in validation of the
analytical and control procedures.
11. Intellectual property
While acknowledging that the intellectual property
rights associated with particular methods of DNA
analysis may be vested in certain laboratories,
member States should ensure that this does not
impede access to the use of DNA analysis.
12. Transborder exchange of information
DNA analysis may be obtained from a laboratory or
institution established in another country provided
that the laboratory or institution satisfies all the
requirements laid down in this recommendation.
Transborder communication of the conclusions of
DNA analysis should only be carried out between
States complying with the provisions of this
Recommendation and in particular in accordance
with the relevant international treaties on exchange
of information in criminal matters and with Article
12 of the Data Protection Convention.
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ANEXO 4
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DO GENOMA
HUMANO E DOS DIREITOS HUMANOS
O Comitê de Especialistas Governamentais,
convocado em Julho de 1997 para a conclusão de
um projeto de declaração sobre o genoma humano,
examinou o esboço preliminar revisto, redigido pelo
Comitê Internacional de Bioética. Ao término de
suas deliberações, em 25 de julho de 1997, o
Comitê de Especialistas Governamentais, no qual
mais de 80 Estados estiveram representados, adotou
por consenso o Projeto de uma Declaração
Universal do Genoma Humano e dos Direitos
Humanos, que foi apresentado para adoção na 29ª.
Sessão da Conferência Geral da UNESCO (de 21 de
outubro a 12 de novembro de 1997).
A Dignidade Humana e o Genoma Humano
Artigo 1 - O genoma humano subjaz à unidade
fundamental de todos os membros da família
humana e também ao reconhecimento de sua
dignidade e diversidade inerentes. Num sentido
simbólico, é a herança da humanidade.
Artigo 2 –
a) todos têm o direito por sua dignidade e seus
direitos humanos, independentemente de suas
características genéticas.
b) Essa dignidade faz com que seja imperativo não
reduzir os indivíduos a suas características genéticas
e respeitar sua singularidade e diversidade.
Artigo 3 - O genoma humano, que evolui por sua
própria natureza, é sujeito a mutações. Ele contém
potencialidades que são expressas de maneira
diferente segundo o ambiente natural e social de
cada indivíduo, incluindo o estado de saúde do
indivíduo, suas condições de vida, nutrição e
educação.
Artigo 4 - O genoma humano em seu estado natural
não deve dar lugar a ganhos financeiros.
Direitos das Pessoas Envolvidas
Artigo 5 –
a) Pesquisas, tratamento ou diagnóstico que afetem
o genoma de um indivíduo devem ser empreendidas
somente após a rigorosa avaliação prévia dos
potenciais riscos e benefícios a serem incorridos, e
em conformidade com quaisquer outras exigências
da legislação nacional.
b) Em todos os casos é obrigatório o consentimento
prévio, livre e informado da pessoa envolvida. Se
esta não se encontrar em condições de consentir, a
autorização deve ser obtida na maneira prevista pela
lei, orientada pelo melhor interesse da pessoa.

c) Será respeitado o direito de cada indivíduo de
decidir se será ou não informado dos resultados de
seus exames genéticos e das conseqüências
resultantes.
d) No caso de pesquisas, os protocolos serão, além
disso, submetidos a uma revisão prévia, em
conformidade com padrões ou diretrizes nacionais e
internacionais relevantes relativos a pesquisas.
e) Se, de acordo com a lei, uma pessoa não tiver a
capacidade de consentir, as pesquisas relativas ao
seu genoma só poderão ser empreendidas com
vistas a beneficiar diretamente sua própria saúde,
sujeita à autorização e às condições protetoras
descritas pela lei. As pesquisas que não previrem
um benefício direto à saúde, somente poderão ser
empreendidas a título de exceção, com restrições
máximas, expondo a pessoa apenas a riscos e ônus
mínimos e se as pesquisas visarem contribuir para o
benefício da saúde de outras pessoas que se
enquadram na mesma categoria de idade ou que
tenham as mesmas condições genéticas, sujeitas às
condições previstas em lei, e desde que tais
pesquisas sejam compatíveis com a proteção dos
direitos humanos do indivíduo.
Artigo 6 - Ninguém será sujeito a discriminação
baseada em características genéticas que vise
infringir ou exerça o efeito de infringir os direitos
humanos, as liberdades fundamentais ou a
dignidade humana.
Artigo 7 - Quaisquer dados genéticos associados a
uma pessoa identificável, e armazenados ou
processados para fins de pesquisa ou para qualquer
outra finalidade devem ser mantidos em sigilo, nas
condições previstas em lei.
Artigo 8 - Todo indivíduo terá o direito, segundo a
lei internacional e nacional, à justa reparação por
danos sofridos em conseqüência direta e
determinante de uma intervenção que tenha afetado
seu genoma.
Artigo 9 - Com o objetivo de proteger os direitos
humanos e as liberdades fundamentais, as
limitações aos princípios do consentimento e do
sigilo só poderão ser prescritas por lei, por razões de
força maior, dentro dos limites da legislação pública
internacional e da lei internacional dos direitos
humanos.
Pesquisas com Genoma Humano
Artigo 10 - Nenhuma pesquisa ou aplicação de
pesquisa relativa ao genoma humano, em especial
nos campos da biologia, genética e medicina, deve
prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos, às
liberdades fundamentais e à dignidade humana dos
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indivíduos ou, quando for o caso, de grupos de
pessoas.
Artigo 11 - Não serão permitidas práticas contrárias
à dignidade humana, tais como a clonagem
reprodutiva de seres humanos. Os Estados e as
organizações internacionais competentes são
convidados a cooperar na identificação de tais
práticas e a determinar, nos níveis nacional ou
internacional, as medidas apropriadas a serem
tomadas para assegurar o respeito pelos princípios
expostos nesta Declaração.
Artigo 12 –
a) Os benefícios decorrentes dos avanços em
biologia, genética e medicina, relativos ao genoma
humano, deverão ser colocados à disposição de
todos, com a devida atenção para a dignidade e os
direitos humanos de cada indivíduo.
b) A liberdade de pesquisa, que é necessária para o
processo do conhecimento, faz parte da liberdade de
pensamento. As aplicações das pesquisas com o
genoma humano, incluindo aquelas em biologia,
genética e medicina, buscarão aliviar o sofrimento e
melhorar a saúde dos indivíduos e da humanidade
como um todo.
Condições para o Exercício da Atividade
Científica
Artigo 13 - As responsabilidades inerentes às
atividades dos pesquisadores, incluindo o cuidado, a
cautela, a honestidade intelectual e a integridade na
realização de suas pesquisas e também na
apresentação e na utilização de suas descobertas,
devem ser objeto de atenção especial no quadro das
pesquisas com o genoma humano, devido a suas
implicações éticas e sociais. Os responsáveis pelas
políticas científicas, em âmbito público e privado,
também incorrem em responsabilidades especiais a
esse respeito.
Artigo 14 - Os Estados devem tomar medidas
apropriadas para fomentar as condições intelectuais
e materiais favoráveis à liberdade na realização de
pesquisas sobre o genoma humano e para levar em
conta as implicações éticas, legais, sociais e
econômicas de tais pesquisas, com base nos
princípios expostos nesta Declaração.
Artigo 15 - Os Estados devem tomar as medidas
necessárias para prover estruturas para o livre
exercício das pesquisas com o genoma humano,
levando devidamente em conta os princípios
expostos nesta Declaração, para salvaguardar o
respeito aos direitos humanos, às liberdades
fundamentais e à dignidade humana e para proteger
a saúde pública. Eles devem buscar assegurar que os
resultados das pesquisas não sejam utilizados para
fins não-pacíficos.
Artigo 16 - Os Estados devem reconhecer a
importância de promover, nos diversos níveis

apropriados, a criação de comitês de ética
independentes, multidisciplinares e pluralistas, para
avaliar as questões éticas, legais e sociais levantadas
pelas pesquisas com o genoma humano e as
aplicações das mesmas.
Solidariedade e Cooperação Internacional
Artigo 17 - Os Estados devem respeitar e promover
a prática da solidariedade com os indivíduos, as
famílias e os grupos populacionais que são
particularmente vulneráveis a, ou afetados por,
doenças ou deficiências de caráter genético. Eles
devem fomentar pesquisas "inter alia" sobre a
identificação, prevenção e tratamento de doenças de
fundo genético e de influência genética, em
particular as doenças raras e as endêmicas, que
afetam grande parte da população mundial.
Artigo 18 - Os Estados devem envidar todos os
esforços, levando devidamente em conta os
princípios expostos nesta Declaração, para
continuar fomentando a disseminação internacional
do conhecimento científico relativo ao genoma
humano, a diversidade humana e as pesquisas
genéticas e, a esse respeito, para fomentar a
cooperação científica e cultural, especialmente entre
os países industrializados e os países em
desenvolvimento.
Artigo 19 –
a) No quadro da cooperação internacional com os
países em desenvolvimento, os Estados devem
procurar encorajar:
1. que seja garantida a avaliação dos riscos e
benefícios das pesquisas com o genoma humano, e
que sejam impedidos dos abusos;
2. que seja desenvolvida e fortalecida a capacidade
dos países em desenvolvimento de promover
pesquisas sobre biologia e genética humana,
levando em consideração os problemas específicos
desses países;
3. que os países em desenvolvimento possam se
beneficiar das conquistas da pesquisa científica e
tecnológica, para que sua utilização em favor do
progresso econômico e social possa ser feita de
modo a beneficiar todos;
4. que seja promovido o livre intercâmbio de
conhecimentos e informações científicas nas áreas
de biologia, genética e medicina.
b) As organizações internacionais relevantes devem
apoiar e promover as medidas tomadas pelos
Estados para as finalidades acima mencionadas.
Promoção dos Princípios Expostos na Declaração
Artigo 20 - Os Estados devem tomar medidas
apropriadas para promover os princípios expostos
nesta Declaração, por meios educativos e
relevantes, inclusive, "inter alia", por meio da
realização de pesquisas e treinamento em campos
interdisciplinares e da promoção da educação em

206

bioética, em todos os níveis, dirigida em especial
aos responsáveis pelas políticas científicas.
Artigo 21 - Os Estados devem tomar medidas
apropriadas para encorajar outras formas de
pesquisa, treinamento e disseminação de
informações, meios estes que conduzam à
conscientização da sociedade e de todos seus
membros quanto as suas responsabilidades com
relação às questões fundamentais relacionadas à
defesa da dignidade humana que possam ser
levantadas pelas pesquisas em biologia, genética e
medicina e às aplicações dessas pesquisas. Também
devem se propor a facilitar a discussão internacional
aberta desse tema, assegurando a livre expressão
das diversas opiniões socioculturais, religiosas e
filosóficas.
Implementação da Declaração
Artigo 22 - Os Estados devem envidar todos os
esforços para promover os princípios expostos nesta
Declaração e devem promover sua implementação
por meio de todas as medidas apropriadas.
Artigo 23 - Os Estados devem tomar as medidas
apropriadas para promover, por meio da educação,
da formação e da disseminação da informação, o
respeito pelos princípios acima mencionados e para
fomentar seu reconhecimento e sua aplicação
efetiva. Os Estados também devem incentivar os

intercâmbios e as redes entre comitês éticos
independentes, à medida que forem criados, com
vistas a fomentar uma cooperação integral entre
eles.
Artigo 24 - O Comitê Internacional de Bioética da
UNESCO deve contribuir para a disseminação dos
princípios expostos nesta Declaração e para
fomentar o estudo detalhado das questões
levantadas por suas aplicações e pela evolução das
tecnologias em questão. Deve organizar consultas
apropriadas com as partes envolvidas, tais como os
grupos vulneráveis. Deve fazer recomendações, de
acordo com os procedimentos estatutários da
UNESCO, dirigidas à Conferência Geral, e emitir
conselhos relativos à implementação desta
Declaração, relativos especialmente à identificação
de práticas que possam ser contrárias à dignidade
humana, tais como intervenções nas células
germinativas.
Artigo 25 - Nada do que está contido nesta
Declaração pode ser interpretado como uma
possível justificativa para que qualquer Estado,
grupo ou pessoa se engaje em qualquer ato contrário
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais,
incluindo "inter alia", os princípios expostos nesta
Declaração.
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ANEXO 5
RESOLUÇÃO DO CONSELHO
de 25 de Junho de 2001
RELATIVA AO INTERCÂMBIO DE
RESULTADOS DE ANÁLISES DE DNA
(2001/C 187/01)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
RECORDANDO os objetivos do Tratado da União
Europeia;
TENDO EM MENTE a regulamentação em matéria
de proteção de dados pessoais consignada na
Convenção n.o 108 do Conselho da Europa para a
proteção das pessoas relativamente ao tratamento
automatizado de dados de caráter pessoal
(Estrasburgo, 28 de Janeiro de 1981), na
Recomendação (87) 15 do Comitê de Ministros do
Conselho da Europa, que regulamenta a utilização
de dados de caráter pessoal no sector da polícia, e,
se adequado, na Recomendação (92)1, de 10 de
Fevereiro de 1992, do Comitê de Ministros do
Conselho da Europa, relativa à utilização de
análises de DNA no âmbito do sistema de justiça
penal;
RECORDANDO a resolução do Conselho, de 9 de
Junho de 1997, relativa ao intercâmbio de
resultados de análises de DNA;
TENDO EM CONTA os trabalhos do grupo de
trabalho «DNA» da rede europeia de institutos de
polícia científica (ENFSI) sobre a harmonização dos
marcadores de DNA e das técnicas de DNA,
financiados no âmbito do programa Stop da União
Europeia nos termos da Ação Comum 96/700/JAI
do Conselho, de 29 de Novembro de 1996, que
estabelece um programa de incentivo e de
intercâmbio destinado aos responsáveis pela ação
contra o tráfico de seres humanos e a exploração
sexual de crianças;
CONSIDERANDO que existem aspectos técnicos
associados à investigação do DNA que devem ser
tidos em conta no desenvolvimento de atividades de
cooperação;
CONSIDERANDO que a análise do DNA tem
provado representar um valor significativo para a
investigação criminal e que o intercâmbio eficaz de
resultados de análises de DNA poderá ser
melhorado graças à utilização dos mesmos
marcadores de DNA;
CONVICTOS de que tal intercâmbio é essencial
para combater a criminalidade de um modo
controlado, eficaz e metódico;

CONSIDERANDO que será, pois, conveniente
estabelecer uma primeira lista mínima dos
marcadores de DNA utilizados nas análises de DNA
para fins judiciais nos Estados-Membros e que
possa ser utilizada no âmbito desse intercâmbio;
SALIENTANDO o fato de que o intercâmbio de
resultados de análises de DNA só deverá ser
efetuado quando houver razões que levem a crer
que tal intercâmbio poderá fornecer informações
relevantes para a investigação criminal,
ADOTOU A PRESENTE RESOLUÇÃO:
I. DEFINIÇÕES
1. «Marcador de DNA»: lócus numa molécula de
DNA que, tipicamente, contém informações
diferentes para indivíduos diferentes.
2. «Resultado de análise de DNA»: código de letras
ou números obtido com base na análise de um ou
vários loci no DNA e utilizado para fins de
informação. Por exemplo, o resultado da análise do
DNA «D3S1358 14-15, D21S11 28-30» significa
que o indivíduo em causa é do tipo 14-15 no que se
refere ao marcador de DNA D3S1358 e do tipo 2830 no que se refere ao marcador de DNA D21S11.
3. «Série normalizada europeia (ESS)» (European
Standard Set): série de marcadores de DNA
apresentada no ANEXO I.
4. «Marcador ESS» marcador de DNA contido na
série normalizada europeia (ESS).
5. «Resultado de análise ESS»: resultado de uma
análise de DNA obtido através da utilização dos
marcadores de DNA acima referidos, que fazem
parte da ESS.
II. TÉCNICAS DE DNA PARA FINS JUDICIAIS
1. Nas análises de DNA para fins judiciais, e a fim
de facilitar o intercâmbio de resultados de análises
de DNA, os Estados-Membros são convidados a
utilizar pelo menos os marcadores de DNA
enumerados na lista constante do anexo I, que
constituem a ESS.
2. Os Estados-Membros são convidados a obter
resultados de análises ESS utilizando técnicas de
DNA cientificamente testadas e aprovadas, com
base em estudos efetuados no âmbito do grupo de
trabalho «DNA» da ENFSI. Os Estados-Membros
deverão estar em condições de especificar, se tal
lhes for solicitado, os seus requisitos de qualidade e
testes de aptidão usuais.
III. INTERCÂMBIO DE RESULTADOS DE
ANÁLISES DE DNA
1. Solicita-se aos Estados-Membros que, ao
proceder ao intercâmbio de resultados de análises de
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DNA, limitem os referidos resultados às zonas do
cromossoma sem expressão genética, ou seja, que,
ao que se sabe, não contenham informação sobre
características hereditárias específicas.
2. Ao que se sabe, os marcadores de DNA
constantes do anexo I não contêm informação sobre
características hereditárias específicas. Caso a
ciência evolua de modo a permitir determinar que
algum dos marcadores de DNA recomendados na
presente resolução contém informação sobre
características hereditárias específicas, recomendase aos Estados-Membros que deixem de utilizar esse
marcador. Também se recomenda aos EstadosMembros que se preparem para suprimir os
resultados das análises de DNA que tiverem
recebido, se se verificar que os referidos resultados
das análises de DNA têm
informações sobre características hereditárias
específicas.
3. Os Estados-Membros são incentivados a utilizar
o formulário constante do anexo II, que se baseia no
modelo já utilizado por outras organizações
internacionais, como a Interpol, para o intercâmbio
dos resultados obtidos através da ESS. Insta-se os

Estados-Membros a designarem um ponto de
contacto para esse efeito.
4. A fim de facilitar o intercâmbio de resultados de
análises de DNA entre os Estados-Membros, deverá
ser estudada a possibilidade de transmissão por
meios eletrônicos.
5. O disposto nos pontos 1 e 2 não prejudica os
acordos bilaterais entre Estados-Membros em
matéria de utilização de marcadores de DNA
específicos, celebrados em conformidade com a sua
legislação nacional.
ANEXO I
A série normalizada europeia (ESS) inclui os
seguintes marcadores de DNA:
D3S1358
VWA
D8S1179
D21S11
D18S51
HUMTH01
FGA
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ANEXO 6
DECLARAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE
OS DADOS GENÉTICOS HUMANOS♣
Traduzida pela Comissão Nacional da UNESCO

PREFÁCIO
No dia 16 de Outubro de 2003, no decurso da sua
32º sessão, a Conferência Geral da UNESCO
aprovou por unanimidade e aclamação a Declaração
Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos,
assim prolongando de forma muito apropriada a
Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os
Direitos Humanos de 1997.
O objetivo da Declaração é garantir o respeito da
dignidade humana e a proteção dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais em matéria
de recolha, tratamento, utilização e conservação de
dados genéticos humanos, em conformidade com os
imperativos de igualdade, justiça e solidariedade.
Propõe-se também definir os princípios que deverão
orientar os Estados na formulação das suas
legislações e das suas políticas sobre estas matérias.
Por isso ela é muito oportunamente acompanhada
de uma resolução de aplicação que compromete os
Estados na adoção de todas as medidas apropriadas
para promover os princípios nela enunciados e na
promoção da sua aplicação.
A adoção da Declaração é tanto mais essencial
quanto é certo que a sua elaboração, iniciada em
2001, teve lugar num contexto em que os diferentes
sistemas médicos, jurídicos e de pensamento
estavam pouco preparados para as novas questões
éticas suscitadas pelas descobertas relativas ao gene.
A Declaração Internacional sobre os Dados
Genéticos Humanos vem agora fornecer orientações
práticas de ação que vão permitir pensar e dominar
melhor as profundas alterações introduzidas pela
revolução genética.
Se é indubitável que cabe à UNESCO criar os
mecanismos mais apropriados para promover a
efetiva aplicação da Declaração, é igualmente
essencial que os Estados, com as medidas que
entendam adotar, lhe deem vida, de modo a
reforçar-lhe o impacto e garantir-lhe a perenidade.
Oxalá a presente brochura, que os têm como
principais destinatários contribuam para que seja
cumprido esse imperioso dever.
Koïchiro Matsuura

♣
Aprovada por unanimidade e aclamação no dia 16 de Outubro
de 2003 pela 32° sessão da Conferência Geral da UNESCO.

A Conferência Geral,
Recordando a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de 10 de Dezembro de 1948, os dois
Pactos Internacionais das Nações Unidas relativos
aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e aos
Direitos Civis e Políticos, de 16 de Dezembro de
1966, a Convenção Internacional das Nações
Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, de 21 de Dezembro de 1965,
a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres, de 18 de Dezembro de 1979, a
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança, de 20 de Novembro de 1989, as
Resoluções 2001/39 e 2003/232 do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas sobre a
Confidencialidade dos Dados Genéticos e a NãoDiscriminação, respectivamente de 26 de Julho de
2001 e 22 de Julho de 2003, a Convenção da OIT
(nº 111) sobre a Discriminação em Matéria de
Emprego e Profissão, de 25 de Junho de 1958, a
Declaração Universal da UNESCO sobre a
Diversidade Cultural, de 2 de Novembro de 2001, o
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados com o
Comércio (ADPIC) anexo ao Acordo que estabelece
a Organização Mundial do Comércio, que entrou
em vigor em 1º de Janeiro de 1995, a Declaração de
Doha relativa ao Acordo sobre os ADPIC e a Saúde
Pública, de 14 de Novembro de 2001 e os outros
instrumentos internacionais relativos aos direitos
humanos adotados pela Organização das Nações
Unidas e pelas agências especializadas do sistema
das Nações Unidas,
Recordando mais particularmente a Declaração
Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos
Humanos que adotou, por unanimidade e
aclamação, em 11 de Novembro de 1997 e a
Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 9
de Dezembro de 1998, e as orientações para a
aplicação da Declaração Universal sobre o Genoma
Humano e os Direitos Humanos que aprovou em 16
de Novembro de 1999 pela sua Resolução 30 C/23,
Congratulando-se com o grande interesse público
que a Declaração Universal sobre o Genoma
Humano e os Direitos Humanos despertou por todo
o mundo, com o firme apoio que ela recebeu da
comunidade internacional e com o impacto que teve
nos Estados Membros que nela se inspiraram para
as suas legislações, regulamentações, normas e
códigos de conduta éticos e princípios orientadores,
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Tendo em mente os instrumentos internacionais e
regionais, legislações, regulamentos e textos
nacionais de âmbito ético referentes à proteção dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais e ao
respeito da dignidade humana nas atividades de
recolha, tratamento, utilização e conservação de
dados científicos, bem como de dados médicos e
dados pessoais,
Reconhecendo ainda que os dados genéticos
humanos têm uma especificidade resultante do seu
caráter sensível e podem indicar predisposições
genéticas dos indivíduos e que essa capacidade
indicativa pode ser mais ampla do que sugerem as
avaliações feitas no momento em que os dados são
recolhidos; que esses dados podem ter um impacto
significativo sobre a família, incluindo a
descendência, ao longo de várias gerações, e em
certos casos sobre todo o grupo envolvido; que
podem conter informações cuja importância não é
necessariamente conhecida no momento em que são
colhidas as amostras biológicas e que podem
assumir importância cultural para pessoas ou
grupos,
Sublinhando que todos os dados médicos, incluindo
os dados genéticos e os dados proteômicos,
independentemente do seu conteúdo aparente,
devem ser tratados com o mesmo grau de
confidencialidade,
Observando a importância crescente dos dados
genéticos humanos nos domínios econômico e
comercial,
Tendo em mente as necessidades especiais e a
vulnerabilidade dos países em desenvolvimento e a
necessidade de reforçar a cooperação internacional
no domínio da genética humana,
Considerando que a recolha, o tratamento, a
utilização e a conservação dos dados genéticos
humanos se revestem de uma importância capital
para os progressos das ciências da vida e da
medicina, para as suas aplicações e para a utilização
desses dados para fins não médicos,
Considerando igualmente que o crescente volume
de dados pessoais recolhidos torna cada vez mais
difícil garantir a sua verdadeira dissociação
irreversível da pessoa a que dizem respeito,
Sabendo que a recolha, o tratamento, a utilização e a
conservação dos dados genéticos humanos podem
acarretar riscos para o exercício e a observância dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais e
para o da dignidade humana,
Observando que o interesse e o bem-estar do
indivíduo devem ter prioridade sobre os direitos e
os interesses da sociedade e da investigação.
Reafirmando os princípios consagrados pela
Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os
Direitos Humanos e bem assim os princípios de

igualdade, justiça, solidariedade e responsabilidade,
de respeito da igualdade humana, dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais, em
particular da liberdade de pensamento e de
expressão, incluindo a liberdade de investigação,
assim como a proteção da vida privada e da
segurança da pessoa, em que devem basear-se a
recolha, o tratamento, a utilização e a conservação
dos dados genéticos humanos,
Proclama os princípios que se seguem e adota a
presente Declaração.
A. DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º: Objetivos e âmbito
(a) A presente Declaração tem por objetivos:
garantir o respeito da dignidade humana e a
proteção dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais na recolha, tratamento, utilização e
conservação dos dados genéticos humanos, dos
dados proteômicos humanos e das amostras
biológicas a partir das quais eles são obtidos, daqui
em diante denominadas «amostras biológicas», em
conformidade com os imperativos de igualdade,
justiça e solidariedade e tendo em devida conta a
liberdade de pensamento e de expressão, incluindo a
liberdade de investigação; definir os princípios que
deverão orientar os Estados na formulação da sua
legislação e das suas políticas sobre estas questões;
e servir de base para a recomendação de boas
práticas nestes domínios, para uso das instituições e
indivíduos interessados.
(b) A recolha, o tratamento, a utilização e a
conservação dos dados genéticos humanos, dos
dados proteômicos humanos e das amostras
biológicas devem fazer-se em conformidade com o
direito internacional relativo aos direitos humanos.
(c) As disposições da presente Declaração aplicamse à recolha, ao tratamento, à utilização e à
conservação dos dados genéticos humanos, dos
dados proteômicos 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.
Artigo 2º: Definições
Para efeitos da presente Declaração, os termos e
expressões utilizados têm a seguinte definição:
(i) Dados genéticos humanos: informações relativas
às características hereditárias dos indivíduos,
obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por
outras análises científicas;
(ii) Dados proteômicos humanos: informações
relativas às proteínas de um indivíduo, incluindo a
sua expressão, modificação e interação;
(iii) Consentimento: qualquer acordo específico,
expresso e informado dado livremente por um
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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 extração 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 (swab) bucal;
(ix) Dados associados a uma pessoa identificável:
dados que contêm informações como o nome, a data
de nascimento e o domicílio, 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 cromossomo, incluindo um
teste indireto 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 fração desta
com o propósito de detectar características genéticas
em indivíduos assintomáticos;
(xiv) Aconselhamento genético: procedimento que
consiste em explicar as consequências 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 consequências 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 arquivos constituídos para
finalidades diferentes.
Artigo 3º: Identidade da pessoa
Cada indivíduo tem uma constituição genética
característica. No entanto, não se pode reduzir a
identidade de uma pessoa a características
genéticas, uma vez que ela é constituída pela
intervenção de complexos fatores educativos,
ambientais e pessoais, bem como de relações
afetivas, sociais, espirituais e culturais com outros
indivíduos, e implica um elemento de liberdade.
Artigo 4º: Especificidade
(a) A especificidade dos dados genéticos humanos
decorre do fato de:
(i) Serem preditivas de predisposições genéticas dos
indivíduos;
(ii) poderem ter um impacto significativo sobre a
família, incluindo a descendência, ao longo de
várias gerações, e em certos casos sobre todo o
grupo a que pertence a pessoa em causa;
(iii) poderem conter informações cuja importância
não é necessariamente conhecida no momento em
que são recolhidas as amostras biológicas;
(iv) poderem revestir-se de importância cultural
para pessoas ou grupos.
(b) É necessário prestar a devida atenção ao caráter
sensível dos dados genéticos humanos e garantir um
nível de proteção adequado a esses dados e às
amostras biológicas.
Artigo 5º: Finalidade
Os dados genéticos humanos e os dados
proteômicos só podem ser recolhidos, tratados,
utilizados e conservados para fins de:
(i) diagnóstico e cuidados de saúde, incluindo os
rastreios e os testes preditivos;
(ii) investigação médica e outra investigação
científica, incluindo os estudos epidemiológicos, em
particular os estudos de genética das populações,
assim como os estudos antropológicos ou
arqueológicos, daqui em diante designados
coletivamente pela expressão «investigação médica
e científica»;
(iii) medicina legal e processos civis ou penais e
outros procedimentos legais, tendo em conta a
alínea (c) do Artigo 1º;
(iv) ou qualquer outro fim compatível com a
Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os
Direitos Humanos e com o direito internacional
relativo aos direitos humanos.
Artigo 6º: Procedimentos
(a) Do ponto de vista ético, é imperativo que os
dados genéticos humanos e os dados proteômicos
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humanos sejam, recolhidos, tratados, utilizados e
conservados com base em procedimentos
transparentes e eticamente aceitáveis. Os Estados
deverão desenvolver esforços no sentido de
promover a participação da sociedade no seu
conjunto no processo de tomada de decisão sobre as
políticas gerais de recolha, tratamento, utilização e
conservação dos dados genéticos humanos e dos
dados proteômicos humanos e na avaliação da
respectiva gestão, nomeadamente nos casos de
estudos de genética das populações. Este processo
de tomada de decisões, que pode tirar partido da
experiência internacional, deverá garantir a livre
expressão de diferentes pontos de vista.
(b) Deverão ser promovidos e instaurados à escala
nacional, regional, local ou institucional comitês de
ética independentes, pluridisciplinares e pluralistas,
em conformidade com as disposições do artigo 16º
da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e
os Direitos Humanos. Deverão ser consultados
comitês de ética em nível nacional, quando existam,
sobre o estabelecimento de normas, regras e
diretivas a que devem obedecer a recolha, o
tratamento, a utilização e a conservação dos dados
genéticos humanos, dos dados proteômicos
humanos e das amostras biológicas. Os mesmos
comitês deverão igualmente ser consultados
relativamente às questões sobre as quais não exista
legislação interna. Deverão ser consultados os
comitês de ética em nível institucional ou local
quanto à aplicação das normas, regras e diretivas
acima referidas a projetos de investigação
específicos.
(c) Quando a recolha, o tratamento, a utilização e a
conservação de dados genéticos humanos, de dados
proteômicos humanos ou de amostras biológicas
têm lugar em mais do que um Estado, deverão ser
consultados, se necessário, os comitês de ética dos
Estados envolvidos, e o exame destas questões ao
nível apropriado deverá basear-se nos princípios
enunciados na presente Declaração e nas normas
éticas e jurídicas adotadas pelos Estados envolvidos.
(d) Do ponto de vista ético, é imperativo que sejam
fornecidas informações claras, objetivas, adequadas
e apropriada 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.
Artigo 7º: Não-discriminação e não-estigmatização
(a) Deverão ser feitos todos os esforços no sentido
de impedir que os dados genéticos e os dados
proteômicos humanos sejam utilizados de um 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 este 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.
B. RECOLHA
Artigo 8º: Consentimento
(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.
(b) Quando, de acordo com o direito interno, uma
pessoa é incapaz de exprimir o seu consentimento
informado, deverá ser obtida uma autorização do
seu representante legal, de acordo com o direito
interno. O representante legal deverá agir tendo
presente o superior interesse da pessoa em causa.
(c) Um adulto que não esteja em condições de
exprimir o seu consentimento deverá participar na
medida do possível no processo de autorização. A
opinião de um menor deverá ser tomada em
consideração como um fator cujo caráter
determinante aumenta com a idade e o grau de
maturidade.
(d) Os rastreios e testes genéticos praticados para
fins de diagnóstico e de cuidados de saúde em
menores e adultos incapazes de exprimir o seu
consentimento não serão em princípio eticamente
aceitáveis a não ser que tenham importantes
implicações para a saúde da pessoa e tenham em
conta o seu superior interesse.
Artigo 9º: Retirada do consentimento
(a) Quando são recolhidos dados genéticos
humanos, dados proteômicos humanos ou amostras
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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.
Artigo 10º: Direito a decidir ser ou não informado
dos resultados da investigação
Quando são recolhidos dados genéticos humanos,
dados proteômicos ou amostras biológicas para fins
de investigação médica e científica, as informações
fornecidas na altura do consentimento deverão
indicar que a pessoa em causa tem direito a decidir
ser ou não informada dos resultados. Esta cláusula
não se aplica à investigação sobre dados
irreversivelmente
dissociados
de
pessoas
identificáveis nem a dados que não conduzam a
conclusões individuais relativas às pessoas que
participaram na referida investigação. Se necessário,
o direito a não ser informado deverá ser tornado
extensivo aos familiares identificados dessas
pessoas que possam ser afetados pelos resultados.
Artigo 11º: Aconselhamento genético
Do ponto de vista ético, é imperativo, que na altura
da análise de um teste genético que possa ter
implicações importantes para a saúde de uma
pessoa, lhe seja proporcionado adequado
aconselhamento genético. O aconselhamento
genético deverá ser não-diretivo, culturalmente
adaptado e consentâneo com o superior interesse da
pessoa em causa.
Artigo 12º: Recolha de amostras biológicas para
fins de medicina legal ou de processos civis ou
penais ou outras ações legais
Quando são recolhidos dados genéticos humanos ou
dados proteômicos humanos para fins de medicina
legal ou de processos civis ou penais ou outras
ações legais, incluindo testes de paternidade, a
colheita de amostras biológicas in vivo ou post
mortem só deverá ter lugar nas condições previstas
pelo direito interno, em conformidade com o direito
internacional relativo aos direitos humanos.

C. TRATAMENTO
Artigo 13º: Acesso
A ninguém deverá ser recusado o acesso aos seus
próprios dados genéticos ou dados proteômicos a
não ser que os mesmos sejam irreversivelmente
dissociados da pessoa que é sua a fonte identificável
ou que o direito interno restrinja o acesso no
interesse da saúde pública, da ordem pública ou da
segurança nacional.
Artigo 14º: Vida privada e confidencialidade
(a) Os Estados deverão desenvolver esforços no
sentido de proteger, nas condições previstas pelo
direito interno em conformidade com o direito
internacional relativo aos direitos humanos, a vida
privada dos indivíduos e a confidencialidade dos
dados genéticos humanos associados a uma pessoa,
uma família ou, se for caso disso, um grupo
identificável.
(b) Os dados genéticos humanos, os dados
proteômicos humanos e as amostras biológicas
associados a uma pessoa identificável não deverão
ser comunicados nem tornados acessíveis a
terceiros, em particular empregadores, companhias
de seguros, estabelecimentos de ensino ou família,
se não for por um motivo de interesse público
importante nos casos restritivamente previstos pelo
direito interno em conformidade com o direito
internacional relativo aos direitos humanos, ou
ainda sob reserva de consentimento prévio, livre,
informado e expresso da pessoa em causa, na
condição de tal consentimento estar em
conformidade com o direito interno e com o direito
internacional relativo aos direitos humanos. A vida
privada de um indivíduo que participa num estudo
em que são utilizados dados genéticos humanos,
dados proteômicos humanos ou amostras biológicas
deverá ser protegida e os dados tratados como
confidenciais.
(c) Os dados genéticos humanos, os dados
proteômicos humanos e as amostras biológicas
recolhidos para fins de investigação médica e
científica não deverão por norma estar associados a
uma pessoa identificável. Mesmo quando esses
dados ou amostras biológicas não estão associados a
uma pessoa identificável, deverão ser tomadas as
precauções necessárias para garantir a sua
segurança.
(d) Os dados genéticos humanos, os dados
proteômicos humanos e as amostras biológicas
recolhidos para fins de investigação médica e
cientifica só podem manter-se associados a uma
pessoa identificável se forem necessários para a
realização da investigação e na condição de a vida
privada do indivíduo e a confidencial idade dos
referidos dados ou amostras biológicas serem
protegidos em conformidade com o direito interno.
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(e) Os dados genéticos humanos e os dados
proteômicos humanos não deverão ser conservados
sob uma forma que permita identificar o indivíduo
em causa por mais tempo que o necessário para
alcançar os objetivos com vista aos quais foram
recolhidos ou ulteriormente tratados.
Artigo 15º: Exatidão, fiabilidade, qualidade e
segurança
As pessoas e entidades encarregadas do tratamento
dos dados genéticos humanos, dos dados
proteômicos humanos e das amostras biológicas
deverão tomar as medidas necessárias para garantir
a exatidão, a fiabilidade, a qualidade e a segurança
desses dados e do tratamento das amostras
biológicas. Deverão dar provas de rigor, prudência,
honestidade e integridade no tratamento e na
interpretação dos dados genéticos humanos, dos
dados proteômicos humanos ou das amostras
biológicas, tendo em conta as suas implicações
éticas, jurídicas e sociais.
D. UTILIZAÇÃO
Artigo 16º: Alteração de finalidade
(a) Os dados genéticos humanos, os dados
proteômicos humanos e as amostras biológicas
recolhidos para uma das finalidades enunciadas no
artigo 5º não deverão ser utilizados para uma
finalidade
diferente
incompatível
com
o
consentimento dado originariamente, a menos que o
consentimento prévio, livre, informado e expresso
da pessoa em causa seja obtido em conformidade
com as disposições do artigo 8º (a) ou a utilização
proposta, decidida de acordo com o direito interno,
responda a um motivo de interesse público
importante e esteja em conformidade com o direito
internacional relativo aos direitos humanos. Nos
casos em que a pessoa em causa não tenha a
capacidade de dar o seu consentimento, deverão
aplicar-se mutatis mutandis as disposições do
Artigo 8º (b) e (c).
(b) Quando não for possível obter o consentimento
prévio, livre, informado e expresso ou se os dados
estiverem irreversivelmente dissociados de uma
pessoa identificável, os dados genéticos humanos
podem ser utilizados nas condições previstas pelo
direito interno em conformidade com os
procedimentos de consulta enunciados no artigo 6º
(b).
Artigo 17º: Amostras biológicas conservadas
(a) As amostras biológicas conservadas recolhidas
para efeitos diferentes dos enunciados no artigo 5º
podem ser utilizadas para obter dados genéticos
humanos ou dados proteômicos humanos sob
reserva do consentimento prévio, livre, informado e
expresso da pessoa envolvida. Porém, o direito
interno pode estipular que se tais dados forem
importantes para fins de investigação médica e

científica, por exemplo, estudos epidemiológicos,
ou de saúde pública, podem os mesmos ser
utilizados para esses fins, em conformidade com os
procedimentos de consulta enunciados no artigo 6º
(b).
(b) As disposições do artigo 12º deverão aplicar-se
mutatis mutandis às amostras biológicas
conservadas utilizadas para produzir dados
genéticos humanos para fins de medicina legal.
Artigo 18º: Circulação e cooperação internacional
(a) Os Estados deverão regulamentar, em
conformidade com o seu direito interno e com os
acordos internacionais, a circulação transfronteiriça
dos dados genéticos humanos, dos dados
proteômicos humanos e das amostras biológicas de
modo a fomentar a cooperação médica e científica
internacional e assegurar um acesso equitativo a
estes dados. O sistema montado para o efeito deverá
procurar garantir que o destinatário assegure uma
proteção adequada, em conformidade com os
princípios enunciados na presente Declaração.
(b) Os Estados deverão desenvolver esforços no
sentido de, no respeito dos princípios previstos pela
presente Declaração, continuar a fomentar a difusão
internacional do conhecimento cientifico sobre os
dados genéticos humanos e os dados proteômicos
humanos e, para esse fim, fomentar a cooperação
científica e cultural, nomeadamente entre países
industrializados e países em desenvolvimento.
(c) Os investigadores deverão desenvolver esforços
no sentido de estabelecer relações de cooperação
assentes no respeito mútuo em matéria científica e
ética e, sob reserva das disposições do artigo 14º,
deverão incentivar a livre circulação dos dados
genéticos humanos e dos dados proteômicos
humanos como forma de fomentar a partilha dos
conhecimentos científicos, na condição de serem
respeitados pelas partes interessadas os princípios
enunciados na presente Declaração. Com este
objetivo, deverão também desenvolver esforços no
sentido de publicar em tempo útil os resultados das
suas investigações.
Artigo 19º: Partilha dos benefícios
(a) No respeito do direito interno ou da política
nacional e dos acordos internacionais, os benefícios
da utilização dos dados genéticos humanos, dados
proteômicos humanos ou amostras
biológicas recolhidos para fins de investigação
médica e científica deverão ser partilhados com a
sociedade no seu todo e com a comunidade
internacional. Para a concretização deste princípio,
os benefícios poderão assumir as seguintes formas:
i) assistência especial às pessoas e grupos que
participaram na investigação;
ii) acesso a cuidados de saúde;
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iii) fornecimento de novos meios de diagnóstico,
instalações e serviços para novos tratamentos, ou
medicamentos resultantes da investigação;
iv) apoio aos serviços de saúde;
v) instalações e serviços destinados a reforçar as
capacidades de investigação;
vi) estruturação e reforço da capacidade de países
em desenvolvimento de recolher e tratar os dados
genéticos humanos tendo em conta os seus
problemas particulares;
vii) qualquer outra forma compatível com os
princípios enunciados na presente Declaração.
(b) O direito interno e os acordos internacionais
poderão estipular restrições a este respeito.
E. CONSERVAÇÃO
Artigo 20º: Dispositivo de supervisão e gestão
Os Estados poderão considerar a possibilidade de
instituir, com vista à supervisão e gestão dos dados
genéticos humanos, dos dados proteômicos
humanos e das amostras biológicas, um dispositivo
baseado nos princípios de independência,
multidisciplinaridade, pluralismo e transparência e
também nos princípios enunciados na presente
Declaração. Este dispositivo poderá abarcar também
a natureza e finalidades da conservação dos
referidos dados.
Artigo 21º: Destruição
a) As disposições do artigo 9º aplicam-se mutatis
mutandis aos dados genéticos humanos, dados
proteômicos humanos e amostras biológicas
conservados.
b) Os dados genéticos humanos, os dados
proteômicos humanos e as amostras biológicas
respeitantes a um suspeito recolhidos no decurso de
um inquérito judiciário deverão ser destruídos logo
que deixem de ser necessários, salvo se o direito
interno, em conformidade com o direito
internacional relativo aos direitos humanos,
dispuser em sentido diferente.
c) Os dados genéticos humanos, os dados
proteômicos humanos e as amostras biológicas só
deverão ser colocadas à disposição da medicina
legal e de um processo civil pelo período em que
sejam necessários para esses fins, salvo se o direito
interno, em conformidade com o direito
internacional relativo aos direitos humanos,
dispuser em sentido diferente.
Artigo 22º: Cruzamento de dados
Deverá - ser indispensável obter o consentimento
para qualquer cruzamento dos dados genéticos
humanos, dos dados proteômicos humanos ou das
amostras biológicas conservados para fins de
diagnóstico e cuidados de saúde e também para fins
de investigação médica e outra investigação
científica, salvo se o direito interno, em

conformidade com o direito internacional relativo
aos direitos humanos, dispuser em sentido diferente.
F. PROMOÇÃO E APLICAÇÃO
Artigo 23º: Aplicação
(a) Os Estados deverão tomar todas as medidas
apropriadas, de natureza legislativa, administrativa
ou outra, para pôr em prática os princípios
enunciados
na
presente
Declaração,
em
conformidade com o direito internacional relativo
aos direitos humanos. Essas medidas deverão ser
apoiadas por uma ação em matéria de educação,
formação e informação do público.
(b) No quadro da cooperação internacional, os
Estados deverão esforços no sentido de celebrar
acordos bilaterais e multilaterais que permitam aos
países em desenvolvimento reforçar a sua
capacidade de participar na criação e intercâmbio de
conhecimentos científicos sobre os dados genéticos
humanos e das correspondentes competências
técnicas.
Artigo 24º: Educação, formação e informação no
domínio da ética
Com vista a promover os princípios enunciados na
presente Declaração, os Estados deverão
desenvolver esforços no sentido de fomentar todas
as formas de educação e formação no domínio da
ética a todos os níveis, e de incentivar os programas
de informação e difusão dos conhecimentos
relativos aos dados genéticos humanos. Tais
medidas deverão ter em vista destinatários
específicos, em particular os investigadores e os
membros dos comitês de ética, ou dirigir-se ao
grande público. Com este propósito, os Estados
deverão
estimular
as
organizações
intergovernamentais internacionais e regionais, bem
como
as
organizações
não-governamentais
internacionais, regionais e nacionais a que
participem nesta tarefa.
Artigo 25º: Funções do Comitê Internacional de
Bioética (CIB) e do Comitê Intergovernamental de
Bioética (CIGB)
O Comitê Internacional de Bioética (CIB) e o
Comitê Intergovernamental de Bioética (CIGB)
contribuem para a aplicação prática da presente
Declaração e para a difusão dos princípios nela
enunciados. Os dois comitês deverão ser
responsáveis, numa base concertada, pelo seu
acompanhamento e pela avaliação da sua aplicação
prática, tomando nomeadamente por base os
relatórios fornecidos pelos Estados. Deverá
competir-lhes nomeadamente formular todos os
pareceres ou propostas que possam acentuar a
efetividade da presente Declaração. Deverão
formular, de acordo com os procedimentos
estatutários da UNESCO, recomendações dirigidas
à Conferência Geral.
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Artigo 26º: Atividades de acompanhamento da
UNESCO
A UNESCO tomará as medidas apropriadas para
assegurar o acompanhamento da presente
Declaração de modo a promover o avanço das
ciências da vida e suas aplicações tecnológicas com
base no respeito da dignidade humana, no exercício
e respeito dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais.
Artigo 27º: Exclusão de atos contrários aos
direitos humanos, às liberdades fundamentais e à
dignidade humana
Nenhuma disposição da presente Declaração pode
ser interpretada como podendo ser invocada de
alguma forma por um Estado, agrupamento ou
indivíduo para se dedicar a uma atividade ou
praticar um ato para fins contrários aos direitos
humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade
humana, e nomeadamente aos princípios enunciados
na presente Declaração.
Aplicação da Declaração Internacional sobre os
Dados Genéticos Humanos (32 C/Res. 23)*
A Conferência Geral,
Considerando a Declaração Internacional sobre os
Dados Genéticos Humanos aprovada no dia 16 de
Outubro de 2003,
I. Exorta os Estados Membros:
(a) a tomarem todas as adequadas medidas
legislativas, administrativas ou outras para fazer
vigorar os princípios enunciados na Declaração, em

conformidade com o direito internacional relativo
aos direitos humanos; tais medidas deverão ser
apoiadas por uma ação no domínio da educação,
formação e informação do público;
(b) a comunicarem regularmente ao Diretor Geral
todas as informações úteis sobre as medidas por eles
tomadas com vista à aplicação dos princípios
enunciados na Declaração, em conformidade com o
seu artigo 25;
(c) a promoverem a educação e a formação no
domínio da ética aos níveis apropriados e a
incentivarem os programas de informação e difusão
dos conhecimentos relativos aos dados genéticos
humanos;
2. Convida o Diretor Geral:
(a) a tomar as medidas apropriadas para assegurar o
acompanhamento da Declaração, nomeadamente a
sua difusão e tradução para um grande número de
línguas;
(b) a tomar as medidas necessárias para que o
Comitê Internacional de Bioética da UNESCO
(CIB) e o Comitê Intergovernamental de Bioética
(CIGB) possam contribuir adequadamente para a
aplicação da Declaração e para a difusão dos
princípios nela enunciados;
(c) a apresentar-lhe na sua 33ª sessão um relatório
sobre a execução da presente resolução.
*Resolução aprovada pela Conferência Geral da UNESCO na
sua 32ª sessão, no dia 16 de Outubro de 2003.
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ANEXO 7

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 196 DE 10 DE OUTUBRO DE
1996
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua
Quinquagésima Nona Reunião Ordinária, realizada
nos dias 09 e 10 de outubro de 1996, no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas
pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
RESOLVE:
Aprovar as seguintes diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos:
I - PREÂMBULO
A presente Resolução fundamenta-se nos principais
documentos
internacionais
que
emanaram
declarações e diretrizes sobre pesquisas que
envolvem seres humanos: o Código de Nuremberg
(1947), a Declaração dos Direitos do Homem
(1948), a Declaração de Helsinque (1964 e suas
versões posteriores de 1975, 1983 e 1989), o
Acordo Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos (ONU, 1966, aprovado pelo Congresso
Nacional Brasileiro em 1992), as Propostas de
Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas
Biomédicas
Envolvendo
Seres
Humanos
(CIOMS/OMS 1982 e 1993) e as Diretrizes
Internacionais para Revisão Ética de Estudos
Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Cumpre as
disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e da legislação
brasileira correlata: Código de Direitos do
Consumidor, Código Civil e Código Penal, Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da
Saúde 8.080, de 19/09/90 (dispõe sobre as
condições de atenção à saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes), Lei
8.142, de 28/12/90 (participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde), Decreto
99.438, de 07/08/90 (organização e atribuições do
Conselho Nacional de Saúde), Decreto 98.830, de
15/01/90 (coleta por estrangeiros de dados e
materiais científicos no Brasil), Lei 8.489, de
18/11/92, e Decreto 879, de 22/07/93 (dispõem
sobre retirada de tecidos, órgãos e outras partes do
corpo humano com fins humanitários e científicos),
Lei 8.501, de 30/11/92 (utilização de cadáver), Lei
8.974, de 05/01/95 (uso das técnicas de engenharia
genética e liberação no meio ambiente de
organismos geneticamente modificados), Lei 9.279,

de 14/05/96 (regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial), e outras.
Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e
das coletividades, os quatro referenciais básicos da
Bioética: autonomia, não maleficência, beneficência
e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e
deveres que dizem respeito à comunidade científica,
aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.
O caráter contextual das considerações aqui
desenvolvidas implica em revisões periódicas desta
Resolução, conforme necessidades nas áreas
tecnocientífica e ética.
Ressalta-se, ainda, que cada área temática de
investigação e cada modalidade de pesquisa, além
de respeitar os princípios emanados deste texto,
deve cumprir com as exigências setoriais e
regulamentações específicas.
II - TERMOS E DEFINIÇÕES
A presente Resolução adota no seu âmbito as
seguintes definições:
II.1 - Pesquisa - classe de atividades cujo objetivo é
desenvolver ou contribuir para o conhecimento
generalizável. O conhecimento generalizável
consiste em teorias, relações ou princípios ou no
acúmulo de informações sobre as quais estão
baseados, que possam ser corroborados por métodos
científicos aceitos de observação e inferência.
II.2 - Pesquisa envolvendo seres humanos pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva
o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua
totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de
informações ou materiais.
II.3 - Protocolo de Pesquisa - Documento
contemplando a descrição da pesquisa em seus
aspectos fundamentais, informações relativas ao
sujeito da pesquisa, à qualificação dos
pesquisadores e à todas as instâncias responsáveis.
II.4 - Pesquisador responsável - pessoa
responsável pela coordenação e realização da
pesquisa e pela integridade e bem-estar dos sujeitos
da pesquisa.
II.5 - Instituição de pesquisa - organização,
pública ou privada, legitimamente constituída e
habilitada na qual são realizadas investigações
científicas.
II.6 - Promotor - indivíduo ou instituição,
responsável pela promoção da pesquisa.
II.7 - Patrocinador - pessoa física ou jurídica que
apoia financeiramente a pesquisa.
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II.8 - Risco da pesquisa - possibilidade de danos à
dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social,
cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer
fase de uma pesquisa e dela decorrente.
II.9 - Dano associado ou decorrente da pesquisa agravo imediato ou tardio, ao indivíduo ou à
coletividade, com nexo causal comprovado, direto
ou indireto, decorrente do estudo científico.
II.10 - Sujeito da pesquisa - é o(a) participante
pesquisado(a), individual ou coletivamente, de
caráter voluntário, vedada qualquer forma de
remuneração.
II.11 - Consentimento livre e esclarecido anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu
representante legal, livre de vícios (simulação,
fraude ou erro), dependência, subordinação ou
intimidação, após explicação completa e
pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus
objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais
riscos e o incômodo que esta possa acarretar,
formulada em um termo de consentimento,
autorizando sua participação voluntária na pesquisa.
II.12 - Indenização - cobertura material, em
reparação a dano imediato ou tardio, causado pela
pesquisa ao ser humano a ela submetida.
II.13 - Ressarcimento - cobertura, em
compensação, exclusiva de despesas decorrentes da
participação do sujeito na pesquisa.
II.14 - Comitês de Ética em Pesquisa-CEP colegiados interdisciplinares e independentes, com
"munus público", de caráter consultivo, deliberativo
e educativo, criados para defender os interesses dos
sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade
e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa
dentro de padrões éticos.
II.15 - Vulnerabilidade - refere-se a estado de
pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou
motivos, tenham a
sua capacidade de
autodeterminação reduzida, sobretudo no que se
refere ao consentimento livre e esclarecido.
II.16 - Incapacidade - Refere-se ao possível sujeito
da pesquisa que não tenha capacidade civil para dar
o seu consentimento livre e esclarecido, devendo ser
assistido ou representado, de acordo com a
legislação brasileira vigente.
III - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
ENVOLVENDO SERES HUMANOS
As pesquisas envolvendo seres humanos devem
atender às exigências éticas e científicas
fundamentais.
III.1 - A eticidade da pesquisa implica em:
a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduosalvo e a proteção a grupos vulneráveis e aos
legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a
pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre

tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua
autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;
b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais
como potenciais, individuais ou coletivos
(beneficência), comprometendo-se com o máximo
de benefícios e o mínimo de danos e riscos;
c) garantia de que danos previsíveis serão evitados
(não maleficência);
d) relevância social da pesquisa com vantagens
significativas para os sujeitos da pesquisa e
minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o
que garante a igual consideração dos interesses
envolvidos, não perdendo o sentido de sua
destinação sócio-humanitária (justiça e equidade).
III.2- Todo procedimento de qualquer natureza
envolvendo o ser humano, cuja aceitação não esteja
ainda consagrada na literatura científica, será
considerado como pesquisa e, portanto, deverá
obedecer às diretrizes da presente Resolução. Os
procedimentos referidos incluem entre outros, os de
natureza instrumental, ambiental, nutricional,
educacional, sociológica, econômica, física,
psíquica ou biológica, sejam eles farmacológicos,
clínicos ou cirúrgicos e de finalidade preventiva,
diagnóstica ou terapêutica.
III.3 - A pesquisa em qualquer área do
conhecimento, envolvendo seres humanos deverá
observar as seguintes exigências:
a) ser adequada aos princípios científicos que a
justifiquem e com possibilidades concretas de
responder a incertezas;
b) estar fundamentada na experimentação prévia
realizada em laboratórios, animais ou em outros
fatos científicos;
c) ser realizada somente quando o conhecimento
que se pretende obter não possa ser obtido por outro
meio;
d) prevalecer sempre as probabilidades dos
benefícios esperados sobre os riscos previsíveis;
e) obedecer a metodologia adequada. Se houver
necessidade de distribuição aleatória dos sujeitos da
pesquisa em grupos experimentais e de controle,
assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer
as vantagens de um procedimento sobre outro
através de revisão de literatura, métodos
observacionais ou métodos que não envolvam seres
humanos;
f) ter plenamente justificada, quando for o caso, a
utilização de placebo, em termos de não
maleficência e de necessidade metodológica;
g) contar com o consentimento livre e esclarecido
do sujeito da pesquisa e/ou seu representante legal;
h) contar com os recursos humanos e materiais
necessários que garantam o bem-estar do sujeito da
pesquisa, devendo ainda haver adequação entre a
competência do pesquisador e o projeto proposto;
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i) prever procedimentos que assegurem a
confidencialidade e a privacidade, a proteção da
imagem e a não estigmatização, garantindo a não
utilização das informações em prejuízo das pessoas
e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico - financeiro;
j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos
com autonomia plena. Indivíduos ou grupos
vulneráveis não devem ser sujeitos de pesquisa
quando a informação desejada possa ser obtida
através de sujeitos com plena autonomia, a menos
que a investigação possa trazer benefícios diretos
aos vulneráveis. Nestes casos, o direito dos
indivíduos ou grupos que queiram participar da
pesquisa deve ser assegurado, desde que seja
garantida a proteção à sua vulnerabilidade e
incapacidade legalmente definida;
l) respeitar sempre os valores culturais, sociais,
morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e
costumes quando as pesquisas envolverem
comunidades;
m) garantir que as pesquisas em comunidades,
sempre que possível, traduzir-se-ão em benefícios
cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua
conclusão. O projeto deve analisar as necessidades
de cada um dos membros da comunidade e analisar
as diferenças presentes entre eles, explicitando
como será assegurado o respeito às mesmas;
n) garantir o retorno dos benefícios obtidos através
das pesquisas para as pessoas e as comunidades
onde as mesmas forem realizadas. Quando, no
interesse da comunidade, houver benefício real em
incentivar ou estimular mudanças de costumes ou
comportamentos, o protocolo de pesquisa deve
incluir, sempre que possível, disposições para
comunicar tal benefício às pessoas e/ou
comunidades;
o) comunicar às autoridades sanitárias os resultados
da pesquisa, sempre que os mesmos puderem
contribuir para a melhoria das condições de saúde
da coletividade, preservando, porém, a imagem e
assegurando que os sujeitos da pesquisa não sejam
estigmatizados ou percam a auto-estima;
p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios
resultantes do projeto, seja em termos de retorno
social, acesso aos procedimentos, produtos ou
agentes da pesquisa;
q)assegurar aos sujeitos da pesquisa as condições de
acompanhamento, tratamento ou de orientação,
conforme o caso, nas pesquisas de rastreamento;
demonstrar a preponderância de benefícios sobre
riscos e custos;
r) assegurar a inexistência de conflito de interesses
entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa ou
patrocinador do projeto;

s) comprovar, nas pesquisas conduzidas do exterior
ou com cooperação estrangeira, os compromissos e
as vantagens, para os sujeitos das pesquisas e para o
Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes casos
deve ser identificado o pesquisador e a instituição
nacionais co-responsáveis pela pesquisa. O
protocolo deverá observar as exigências da
Declaração de Helsinque e incluir documento de
aprovação, no país de origem, entre os apresentados
para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da
instituição brasileira, que exigirá o cumprimento de
seus próprios referenciais éticos. Os estudos
patrocinados do exterior também devem responder
às necessidades de treinamento de pessoal no Brasil,
para que o país possa desenvolver projetos similares
de forma independente;
t) utilizar o material biológico e os dados obtidos na
pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista
no seu protocolo;
u) levar em conta, nas pesquisas realizadas em
mulheres em idade fértil ou em mulheres grávidas, a
avaliação de riscos e benefícios e as eventuais
interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o
embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério,
a lactação e o recém-nascido;
v) considerar que as pesquisas em mulheres
grávidas devem, ser precedidas de pesquisas em
mulheres fora do período gestacional, exceto
quando a gravidez for o objetivo fundamental da
pesquisa;
x) propiciar, nos estudos multicêntricos, a
participação dos pesquisadores que desenvolverão a
pesquisa na elaboração do delineamento geral do
projeto; e
z) descontinuar o estudo somente após análise das
razões da descontinuidade pelo CEP que a aprovou.
IV
CONSENTIMENTO
LIVRE
E
ESCLARECIDO
O respeito devido à dignidade humana exige que
toda pesquisa se processe após consentimento livre
e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que
por si e/ou por seus representantes legais
manifestem a sua anuência à participação na
pesquisa.
IV.1 - Exige-se que o esclarecimento dos sujeitos se
faça em linguagem acessível e que inclua
necessariamente os seguintes aspectos:
a) a justificativa, os objetivos e os procedimentos
que serão utilizados na pesquisa;
b) os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios
esperados;
c) os métodos alternativos existentes;
d) a forma de acompanhamento e assistência, assim
como seus responsáveis;
e) a garantia de esclarecimentos, antes e durante o
curso da pesquisa, sobre a metodologia, informando
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a possibilidade de inclusão em grupo controle ou
placebo;
f) a liberdade do sujeito se recusar a participar ou
retirar seu consentimento, em qualquer fase da
pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao
seu cuidado;
g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade
dos sujeitos quanto aos dados confidenciais
envolvidos na pesquisa;
h) as formas de ressarcimento das despesas
decorrentes da participação na pesquisa; e
i) as formas de indenização diante de eventuais
danos decorrentes da pesquisa.
IV.2 - O termo de consentimento livre e esclarecido
obedecerá aos seguintes requisitos:
a) ser elaborado pelo pesquisador responsável,
expressando o cumprimento de cada uma das
exigências acima;
b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
que referenda a investigação;
c) ser assinado ou identificado por impressão
dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da
pesquisa ou por seus representantes legais; e
d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida
pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante
legal e uma arquivada pelo pesquisador.
IV.3 - Nos casos em que haja qualquer restrição à
liberdade ou ao esclarecimento necessários para o
adequado consentimento, deve-se ainda observar:
a) em pesquisas envolvendo crianças e
adolescentes, portadores de perturbação ou doença
mental e sujeitos em situação de substancial
diminuição em suas capacidades de consentimento,
deverá haver justificação clara da escolha dos
sujeitos da pesquisa, especificada no protocolo,
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e
cumprir as exigências do consentimento livre e
esclarecido, através dos representantes legais dos
referidos sujeitos, sem suspensão do direito de
informação do indivíduo, no limite de sua
capacidade;
b) a liberdade do consentimento deverá ser
particularmente garantida para aqueles sujeitos que,
embora adultos e capazes, estejam expostos a
condicionamentos específicos ou à influência de
autoridade, especialmente estudantes, militares,
empregados, presidiários, internos em centros de
readaptação, casas-abrigo, asilos, associações
religiosas e semelhantes, assegurando-lhes a inteira
liberdade de participar ou não da pesquisa, sem
quaisquer represálias;
c) nos casos em que seja impossível registrar o
consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser
devidamente documentado, com explicação das
causas da impossibilidade, e parecer do Comitê de
Ética em Pesquisa;

d) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de
morte encefálica só podem ser realizadas desde que
estejam preenchidas as seguintes condições:
- documento comprobatório da morte encefálica
(atestado de óbito);
- consentimento explícito dos familiares e/ou do
responsável legal, ou manifestação prévia da
vontade da pessoa;
- respeito total à dignidade do ser humano sem
mutilação ou violação do corpo;
- sem ônus econômico financeiro adicional à
família;
- sem prejuízo para outros pacientes aguardando
internação ou tratamento;
- possibilidade de obter conhecimento científico
relevante, novo e que não possa ser obtido de outra
maneira;
e) em comunidades culturalmente diferenciadas,
inclusive indígenas, deve-se contar com a anuência
antecipada da comunidade através dos seus próprios
líderes, não se dispensando, porém, esforços no
sentido de obtenção do consentimento individual;
f) quando o mérito da pesquisa depender de alguma
restrição de informações aos sujeitos, tal fato deve
ser devidamente explicitado e justificado pelo
pesquisador e submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa. Os dados obtidos a partir dos sujeitos da
pesquisa não poderão ser usados para outros fins
que os não previstos no protocolo e/ou no
consentimento.
V - RISCOS E BENEFÍCIOS
Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres
humanos envolve risco. O dano eventual poderá ser
imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou
a coletividade.
V.1 - Não obstante os riscos potenciais, as pesquisas
envolvendo seres humanos serão admissíveis
quando:
a) oferecerem elevada possibilidade de gerar
conhecimento para entender, prevenir ou aliviar um
problema que afete o bem-estar dos sujeitos da
pesquisa e de outros indivíduos;
b) o risco se justifique pela importância do
benefício esperado;
c) o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a
outras alternativas já estabelecidas para a
prevenção, o diagnóstico e o tratamento.
V.2 - As pesquisas sem benefício direto ao
indivíduo, devem prever condições de serem bem
suportadas pelos sujeitos da pesquisa, considerando
sua situação física, psicológica, social e
educacional.
V.3 - O pesquisador responsável é obrigado a
suspender a pesquisa imediatamente ao perceber
algum risco ou dano à saúde do sujeito participante
da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no
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termo de consentimento. Do mesmo modo, tão logo
constatada a superioridade de um método em estudo
sobre outro, o projeto deverá ser suspenso,
oferecendo-se a todos os sujeitos os benefícios do
melhor regime.
V.4 - O Comitê de Ética em Pesquisa da instituição
deverá ser informado de todos os efeitos adversos
ou fatos relevantes que alterem o curso normal do
estudo.
V.5 - O pesquisador, o patrocinador e a instituição
devem assumir a responsabilidade de dar assistência
integral às complicações e danos decorrentes dos
riscos previstos.
V.6 - Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer
qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de
consentimento e resultante de sua participação, além
do direito à assistência integral, têm direito à
indenização.
V.7 - Jamais poderá ser exigido do sujeito da
pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao
direito à indenização por dano. O formulário do
consentimento livre e esclarecido não deve conter
nenhuma ressalva que afaste essa responsabilidade
ou que implique ao sujeito da pesquisa abrir mão de
seus direitos legais, incluindo o direito de procurar
obter indenização por danos eventuais.
VI - PROTOCOLO DE PESQUISA
O protocolo a ser submetido à revisão ética somente
poderá ser apreciado se estiver instruído com os
seguintes documentos, em português:
VI.1 - folha de rosto: título do projeto, nome,
número da carteira de identidade, CPF, telefone e
endereço para correspondência do pesquisador
responsável e do patrocinador, nome e assinaturas
dos dirigentes da instituição e/ou organização;
VI.2 - descrição da pesquisa, compreendendo os
seguintes itens:
a) descrição dos propósitos e das hipóteses a serem
testadas;
b) antecedentes científicos e dados que justifiquem
a pesquisa. Se o propósito for testar um novo
produto ou dispositivo para a saúde, de procedência
estrangeira ou não, deverá ser indicada a situação
atual de registro junto a agências regulatórias do
país de origem;
c) descrição detalhada e ordenada do projeto de
pesquisa (material e métodos, casuística, resultados
esperados e bibliografia);
d) análise crítica de riscos e benefícios;
e) duração total da pesquisa, a partir da aprovação;
f)
explicitação
das
responsabilidades
do
pesquisador, da instituição, do promotor e do
patrocinador;
g) explicitação de critérios para suspender ou
encerrar a pesquisa;

h) local da pesquisa: detalhar as instalações dos
serviços, centros, comunidades e instituições nas
quais se processarão as várias etapas da pesquisa;
i) demonstrativo da existência de infraestrutura
necessária ao desenvolvimento da pesquisa e para
atender eventuais problemas dela resultantes, com a
concordância documentada da instituição;
j) orçamento financeiro detalhado da pesquisa:
recursos, fontes e destinação, bem como a forma e o
valor da remuneração do pesquisador;
l) explicitação de acordo preexistente quanto à
propriedade das informações geradas, demonstrando
a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto
à divulgação pública dos resultados, a menos que se
trate de caso de obtenção de patenteamento; neste
caso, os resultados devem se tornar públicos, tão
logo se encerre a etapa de patenteamento;
m) declaração de que os resultados da pesquisa
serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou
não; e
n) declaração sobre o uso e destinação do material
e/ou dados coletados.
VI.3 - informações relativas ao sujeito da pesquisa:
a) descrever as características da população a
estudar: tamanho, faixa etária, sexo, cor
(classificação do IBGE), estado geral de saúde,
classes e grupos sociais, etc. Expor as razões para a
utilização de grupos vulneráveis;
b) descrever os métodos que afetem diretamente os
sujeitos da pesquisa;
c) identificar as fontes de material de pesquisa, tais
como espécimes, registros e dados a serem obtidos
de seres humanos. Indicar se esse material será
obtido especificamente para os propósitos da
pesquisa ou se será usado para outros fins;
d) descrever os planos para o recrutamento de
indivíduos e os procedimentos a serem seguidos.
Fornecer critérios de inclusão e exclusão;
e) apresentar o formulário ou termo de
consentimento, específico para a pesquisa, para a
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa,
incluindo informações sobre as circunstâncias sob
as quais o consentimento será obtido, quem irá
tratar de obtê-lo e a natureza da informação a ser
fornecida aos sujeitos da pesquisa;
f) descrever qualquer risco, avaliando sua
possibilidade e gravidade;
g) descrever as medidas para proteção ou
minimização de qualquer risco eventual. Quando
apropriado, descrever as medidas para assegurar os
necessários cuidados à saúde, no caso de danos aos
indivíduos. Descrever também os procedimentos
para monitoramento da coleta de dados para prover
a segurança dos indivíduos, incluindo as medidas de
proteção à confidencialidade; e
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h) apresentar previsão de ressarcimento de gastos
aos sujeitos da pesquisa. A importância referente
não poderá ser de tal monta que possa interferir na
autonomia da decisão do indivíduo ou responsável
de participar ou não da pesquisa.
VI.4 - qualificação dos pesquisadores: curriculum
vitae do pesquisador responsável e dos demais
participantes.
VI.5 - termo de compromisso do pesquisador
responsável e da instituição de cumprir os termos
desta Resolução.
VII - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA-CEP
Toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá
ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética
em Pesquisa.
VII.1 - As instituições nas quais se realizem
pesquisas envolvendo seres humanos deverão
constituir um ou mais de um Comitê de Ética em
Pesquisa- CEP, conforme suas necessidades.
VII.2 - Na impossibilidade de se constituir CEP, a
instituição ou o pesquisador responsável deverá
submeter o projeto à apreciação do CEP de outra
instituição, preferencialmente dentre os indicados
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP/MS).
VII.3 - Organização - A organização e criação do
CEP será da competência da instituição, respeitadas
as normas desta Resolução, assim como o
provimento de condições adequadas para o seu
funcionamento.
VII.4 - Composição - O CEP deverá ser constituído
por colegiado com número não inferior a 7 (sete)
membros. Sua constituição deverá incluir a
participação de profissionais da área de saúde, das
ciências exatas, sociais e humanas, incluindo, por
exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos,
bioeticistas e, pelo menos, um membro da sociedade
representando os usuários da instituição. Poderá
variar na sua composição, dependendo das
especificidades da instituição e das linhas de
pesquisa a serem analisadas.
VII.5 - Terá sempre caráter multi e transdisciplinar,
não devendo haver mais que metade de seus
membros pertencentes à mesma categoria
profissional, participando pessoas dos dois sexos.
Poderá ainda contar com consultores "ad hoc",
pessoas pertencentes ou não à instituição, com a
finalidade de fornecer subsídios técnicos.
VII.6 - No caso de pesquisas em grupos
vulneráveis, comunidades e coletividades, deverá
ser convidado um representante, como membro "ad
hoc" do CEP, para participar da análise do projeto
específico.
VII.7 - Nas pesquisas em população indígena
deverá participar um consultor familiarizado com os
costumes e tradições da comunidade.

VII.8 - Os membros do CEP deverão se isentar de
tomada de decisão, quando diretamente envolvidos
na pesquisa em análise.
VII.9 - Mandato e escolha dos membros - A
composição de cada CEP deverá ser definida a
critério da instituição, sendo pelo menos metade dos
membros com experiência em pesquisa, eleitos
pelos seus pares. A escolha da coordenação de cada
Comitê deverá ser feita pelos membros que
compõem o colegiado, durante a primeira reunião
de trabalho. Será de três anos a duração do mandato,
sendo permitida recondução.
VII.10 - Remuneração - Os membros do CEP não
poderão ser remunerados no desempenho desta
tarefa, sendo recomendável, porém, que sejam
dispensados nos horários de trabalho do Comitê das
outras obrigações nas instituições às quais prestam
serviço, podendo receber ressarcimento de despesas
efetuadas com transporte, hospedagem e
alimentação.
VII.11 - Arquivo - O CEP deverá manter em
arquivo o projeto, o protocolo e os relatórios
correspondentes, por 5 (cinco) anos após o
encerramento do estudo.
VII.12 - Liberdade de trabalho - Os membros dos
CEPs deverão ter total independência na tomada das
decisões no exercício das suas funções, mantendo
sob caráter confidencial as informações recebidas.
Deste modo, não podem sofrer qualquer tipo de
pressão por parte de superiores hierárquicos ou
pelos interessados em determinada pesquisa, devem
isentar-se de envolvimento financeiro e não devem
estar submetidos a conflito de interesse.
VII.13 - Atribuições do CEP:
a) revisar todos os protocolos de pesquisa
envolvendo
seres
humanos,
inclusive
os
multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade
primária pelas decisões sobre a ética da pesquisa a
ser desenvolvida na instituição, de modo a garantir e
resguardar a integridade e os direitos dos
voluntários participantes nas referidas pesquisas;
b) emitir parecer consubstanciado por escrito, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, identificando com
clareza o ensaio, documentos estudados e data de
revisão. A revisão de cada protocolo culminará com
seu enquadramento em uma das seguintes
categorias:
- aprovado;
- com pendência: quando o Comitê considera o
protocolo como aceitável, porém identifica
determinados problemas no protocolo, no
formulário do consentimento ou em ambos, e
recomenda uma revisão específica ou solicita uma
modificação ou informação relevante, que deverá
ser atendida em 60 (sessenta) dias pelos
pesquisadores;
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- retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo
permanece pendente;
- não aprovado; e
- aprovado e encaminhado, com o devido parecer,
para apreciação pela Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa -CONEP/MS, nos casos previstos no
capítulo VIII, item 4.c.
c) manter a guarda confidencial de todos os dados
obtidos na execução de sua tarefa e arquivamento
do protocolo completo, que ficará à disposição das
autoridades sanitárias;
d) acompanhar o desenvolvimento dos projetos
através de relatórios anuais dos pesquisadores;
e) desempenhar papel consultivo e educativo,
fomentando a reflexão em torno da ética na ciência;
f) receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer
outra parte denúncias de abusos ou notificação
sobre fatos adversos que possam alterar o curso
normal do estudo, decidindo pela continuidade,
modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se
necessário, adequar o termo de consentimento.
Considera-se
como
antiética
a
pesquisa
descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que
a aprovou;
g) requerer instauração de sindicância à direção da
instituição em caso de denúncias de irregularidades
de natureza ética nas pesquisas e, em havendo
comprovação, comunicar à Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa - CONEP/MS e, no que couber, a
outras instâncias; e
h) manter comunicação regular e permanente com a
CONEP/MS.
VII.14 - Atuação do CEP:
a) A revisão ética de toda e qualquer proposta de
pesquisa envolvendo seres humanos não poderá ser
dissociada da sua análise científica. Pesquisa que
não se faça acompanhar do respectivo protocolo não
deve ser analisada pelo Comitê.
b) Cada CEP deverá elaborar suas normas de
funcionamento, contendo metodologia de trabalho,
a exemplo de: elaboração das atas; planejamento
anual de suas atividades; periodicidade de reuniões;
número mínimo de presentes para início das
reuniões; prazos para emissão de pareceres; critérios
para solicitação de consultas de experts na área em
que se desejam informações técnicas; modelo de
tomada de decisão, etc.
VIII - COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM
PESQUISA (CONEP/MS)
A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa CONEP/MS é uma instância colegiada, de natureza
consultiva, deliberativa, normativa, educativa,
independente, vinculada ao Conselho Nacional de
Saúde.

O Ministério da Saúde adotará as medidas
necessárias para o funcionamento pleno da
Comissão e de sua Secretaria Executiva.
VIII.1 - Composição: A CONEP terá composição
multi e transdiciplinar, com pessoas de ambos os
sexos e deverá ser composta por 13 (treze) membros
titulares e seus respectivos suplentes, sendo 05
(cinco) deles personalidades destacadas no campo
da ética na pesquisa e na saúde e 08 (oito)
personalidades com destacada atuação nos campos
teológico, jurídico e outros, assegurando-se que
pelo menos um seja da área de gestão da saúde. Os
membros serão selecionados, a partir de listas
indicativas elaboradas pelas instituições que
possuem CEP registrados na CONEP, sendo que 07
(sete) serão escolhidos pelo Conselho Nacional de
Saúde e 06 (seis) serão definidos por sorteio. Poderá
contar também com consultores e membros ad hoc,
assegurada a representação dos usuários.
VIII.2 - Cada CEP poderá indicar duas
personalidades.
VIII.3 - O mandato dos membros da CONEP será
de quatro anos com renovação alternada a cada dois
anos, de sete ou seis de seus membros.
VIII.4 - Atribuições da CONEP - Compete à
CONEP o exame dos aspectos éticos da pesquisa
envolvendo seres humanos, bem como a adequação
e atualização das normas atinentes. A CONEP
consultará a sociedade sempre que julgar
necessário, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes
atribuições:
a) estimular a criação de CEPs institucionais e de
outras instâncias;
b) registrar os CEPs institucionais e de outras
instâncias;
c) aprovar, no prazo de 60 dias, e acompanhar os
protocolos de pesquisa em áreas temáticas especiais
tais como:
1- genética humana;
2- reprodução humana;
3- fármacos, medicamentos, vacinas e testes
diagnósticos novos (fases I, II e III) ou não
registrados no país (ainda que fase IV), ou quando a
pesquisa for referente a seu uso com modalidades,
indicações, doses ou vias de administração
diferentes daquelas estabelecidas, incluindo seu
emprego em combinações;
4- equipamentos, insumos e dispositivos para a
saúde novos, ou não registrados no país;
5- novos procedimentos ainda não consagrados na
literatura;
6- populações indígenas;
7- projetos que envolvam aspectos de
biossegurança;
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8- pesquisas coordenadas do exterior ou com
participação estrangeira e pesquisas que envolvam
remessa de material biológico para o exterior; e
9- projetos que, a critério do CEP, devidamente
justificado, sejam julgados merecedores de análise
pela CONEP;
d) prover normas específicas no campo da ética em
pesquisa, inclusive nas áreas temáticas especiais,
bem como recomendações para aplicação das
mesmas;
e) funcionar como instância final de recursos, a
partir de informações fornecidas sistematicamente,
em caráter ex-ofício ou a partir de denúncias ou de
solicitação de partes interessadas, devendo
manifestar-se em um prazo não superior a 60
(sessenta) dias;
f) rever responsabilidades, proibir ou interromper
pesquisas, definitiva ou temporariamente, podendo
requisitar protocolos para revisão ética inclusive, os
já aprovados pelo CEP;
g) constituir um sistema de informação e
acompanhamento dos aspectos éticos das pesquisas
envolvendo seres humanos em todo o território
nacional, mantendo atualizados os bancos de dados;
h) informar e assessorar o MS, o CNS e outras
instâncias do SUS, bem como do governo e da
sociedade, sobre questões éticas relativas à pesquisa
em seres humanos;
i) divulgar esta e outras normas relativas à ética em
pesquisa envolvendo seres humanos;
j) a CONEP juntamente com outros setores do
Ministério da Saúde, estabelecerá normas e critérios
para o credenciamento de Centros de Pesquisa. Este
credenciamento deverá ser proposto pelos setores
do Ministério da Saúde, de acordo com suas
necessidades, e aprovado pelo Conselho Nacional
de Saúde; e
l) estabelecer suas próprias normas de
funcionamento.
VIII.5 - A CONEP submeterá ao CNS para sua
deliberação:
a) propostas de normas gerais a serem aplicadas às
pesquisas envolvendo seres humanos, inclusive
modificações desta norma;
b) plano de trabalho anual;
c) relatório anual de suas atividades, incluindo
sumário dos CEP estabelecidos e dos projetos
analisados.
IX - OPERACIONALIZAÇÃO
IX.1 - Todo e qualquer projeto de pesquisa
envolvendo seres humanos deverá obedecer às
recomendações desta Resolução e dos documentos
endossados em seu preâmbulo. A responsabilidade
do pesquisador é indelegável, indeclinável e
compreende os aspectos éticos e legais.
IX.2 - Ao pesquisador cabe:

a) apresentar o protocolo, devidamente instruído ao
CEP, aguardando o pronunciamento deste, antes de
iniciar a pesquisa;
b) desenvolver o projeto conforme delineado;
c) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final;
d) apresentar dados solicitados pelo CEP, a
qualquer momento;
e) manter em arquivo, sob sua guarda, por 5 anos,
os dados da pesquisa, contendo fichas individuais e
todos os demais documentos recomendados pelo
CEP;
f) encaminhar os resultados para publicação, com os
devidos créditos aos pesquisadores associados e ao
pessoal técnico participante do projeto;
g) justificar, perante o CEP, interrupção do projeto
ou a não publicação dos resultados.
IX.3 - O Comitê de Ética em Pesquisa institucional
deverá estar registrado junto à CONEP/MS.
IX.4 - Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa a
ser co-responsável no que se refere aos aspectos
éticos da pesquisa.
IX.5 - Consideram-se autorizados para execução, os
projetos aprovados pelo CEP, exceto os que se
enquadrarem nas áreas temáticas especiais, os quais,
após aprovação pelo CEP institucional deverão ser
enviados à CONEP/MS, que dará o devido
encaminhamento.
IX.6 - Pesquisas com novos medicamentos, vacinas,
testes diagnósticos, equipamentos e dispositivos
para a saúde deverão ser encaminhados do CEP à
CONEP/MS e desta, após parecer, à Secretaria de
Vigilância Sanitária.
IX.7 - As agências de fomento à pesquisa e o corpo
editorial das revistas científicas deverão exigir
documentação comprobatória de aprovação do
projeto pelo CEP e/ou CONEP, quando for o caso.
IX.8 - Os CEP institucionais deverão encaminhar
trimestralmente à CONEP/MS a relação dos
projetos de pesquisa analisados, aprovados e
concluídos, bem como dos projetos em andamento
e, imediatamente, aqueles suspensos.
X. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
X.1 - O Grupo Executivo de Trabalho - GET,
constituído através da Resolução CNS 170/95,
assumirá as atribuições da CONEP até a sua
constituição, responsabilizando-se por:
a) tomar as medidas necessárias ao processo de
criação da CONEP/MS;
b) estabelecer normas para registro dos CEP
institucionais;
X.2 - O GET terá 180 dias para finalizar as suas
tarefas.
X.3 - Os CEP das instituições devem proceder, no
prazo de 90 (noventa) dias, ao levantamento e
análise, se for o caso, dos projetos de pesquisa em

212

seres humanos já em andamento, devendo
encaminhar à CONEP/MS, a relação dos mesmos.
X4 - Fica revogada a Resolução 01/88.
ADIB D. JATENE
Presidente do Conselho Nacional de Saúde

Homologo a Resolução CNS nº 196, de 10 de
outubro de 1996, nos termos do Decreto de
Delegação de Competência de 12 de novembro de
1991.
ADIB D. JATENE
Ministro de Estado da Saúde
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ANEXO 8

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 340, DE 8 DE JULHO DE
2004.
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua
Centésima
Quadragésima
Quarta
Reunião
Ordinária, realizada nos dias 7 e 8 de julho de 2004,
no uso de suas competências regimentais e
atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, e
Considerando o recente avanço técnico-científico e
suas aplicações na pesquisa em genética humana,
exigindo
posicionamento
de
instituições,
pesquisadores e Comitês de Ética em Pesquisa
(CEP) em todo o País, demandando, portanto,
regulamentação complementar à Resolução CNS Nº
196/96 (Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos), atribuição
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), conforme item VIII.4 daquela
Resolução;
Considerando os subsídios advindos do sistema
CEPs – CONEP e a experiência acumulada na
análise dos projetos de pesquisa dessa área até o
momento; e
Considerando a necessidade de serem observados os
riscos potenciais à saúde e a proteção dos direitos
humanos, das liberdades fundamentais e do respeito
à dignidade humana na coleta, processamento, uso e
armazenamento de dados e materiais genéticos
humanos,
R E S O L V E:
Aprovar as seguintes Diretrizes para Análise Ética e
Tramitação dos Projetos de Pesquisa da Área
Temática Especial de Genética Humana:
I - Preâmbulo:
A presente Resolução incorpora todas as
disposições contidas na Resolução CNS Nº 196/96
do Conselho Nacional de Saúde, sobre Diretrizes e
Normas
Regulamentadoras
de
Pesquisas
Envolvendo Seres Humanos, da qual esta é parte
complementar da área temática específica, e
incorpora também, no que couber, as disposições
constantes das Resoluções CNS Nºs 251/97, 292/99,
303/2000 e 304/2000.
II - Termos e Definições:
II.1 - A pesquisa em genética humana é a que
envolve a produção de dados genéticos
ou

proteômicos de seres humanos, podendo
apresentar várias formas:
a) pesquisa de mecanismos genéticos básicos:
estudos sobre localização, estrutura, função e
expressão de genes humanos e da organização
cromossômica;
b) pesquisa em genética clínica: pesquisa que
consiste no estudo descritivo de sujeitos
individualmente e/ou em suas famílias, visando
elucidar determinadas condições de provável
etiologia genética, podendo envolver análise de
informações clínicas e testes de material genético;
c) pesquisa em genética de populações: estudos da
variabilidade genética normal ou patológica em
grupos de indivíduos e da relação entre esses grupos
e uma condição particular;
d) pesquisas moleculares humanas: pesquisa que
envolve testes moleculares associados ou não a
doenças; estudos genéticos ou epigenéticos dos
ácidos nucleicos (DNA e RNA) ou de proteínas
visando a novos tratamentos ou à prevenção de
desordens genéticas, de outras patologias ou à
identificação de variabilidade molecular;
e) pesquisa em terapia gênica e celular: introdução
de moléculas de DNA ou RNA recombinante em
células somáticas humanas in vivo (terapia gênica in
vivo) ou células somáticas humanas in vitro e
posterior transferência dessas células para o
organismo (terapia gênica ex vivo) e pesquisas com
células-tronco
humanas
com
modificações
genéticas; e
f) pesquisa em genética do comportamento: estudo
com o objetivo de estabelecer possíveis relações
entre características genéticas e comportamento
humano.
II.2 - Todo procedimento relacionado à genética
humana, cuja aceitação não esteja ainda consagrada
na literatura científica, será considerado pesquisa e,
portanto, deverá obedecer às diretrizes desta
Resolução. Incluem-se procedimentos de genética
em reprodução assistida, não regulados pelo
Conselho Federal de Medicina.
III - Aspectos Éticos:
A finalidade precípua das pesquisas em genética
deve estar relacionada ao acúmulo do conhecimento
científico que permita aliviar o sofrimento e
melhorar a saúde dos indivíduos e da humanidade.
III.1 - A pesquisa genética produz uma categoria
especial de dados por conter informação médica,
científica e pessoal e deve por isso ser avaliado o
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impacto do seu conhecimento sobre o indivíduo, a
família e a totalidade do grupo a que o indivíduo
pertença.
III.2 - Devem ser previstos mecanismos de proteção
dos dados visando evitar a estigmatização e a
discriminação de indivíduos, famílias ou grupos.
III.3 - As pesquisas envolvendo testes preditivos
deverão ser precedidas, antes da coleta do material,
de esclarecimentos sobre o significado e o possível
uso dos resultados previstos.
III.4 - Aos sujeitos de pesquisa deve ser oferecida a
opção de escolher entre serem informados ou não
sobre resultados de seus exames.
III.5 - Os projetos de pesquisa deverão ser
acompanhados de proposta de aconselhamento
genético, quando for o caso.
III.6 - Aos sujeitos de pesquisa cabe autorizar ou
não
o armazenamento de dados e materiais
coletados no âmbito da pesquisa, após informação
dos procedimentos definidos na Resolução sobre
armazenamento de materiais biológicos.
III.7 - Todo indivíduo pode ter acesso a seus dados
genéticos, assim como tem o direito de retirá-los de
bancos onde se encontrem armazenados, a qualquer
momento.
III.8 - Para que dados genéticos individuais sejam
irreversivelmente dissociados de qualquer indivíduo
identificável, deve ser apresentada justificativa para
tal procedimento para avaliação pelo CEP e pela
CONEP.
III.9 - Nos casos de aprovação de desassociação de
dados genéticos pelo CEP e pela CONEP, deve
haver esclarecimento ao sujeito de pesquisa sobre as
vantagens e desvantagens da dissociação e Termo
de Consentimento específico para esse fim.
III.10 - Deve ser observado o item V.7 da
Resolução CNS Nº 196/96, inclusive no que se
refere a eventual registro de patentes.
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.
III.12 - Dados genéticos humanos coletados em
pesquisa com determinada finalidade só poderão ser
utilizados para outros fins se for obtido o
consentimento prévio do indivíduo doador ou seu
representante legal e mediante a elaboração de novo
protocolo de pesquisa, com aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa e, se for o caso, da CONEP. Nos
casos em que não for possível a obtenção do TCLE,

deve ser apresentada justificativa para apreciação
pelo CEP.
III.13 - Quando houver fluxo de dados genéticos
humanos entre instituições deve ser estabelecido
acordo entre elas de modo a favorecer a cooperação
e o acesso equitativo aos dados.
III.14 - Dados genéticos humanos não devem ser
armazenados por pessoa física, requerendo a
participação de instituição idônea responsável, que
garanta proteção adequada.
III.15 - Os benefícios do uso de dados genéticos
humanos coletados no âmbito da pesquisa,
incluindo os estudos de genética de populações,
devem ser compartilhados entre a comunidade
envolvida, internacional ou nacional, em seu
conjunto.
III.16 - As pesquisas com intervenção para
modificação do genoma humano só poderão ser
realizadas em células somáticas.
IV - Protocolo de Pesquisa:
IV.1 - As pesquisas da área de genética humana
devem ser submetidas à apreciação do CEP e,
quando for o caso, da CONEP como protocolos
completos, de acordo com o capítulo VI da
Resolução CNS Nº 196/96, não sendo aceitos como
emenda, adendo ou sub-estudo de protocolo de
outra área, devendo ainda incluir:
a) justificativa da pesquisa;
b) como os genes/segmentos do DNA ou do RNA
ou produtos gênicos em estudo se relacionam com
eventual condição do sujeito da pesquisa;
c) explicitação clara dos exames e testes que serão
realizados e indicação dos genes/segmentos do
DNA ou do RNA ou de produtos gênicos que serão
estudados;
d) justificativa para a escolha e tamanho da amostra,
particularmente quando se tratar de população ou
grupo vulnerável e de culturas diferenciadas (grupos
indígenas, por exemplo);
e) formas de recrutamento dos sujeitos da pesquisa
e de controles, quando for o caso;
f) análise criteriosa dos riscos e benefícios atuais e
potenciais para o indivíduo, o grupo e gerações
futuras, quando couber;
g) informações quanto ao uso, armazenamento ou
outros destinos do material biológico;
h) medidas e cuidados para assegurar a privacidade
e evitar qualquer tipo ou situação de estigmatização
e discriminação do sujeito da pesquisa, da família e
do grupo;
i) explicitação de acordo preexistente quanto à
propriedade das informações geradas e quanto à
propriedade industrial, quando couber;
j) descrição do plano de aconselhamento genético e
acompanhamento clínico, quando indicado,
incluindo nomes e contatos dos profissionais
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responsáveis, tipo de abordagens de acordo com
situações esperadas, consequências para os sujeitos
e condutas previstas. Os profissionais responsáveis
pelo aconselhamento genético e acompanhamento
clínico deverão ter a formação profissional e as
habilitações exigidas pelos conselhos profissionais e
sociedades de especialidade;
l) justificativa de envio do material biológico e/ou
dados obtidos para outras instituições, nacionais ou
no exterior, com indicação clara do tipo de material
e/ou dados, bem como a relação dos exames e testes
a serem realizados. Esclarecer as razões pelas quais
os exames ou testes não podem ser realizados no
Brasil, quando for o caso; e
m) em projetos cooperativos internacionais,
descrição das oportunidades de transferência de
tecnologia.
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:
a) explicitação clara dos exames e testes que serão
realizados, indicação dos genes/segmentos do DNA
ou do RNA ou produtos gênicos que serão
estudados e sua relação com eventual condição do
sujeito da pesquisa;
b) garantia de sigilo, privacidade e, quando for o
caso, anonimato;
c) plano de aconselhamento genético e
acompanhamento clínico, com a indicação dos
responsáveis, sem custos para os sujeitos da
pesquisa;
d) tipo e grau de acesso aos resultados por parte do
sujeito, com opção de tomar ou não conhecimento
dessas informações;
e) no caso de armazenamento do material, a
informação deve constar do TCLE, explicitando a
possibilidade de ser usado em novo projeto de
pesquisa. É indispensável que conste também que o
sujeito será contatado para conceder ou não
autorização para uso do material em futuros projetos
e que quando não for possível, o fato será
justificado perante o CEP. Explicitar também que o
material somente será utilizado mediante aprovação
do novo projeto pelo CEP e pela CONEP (quando
for o caso);
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.);
g) informação quanto a medidas de proteção contra
qualquer tipo de discriminação e/ou estigmatização,
individual ou coletiva; e

h) em investigações familiares deverá ser obtido o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de
cada indivíduo estudado.
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 coresponsabilidade no que diz respeito aos aspectos
éticos.
VI.2 - Cabe ao CEP devolver de imediato ao
pesquisador o protocolo que não contiver todas as
informações relevantes (capítulo VI – Resolução
CNS Nº 196/96, assim como as referidas nos
capítulos III e IV da presente Resolução).
VI.3 - Cabe à CONEP a aprovação final das
pesquisas em genética humana que incluam:
a) envio para o exterior de material genético ou
qualquer material biológico humano para obtenção
de material genético;
b) armazenamento de material biológico ou dados
genéticos humanos no exterior e no País, quando de
forma conveniada com instituições estrangeiras ou
em instituições comerciais;
c) alterações da estrutura genética de células
humanas para utilização in vivo;
d) pesquisas na área da genética da reprodução
humana (reprogenética);
e) pesquisas em genética do comportamento; e
f) pesquisas em que esteja prevista a dissociação
irreversível dos dados dos sujeitos de pesquisa.
VI.4 - Nos casos previstos no item VI.3 acima, o
CEP deverá examinar o protocolo, elaborar o
parecer consubstanciado e enviar ambos à CONEP
com a documentação completa conforme a
Resolução CNS Nº 196/96, itens VII.13.a e b e
VIII.4.c.1. O pesquisador deve ser informado que
deverá aguardar o parecer da CONEP para início da
execução do projeto.
VI.5 - Fica delegada ao CEP a aprovação final dos
projetos de genética humana que não se enquadrem
no item VI.3 acima. Nesses casos, o CEP deve
enviar à CONEP a folha de rosto e o parecer
consubstanciado final, seja de aprovação ou não
aprovação.
VI.6 - A remessa de material para o exterior deve
obedecer às disposições normativas e legais do
País.
HUMBERTO COSTA
Presidente do Conselho Nacional de Saúde
Homologo a Resolução CNS Nº 340, de 8 de julho
de 2004, nos termos do Decreto de Delegação de
Competência de 12 de novembro de 1991.
HUMBERTO COSTA
Ministro de Estado da Saúde
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ANEXO 9
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1 - INTRODUÇÃO
1.1 – Histórico e situação atual
A história da genética forense no Brasil,
como ferramenta utilizada para resolução de casos
criminais dentro do sistema de segurança pública,
surge da iniciativa do Distrito Federal (DF)
quando, em 1995, foi inaugurado o laboratório de
DNA criminal da Polícia Civil do Distrito
Federal. Este laboratório realizou os primeiros
treinamentos para peritos de diversos estados
brasileiros. Estes treinamentos permitiram que os
peritos voltassem aos seus estados e
empenhassem esforços para o estabelecimento de
seus laboratórios de genética forense. Deste
evento seminal surgiram os laboratórios de
genética forense dos Estados do Rio Grande do
Sul, de Minas Gerais, do Paraná, de Mato Grosso
do Sul, de São Paulo e da Paraíba. Todos ligados
à Segurança Pública.
A partir de 2002, com esforços iniciados
no âmbito do Ministério da Justiça (MJ) através
da Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP), ocorreu o que pode ser denominada
como uma segunda etapa no desenvolvimento da
genética forense no Brasil. A SENASP, através de
seu Plano Nacional de Segurança Pública para
aprimoramento técnico-científico e qualificação
da perícia criminal, vem financiando a
implantação e adequação de laboratórios de
genética forense no Brasil, como estratégia de
combate à violência instalada (Plano Nacional de
Segurança Pública). Além da instalação de
laboratórios no âmbito da Segurança Pública, a
SENASP, em convênio com o Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), liberou recursos
para dois laboratórios localizados em instituições
de ensino e pesquisa para que estes, a partir do
ano de 2005, trabalhassem no desenvolvimento
tecnológico e treinamentos básicos para peritos e
outros profissionais de todo o Brasil.
Atualmente, a genética forense no Brasil
conta com uma infra-estrutura considerável e com
profissionais capacitados tecnicamente na
utilização do DNA para a resolução de crimes,
bem como profissionais ligados a instituições de
pesquisa e envolvidos no desenvolvimento e
validação de tecnologias aplicadas à resolução de
crimes através do DNA. Assim, hoje o Brasil
conta com dezesseis laboratórios (Amapá,
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal,
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Polícia Federal, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
São Paulo), todos integrantes de órgãos de
segurança pública, com aplicação do DNA para a
elucidação de crimes dentro dos padrões
utilizados internacionalmente. Quatro laboratórios
estão em fase final de implantação, a saber: Acre,
Goiás, Mato Grosso e Tocantins.

1.2 – O que é um banco de perfis genéticos
Estudos de laboratórios criminais norteamericanos mostram que em mais de 40% dos
vestígios encontrados em um local de ocorrência
de homicídio ou violência sexual é possível
encontrar vestígios biológicos passíveis de serem
examinados por análise de DNA. Da mesma
maneira, estudos do serviço britânico de ciências
forenses indicam que 50% dos delitos de crime
contra o patrimônio possuem vestígios biológicos
passíveis de serem examinados geneticamente.
Contudo, em menos de 1% dos casos um suspeito
é apresentado para a comparação. A solução
encontrada por países como Inglaterra e Estados
Unidos para este problema foi a criação de um
banco de dados de perfis genéticos. A partir deste
ponto, mesmo os crimes sem suspeitos são
investigados com exame de DNA, com uma alta
taxa de sucesso, uma vez que os bancos de dados
daqueles países já possuem armazenados milhões
de perfis genéticos de pessoas que já foram
tipadas em outras oportunidades.
Os países citados foram os pioneiros na
implantação de bancos de dados de perfis
genéticos (também conhecidos como bancos de
dados de DNA). Hoje existe uma lista muito
maior de países que utilizam esta poderosa
ferramenta de investigação, dentre os quais
podemos citar Alemanha, Austrália, Áustria,
Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Croácia,
Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estônia,
Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Hungria,
Itália, Islândia, Letônia, Noruega, Nova Zelândia,
Panamá, Polônia, Portugal, República Tcheca,
Singapura, Suécia e Suíça. O banco de dados
britânico, por ter sido o primeiro a ser implantado,
em 1995, encontra-se em um estágio mais
desenvolvido que os demais. Os resultados são
animadores. Dados publicados em 2006 mostram
a eficiência do banco de dados de perfis
genéticos. A taxa de resolução de crimes passa de
26% para 40%, quando vestígios encontrados no
local do crime são colocados no banco de dados.
O banco de dados norte-americano foi implantado
em 1998, porém com diferentes legislações em
cada estado. Atualmente, todos os estados norteamericanos estão inseridos no banco de dados
nacional, conhecido como NDIS (National DNA
Index System, que utiliza o software chamado
CODIS – Combined DNA Index System), e a
grande maioria já passou por reformas na
legislação específica, para dar maior eficiência
para o banco de dados estadual.
É importante lembrar que, apesar do
DNA como um todo conter milhares de
informações sobre a pessoa, o perfil genético é
apenas uma pequena informação obtida a partir de
regiões não-codificantes do DNA, cuja única
utilização é identificar a pessoa. O perfil genético,
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portanto, não contém informações que possam
levar a questionamentos éticos, como propensão a
doenças, origem étnica, cor da pele, preferência
sexual, deficiências físicas ou mentais, etc.
1.3 – Situação atual sobre banco nacional de
perfis genéticos
O presente projeto é fruto de um
processo de discussões e considerações sobre a
implantação de um banco de dados de perfis
genéticos no Brasil, conduzido pela SENASP,
através da reunião de um grupo de peritos e
profissionais ligados à genética forense,
denominado Rede Nacional de Genética Forense,
desde 2002. Alguns membros deste fórum
visitaram e acompanharam o funcionamento do
Banco Espanhol de Dados Civis de Pessoas
Desaparecidas (Projeto Fênix) e o Banco de
Dados Criminal da Nova Zelândia. Estas
experiências foram discutidas com os demais
membros do fórum estabelecido pela SENASP.
Em outubro de 2005, em continuidade às
discussões, membros do referido fórum
participaram de uma teleconferência com Thomas
F. Callaghan, diretor de unidade de
Gerenciamento do Banco de Dados dos Estados
Unidos (CODIS). Durante a teleconferência,
Thomas Callaghan apresentou a estrutura e o
funcionamento do Sistema Nacional de Indexação
de Perfis de DNA (National DNA Index System
ou NDIS) e como este é gerenciado pelo
programa de computador CODIS. Os presentes
tiveram a oportunidade de indagar e questionar
aspectos ainda não esclarecidos sobre a
possibilidade de utilização do CODIS como
gerenciador de bancos de dados de perfis
genéticos no Brasil.
Após a teleconferência, em reunião na
SENASP, os participantes iniciaram uma
discussão onde avaliaram que a utilização do
CODIS não implicaria em ingerência externa em
um Banco Nacional de Perfis Genéticos e que
esforços institucionais para aquisição do software
junto ao FBI (Federal Bureau of Investigation)
deveriam ser iniciados. No entanto, foi consenso
entre os membros do fórum estabelecido pela
SENASP que a simples aquisição de um
programa de computador capaz de gerenciar
dados não garante o estabelecimento do banco de
dados de perfis genéticos no Brasil. Para tanto,
este projeto tem o objetivo de implantar a Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, com
bancos de dados estaduais conectados a um banco
de dados nacional por meio do programa CODIS.
Trata-se de uma rede efetiva em seu propósito de
auxílio à Perícia, aos órgãos policiais e à Justiça,
por servir como instrumento de prova na
investigação criminal, desde que asseguradas as
condições técnicas e científicas para a produção
da informação e estabelecidos os parâmetros
legais que regulamentem a inclusão, acesso,

utilização
e
exclusão
das
informações
armazenadas nesses bancos.
2 – OBJETIVO
Implantar até o final do ano de 2009 a
Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos
(RIBPG), utilizando-se da tecnologia disponível
para resolver, de maneira mais célere, os casos
criminais, e assim, por meio da identificação dos
autores dos delitos, diminuir os índices de
violência pela redução da impunidade.
3 – JUSTIFICATIVA
A implantação de uma Rede Integrada de
Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) para o Brasil
passou a ser uma necessidade dentro das ações
estratégicas de combate nacional à violência
social; quando a impunidade constitui um dos
aspectos principais de crescimento da violência;
quando esta impunidade decorre da inexistência
ou ineficiência de mecanismos fidedignos de
identificação dos infratores e, principalmente,
quando para o estabelecimento da identificação
genética faz-se mister a disponibilidade de
elementos de comparação.
Tal necessidade já se encontrava
explícita no Plano Nacional de Segurança Pública,
do primeiro mandato do presidente Lula
[...] esse modelo também supõe a identificação
dos indiciados por DNA. O material será
arquivado e ficará à disposição para ser
comparado com o DNA de futuros suspeitos. A
evolução desse sistema se dará via aquisição
de tecnologia que proporcione condições para
pesquisa automática no banco de dados [...]

Grande parte das investigações criminais
no Brasil é arquivada pela falta de provas.
Estamos diante de uma tecnologia capaz de mudar
esse cenário. A reincidência em crimes sexuais,
por exemplo, chega a 67%, segundo estudos
norte-americanos. A implantação da RIBPG é,
sem dúvida, um passo necessário para reverter
este ciclo vicioso de criminalidade e impunidade.
Além disto, é comum haver casos
criminais onde, por ausência de suspeito
diretamente associado ao fato criminal, é
encaminhada aos laboratórios de perícia oficial
uma grande quantidade de suspeitos para análise
de DNA. Muitas vezes estes suspeitos são
excluídos por não terem relação com o caso
criminal em questão. Assim, uma grande
quantidade de recursos financeiros é gasta sem
qualquer resultado que leve à conclusão do caso.
Com a implantação da RIBPG, haverá uma
melhor aplicação dos recursos públicos investidos
associada a uma maior rapidez e eficiência na
resolução dos casos criminais.
4 – IMPLANTAÇÃO DA REDE
INTEGRADA DE BANCOS DE PERFIS
GENÉTICOS
O presente projeto de implantação da
Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos
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(RIBPG) no Brasil versa sobre os requisitos
mínimos para que os laboratórios brasileiros
possam participar desta Rede (incluindo
experiência, pessoal, estrutura laboratorial e
procedimentos de garantia e controle da
qualidade), sobre a estrutura, utilização,
gerenciamento (administração), acesso e controle
(segurança) do banco de perfis genéticos.
4.1 – O programa CODIS
O CODIS (Combined DNA Index
System) é um programa de gerenciamento de
perfis genéticos desenvolvido na década de 1990
pelo Federal Bureau of Investigation (FBI)
estadounidense.
O
FBI
disponibiliza
gratuitamente este programa aos governos dos
países interessados em utilizá-lo na área de
segurança pública. Além dos aproximadamente
180 laboratórios de DNA a utilizarem o CODIS
nos EUA, mais de 40 laboratórios também o
utilizam em outros 27 países, incluindo Bélgica,
Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Espanha,
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria,
Itália, Noruega, Polônia, Portugal, Suécia e Suíça.
Apesar de ser um programa desenvolvido
para uso primariamente estadual e nacional, a
Interpol tem recomendado o uso desse sistema aos
países que ainda não têm a tecnologia, já tendo
desenvolvido uma ferramenta automatizada de
comunicação para os países interessados no
intercâmbio internacional de perfis genéticos,
totalmente compatível com o CODIS.
O CODIS foi desenvolvido por peritos
especialistas em genética forense para ser
utilizado por peritos especialistas em genética
forense. Mesmo que o funcionamento do CODIS
esteja relacionado à informática e tecnologia da
informação e sua utilização relacionada à
investigação criminal, a inserção de perfis
genéticos, a busca, comparação e interpretação
dos resultados precisam ser realizadas por perito
com formação em genética forense igual ou
superior à do perito que realiza os exames de
DNA.
O licenciamento para uso do programa
CODIS no Brasil se dará mediante a lavratura de
um Termo de Compromisso (Letter of Agreement)
entre a Polícia Federal e o FBI em uma cerimônia
a ser realizada em maio de 2009, na Bahia. Por
meio de acordos de cooperação técnica entre a
Polícia Federal, a SENASP e cada Secretaria de
Segurança Pública Estadual o CODIS poderá ser
disponibilizado a todos os laboratórios de DNA
interessados que cumpram os requisitos deste
projeto.
A instalação, configuração e teste dos
bancos de dados nos 17 servidores de dados
adquiridos pela SENASP será feita de forma
centralizada, em Brasília, por técnicos do FBI.
Cada estado será responsável pelo transporte,
instalação, conexão e manutenção desses

servidores, bem como pela segurança dos
programas e dados nele contidos. Será opcional a
cada estado a aquisição e configuração de
estações de trabalho a serem utilizadas como
clientes (para acesso remoto ao servidor de dados
estadual).
4.1.1 – As informações armazenadas nos
bancos de dados
Os bancos de dados deverão conter as
seguintes informações:
a) O código identificador, unívoco, do perfil
genético, atribuído pelo laboratório de DNA que o
inseriu. Esse código identificador não conterá o
nome, CPF ou qualquer outro dado do indivíduo
que originou o perfil genético. Caberá ao
laboratório em que o perfil foi originado manter
os registros que permitam relacionar esse código à
ocorrência.
b) O perfil genético, contendo a designação dos
alelos, dos marcadores genéticos analisados e
aceitos pelo CODIS;
c) A codificação da identidade do laboratório
de DNA que gerou e inseriu o perfil genético;
d) O sexo da pessoa da qual o perfil foi
proveniente.
Os bancos de dados de que tratam o
presente projeto não conterão:
e) Nenhuma outra informação sobre a
identidade da pessoa além de seu perfil genético,
como nome, CPF, endereço, estado civil, etc;
f) Nenhuma
informação
sobre
saúde,
propensão a doenças, orientação sexual,
deficiências físicas ou mentais (conforme
explicado no item 1.2).
4.1.2 – Categorias
O CODIS permite a organização de
perfis genéticos em diferentes categorias, ou
índices, possibilitando que os mesmos sejam
tratados de forma diferenciada. Nos Estados
Unidos,
são
utilizados
seis
índices:
“Condenados”, “Forense”, “Detidos”, “Pessoas
Desaparecidas”,
“Restos
Mortais
nãoIdentificados” e “Parentes Biológicos de Pessoas
Desaparecidas”. Dessa forma, familiares de
pessoas desaparecidas, por exemplo, podem doar
voluntariamente seu DNA para que seja
confrontado apenas com restos mortais e não com
amostras de locais de crime. Leis e normas
específicas também podem reger diferentemente
os vários índices.
No Brasil, inicialmente, serão utilizados
sobretudo os índices “Forense” (de amostras de
locais de crime), “Restos Mortais nãoIdentificados”, “Pessoas Desaparecidas” e
“Parentes Biológicos de Pessoas Desaparecidas”
(que doassem voluntariamente). Uma utilização
consistente dos índices “Condenados” e
“Detidos”, além de eventuais decisões judiciais,
dependerá de legislação específica.
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4.2 – Regulação
A proposição e implementação de todas
as ações de caráter técnico e normativo será feita
pelo Conselho Normativo da RIBPG, o qual será
instituído por portaria ministerial.
O Conselho Normativo será constituído
pelos seguintes partícipes:
a) 02 peritos criminais federais cujas funções
sejam exercidas no Instituto Nacional de
Criminalística (INC);
b) 01 representante da SENASP;
c) 05 peritos oficiais, membros da Rede Nacional
de Genética Forense, que exerçam suas funções
em laboratório de DNA com banco de perfis
genéticos, os quais representarão as cinco regiões
do país (norte, nordeste, sudeste, sul e centro
oeste);
d) 01 representante do Ministério Público Federal;
e) 01 representante da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos.
Caberá ao Conselho Normativo editar as
normas de controle e garantia da qualidade dos
laboratórios de DNA integrantes da RIBPG, de
operação do CODIS (como a inserção e deleção
de perfis genéticos), de criação e funcionamento
de categorias (índices), de adoção de medidas de
segurança para garantir a confiabilidade dos
dados, entre outras.
A SENASP continuará propiciando
reuniões periódicas do Grupo de Trabalho
intitulado “Rede Nacional de Genética Forense”,
o qual continuará editando recomendações
técnicas pertinentes à genética forense no Brasil.
Este Grupo de Trabalho será composto por peritos
oficiais representantes de cada um dos
laboratórios de DNA no Brasil, e professores
universitários com atuação nesta área.
4.3 – Garantia da qualidade dos laboratórios
da Rede Integrada de Bancos de Perfis
Genéticos
Os laboratórios da Rede Integrada de
Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) deverão ter
um programa de controle e garantia da qualidade,
o qual objetivará, sobretudo, a confiabilidade dos
dados gerados e armazenados. Referido programa
deverá conter participações periódicas em testes
interlaboratoriais e auditorias internas.
Os laboratórios que, porventura, não se
adequarem às normas estabelecidas neste projeto
e às expedidas pelo Conselho Normativo terão
que deixar de participar da RIBPG. A avaliação
das condições dos laboratórios, no tocante às
exigências da qualidade, será realizada por uma
comissão composta por três a cinco membros da
Rede Nacional de Genética Forense e outros,
desde que capacitados na avaliação dos requisitos
exigidos.
A SENASP deverá financiar ações
propostas pela Rede Nacional de Genética
Forense e pelo Conselho Normativo no sentido de

implantar programas da qualidade nos
laboratórios de DNA e de ter os laboratórios
integrantes da RIBPG seguindo os requisitos da
norma ISO 17025.
As Secretarias de Segurança Pública
estaduais e a Polícia Federal, em consonância
com as recomendações da SENASP, deverão
adotar procedimentos que garantam a preservação
de locais de crime, suas análises por peritos
oficiais devidamente qualificados para coleta de
amostras biológicas e a confiabilidade e
rastreabilidade da cadeia de custódia dos
vestígios.
4.4 – Requisitos mínimos para os laboratórios
forenses criminais participarem da Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos
Os requisitos mínimos para um
laboratório de DNA participar da Rede Integrada
de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) tratam da
experiência laboratorial, qualificação técnicocientífica do pessoal para a execução das análises,
incluindo atividades como procedimentos de
coleta, interpretação dos resultados e emissão do
laudo pericial; quanto à estrutura física, em
termos de equipamentos e instrumentos; quanto
aos procedimentos e metodologias aplicadas às
análises;
quanto
ao
monitoramento
do
cumprimento
destas
atividades,
segundo
requisitos mínimos; quanto à estruturação,
utilização, implantação, monitoramento e
gerenciamento do banco de perfis genéticos.
4.4.1 – Requisito de experiência laboratorial
Para que o laboratório possa participar da
RIBPG é necessária uma experiência prévia
comprovada, do laboratório como um todo, na
realização de exames de DNA. O requisito
mínimo estabelecido, portanto, é do laboratório
ter emitido 50 laudos periciais de exame de DNA.
4.4.2 – Requisitos de pessoal técnico-científico
especializado
Os laboratórios participantes da RIBPG
deverão apresentar, quanto ao pessoal técnicocientífico, a mínima estrutura a seguir:
 Mínimo de quatro peritos oficiais dedicados
ao laboratório de DNA;
 Os peritos que realizam exames de DNA
devem ser profissionais de nível superior,
preferencialmente graduados em áreas de ciências
biológicas, ciências da saúde ou áreas afins.
Quando não graduados nestas áreas, deverão ter
pós-graduação em genética ou áreas afins;
 O responsável (Chefe, Coordenador, Gerente
ou Diretor) pelo Laboratório de DNA criminal
deverá ser perito oficial, graduado em áreas de
Ciências Biológicas, Saúde ou áreas afins. Deve
também possuir pós-graduação em Genética
Forense, ou áreas afins, e experiência comprovada
de ao menos dois anos em genética forense;
 O responsável pelo gerenciamento do banco
de perfis genéticos deverá ser perito oficial,
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graduado em áreas de Ciências Biológicas, Saúde
ou áreas afins. Deve também possuir pósgraduação em Genética Forense, ou áreas afins, e
experiência comprovada de ao menos dois anos
em genética forense;
 Em um prazo de 5 anos todos os peritos que
realizam exames de DNA deverão ter pósgraduação em genética forense ou área afim,
enquanto o chefe do laboratório e o gerente do
banco de dados deverão possuir pós-graduação
strictu sensu em genética forense, ou áreas afins,
ou experiência comprovada de pelo menos 5 anos
em genética forense;
 Em um prazo máximo de 5 anos também
deverá ser designado um servidor para exercer a
função de gerente da qualidade, conforme
estabelece a norma ISO 17025.
4.4.3 – Requisitos de estrutura física e de
equipamentos
Os laboratórios responsáveis pela
obtenção dos perfis e inserção da informação no
banco de dados deverão ter estrutura física e
equipamentos mínimos para a execução dos
procedimentos e metodologias, realizados desde a
coleta até a emissão do laudo pericial, na
qualidade requerida para o credenciamento no
banco nacional de perfis de DNA no Brasil.
A estrutura física deverá primar por
evitar contaminações das amostras, com
conseqüente perda do elemento de prova judicial,
bem como resguardar a segurança dos seus
usuários. Assim, os requisitos de estrutura física
mínima para os laboratórios que produzirão perfis
de DNA para inserção no banco de perfis
genéticos são:
1) O acesso ao laboratório deve ser controlado
e limitado;
2) O laboratório deve seguir procedimentos
escritos de limpeza e descontaminação;
3) As etapas de avaliação de vestígios, extração
de DNA, pré-PCR e pós-PCR devem ser
realizadas em espaços físicos distintos;
4) O laboratório deve ter áreas seguras para
armazenamento de amostras.
Recomenda-se ainda que:
5) O desenho e as instalações do laboratório
respeitem as normas de segurança gerais de
laboratórios de genética e biologia molecular,
recomendações específicas para manipulação de
vestígios criminais, incluindo regras que visem a
monitorar e minimizar os riscos de contaminação;
6) Os laboratórios devem dispor, além das
áreas imprescindíveis de avaliação de vestígios,
extração de DNA, pré-PCR e pós-PCR, de áreas
de trabalho separadas para armazenamento de
vestígios,
preparação
de
soluções
e
armazenamento de reagentes e área para
validação dos resultados e confecção de laudos.
Os laboratórios que não tiverem condições de
estabelecer a separação física dos espaços de

manipulação de vestígios e amostras de referência
deverão adotar a separação temporal das mesmas,
como medida de salva-guarda da integridade das
amostras bem como de prevenção da
contaminação.
4.4.4 – Requisitos de procedimentos e
metodologias desde a coleta e armazenamento
de vestígios até a emissão do laudo pericial
A
deliberação
de
normas
e
recomendações de garantia da qualidade bem
como a padronização de conduta para laboratórios
de genética forense visa assegurar a qualidade,
integridade, segurança e competência dos
laboratórios, em níveis internacionais, para
realização dos exames de DNA cujos perfis irão
compor os bancos de dados. A demonstração de
domínio ou controle sobre os fatores que afetam a
qualidade e credibilidade dos resultados
produzidos com a análise do DNA faz-se
necessário não pelo caráter punitivo de exclusão
da possibilidade de inserção de informação, mas
como medida instrutiva de monitoramento,
correção e minimização dos erros, considerando
que o utilizador do banco tem como segura e
confiável a informação ali armazenada. Portanto,
os procedimentos e metodologias mínimos
requeridos são:
7) O laboratório deve ter e seguir um sistema
documentado de controle de amostras;
8) O laboratório deve armazenar as amostras de
uma forma que minimize a degradação;
9) O laboratório deve armazenar material
suficiente para a eventualidade de uma nova
perícia, sempre que possível;
10) O laboratório deve participar de pelo menos
um teste interlaboratorial (GEP, GITAD ou
SENASP), anualmente, com resultados positivos
para os marcadores que serão incluídos no
CODIS;
11) O laboratório deve ter e seguir documentos
escritos especificando todos os procedimentos
técnicos utilizados em sua rotina (Procedimentos
Operacionais Padrão/POPs ou protocolos);
12) No prazo máximo de dois anos os
documentos escritos especificando todos os
procedimentos técnicos utilizados em sua rotina
devem estar adequados à norma ISO 17025;
13) No prazo máximo de 5 anos o laboratório
deve ter e seguir documentos escritos
especificando os procedimentos de manutenção e
calibração
dos
equipamentos
utilizados
(Procedimentos Operacionais Padrão/POPs);
14) No prazo máximo de 8 anos o laboratório
deve cumprir os requisitos especificados pela
norma ISO 17025, visando a acreditação.
Os procedimentos escritos deverão incluir:
15) Coleta e armazenamento de vestígios;
16) Extração do DNA;
17) Quantificação de DNA nas amostras com
pouca quantidade de DNA ou nas que são
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misturas de DNA masculino e feminino em
diferentes proporções;
18) Amplificação de microssatélites por PCR;
19) Separação e detecção automatizada de
fragmentos de DNA;
20) Interpretação de eletroferogramas de análise
de fragmentos;
21) Interpretação genética e realização de
cálculos estatísticos.
4.5 – Estrutura da Rede Integrada de Bancos
de Perfis Genéticos
A Rede Integrada de Bancos de Perfis
Genéticos será composta por bancos de dados de
nível regional, a serem gerenciados pela unidade
de perícia de DNA de cada estado, do Distrito
Federal e da Polícia Federal e que permitirão as
buscas por perfis genéticos dentre as ocorrências
de sua atribuição, e um banco de dados de nível
nacional, custodiado pela unidade de perícia de
DNA da Polícia Federal, que permitirá as buscas
nacionais, entre as diferentes unidades de perícia
de DNA. Cada unidade de perícia será
responsável pela produção e inserção de perfis
genéticos no banco de dados regional. O banco de
dados nacional, necessário para a busca por perfis
genéticos gerados por diferentes laboratórios, será
alimentado por meio da sincronização periódica
com os bancos de dados estaduais. Caberá a cada
unidade de perícia a responsabilidade quanto à
qualidade na produção e inserção dos perfis
genéticos. Todas as instituições envolvidas
deverão zelar pela segurança das informações
armazenadas nos bancos de dados.
4.5.1- Arquitetura da Rede Integrada de
Bancos de Perfis Genéticos
Para que a Rede Integrada de Bancos de
Perfis Genéticos funcione efetivamente é
importante desenhar a arquitetura de informática
necessária para armazenamento e trânsito de
dados, estabelecendo-se como os dados gerados
nos laboratórios serão inseridos e armazenados no
banco de dados estadual e como se dará a

sincronização com o banco de dados nacional,
incluindo automação do sistema.
Inicialmente, o perito oficial gerenciador
local do laboratório estadual deverá inserir os
perfis de DNA do seu Estado. A identificação
individual dos perfis de DNA introduzidos no
banco de dados será de responsabilidade e restrita
ao gerenciador local que inseriu aquele perfil.
O presente projeto de implantação prevê
dezesseis bancos de dados de nível regional, de
acordo com a quantidade de laboratórios que
atualmente cumprem os requisitos necessários
(Figura 1). Com a criação de novos laboratórios
esperada para os próximos anos, esse número
deverá aumentar.
4.6 – Fomento e Políticas de Apoio
O funcionamento e efetividade da Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e seu
conseqüente impacto na segurança pública
dependem do apoio e do fomento aos laboratórios
de DNA das instituições de perícia oficial por
parte da Secretaria Nacional de Segurança
Pública, da Polícia Federal e das Secretarias
Estaduais de Segurança Pública. Cabe à SENASP,
como fomentadora de políticas de segurança
pública em nível nacional, uma política incisiva
de apoio e investimentos nos laboratórios de
genética forense, incluindo a criação de novos
laboratórios,
aquisição
de
equipamentos,
realização de cursos, aquisição de reagentes e
mobilização dos grupos de trabalho que
permitirão a melhoria contínua do sistema. Cabe à
Polícia Federal e às Secretarias de Segurança
Pública estaduais aumentar o número de peritos
oficiais dedicados aos laboratórios de DNA,
propiciar a constante capacitação e atualização de
seu pessoal, zelar e dar manutenção aos
equipamentos utilizados, propiciar a melhoria
contínua da qualidade dos laboratórios e capacitar
e treinar suas equipes de isolamento e perícias em
locais de crimes.

Figura 1: Arquitetura da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos para o ano 2009.
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ANEXO 10
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LETTER OF AGREEMENT
This Letter of Agreement, dated ___________________________________, is made by and between the
Federal
Bureau
of
Investigation
(hereinafter
referred
as
“FBI”)
and____________________________________________________
with
offices
at__________________________________________________ (hereinafter referred to as “International
Law Enforcement Agency”).
WHEREAS, the FBI Sponsors the Combined DNA index System (hereinafter referred to as “CODIS”) as
part of a technical assistance program to Federal, state and local crime laboratories which allows crime
laboratories to store, compare and match DNA records from convicted offenders, crime scene evidence,
unidentified human remains and relatives of missing persons; and
WHEREAS, the FBI provides CODIS software to Federal, state and local crime laboratories performing
DNA analysis, as well as training, user support and software upgrades at no cost to such crime laboratories;
WHEREAS, the FBI is also authorized to make a available the services of the FBI laboratory to foreign law
enforcement agencies;
NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual obligations contained herein, the FBI and [Name of
International law Enforcement Agency] agree to the following terms and conditions relating to the CODIS
software and services:
I. SUBLICENSE TO USE CODIS SOFTWARE
A. The FBI has granted the International Law Enforcement Agency an unlimited sublicense to use the
CODIS software and modifications/enhancements thereto (hereinafter to as “CODIS software”).
B. By signing this Letter of Agreement, the International Law Enforcement Agency Expressly agrees:
1. The CODIS software, for which the FBI has or will obtain an unrestricted license to use, shall remain
the exclusive property of the FBI.
2. The International Law Enforcement Agency personnel shall not use the CODIS software in any manner
until specifically authorized to do so by the FBI.
3. The International Law Enforcement Agency has no right to distribute or sublicense the CODIS
software, and shall not copy the CODIS software for purposes of distribution or distribute the CODIS
software to any person or agency outside the International Law Enforcement Agency without the express
written permission of the FBI. For purposes of this Letter of Agreement, the International Law Enforcement
Agency shall be considered the agency at the address listed on the first page of the letter and the International
Law Enforcement Agency shall not distribute the CODIS software to satellite or regional laboratories
affiliated with, or a part of, the International Law Enforcement Agency.
4. The FBI may immediately terminate the sublicense to use the CODIS software if the International Law
Enforcement Agency violates any of the provisions of this Letter of Agreement. In the event the license to
use the CODIS software is terminated, the International Law Enforcement Agency shall remove the CODIS
software from its system(s), including all on-line and backup storage media, within ten (10) business days of
receipt of a written termination notice, and shall immediately return the CODIS software and all
accompanying materials provided by the FBI.
5. The International Law Enforcement Agency shall take reasonable precautions to prevent unauthorized
persons from accessing the CODIS software. In the event that the FBI determines that such reasonable
precautions have not been taken, the sublicense to use the CODIS software will be terminated immediately
and will not be restored unless until the International Law Enforcement Agency has established that
sufficient security procedures have been implemented to protect the CODIS software from unauthorized
access. The determination whether sufficient security procedures to protect the CODIS software have been
implemented by the International Law Enforcement Agency shall be in the sole discretion of the FBI. If
sufficient security procedures have not been implemented to the satisfaction of the FBI within thirty (30)
business days of receipt of the cancellation notice, the FBI may terminate the license to use the CODIS
software and International Law Enforcement Agency shall return the CODIS software to the FBI provided
above.
6. The International Law Enforcement Agency understands and agrees that this Letter of Agreement is
solely between itself and the FBI, and no other party or individual acquires any rights to the CODIS software
by virtue of this Letter of Agreement. If any third parties express an interest in obtaining or having access to
the CODIS software, the International law Enforcement Agency shall refer the third party to the FBI, and
will not take any further action on behalf of the third party.
II. ORGANIZATIONAL RESPOSABILITIES
– The parties agree to the following obligations relating to the provision and use of the CODIS software:
A. Responsibilities of the FBI
1. Continue to hold an unrestricted license for CODIS software and provide maintenance for that software.
2. Implement all necessary system-wide changes to CODIS.
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3. Prepare and distribute guidelines for utilization of CODIS; such guidelines to be made available in the
English language.
4. Determine suitability of proposed CODIS system enhancements as proposed by Federal, State, local and
international crime laboratories. Generally, if the FBI determines that the requested enhancement is
beneficial to the overall CODIS software community, then the request will be approved and the funded by the
FBI.
5. Install and provide support for CODIS, which includes installation of CODIS software, training of
appropriate personnel from International Law Enforcement Agency (in the English language), issuing
software user documentation (in the English language), and providing a Help Desk accessible via telephone
(or wide area network connection).
B. Responsibilities of the International Law Enforcement Agency
1. Accept the CODIS software and operate it in accordance with the applicable rules and regulations of the
International Law Enforcement Agency and the terms and conditions of this Letter of Agreement.
2. Appoint a CODIS liaison to communicate with the FBI.
3. Accept the decision of the FBI with respect to software enhancement request and in the event that the
International Enforcement Agency’s request for a software enhancement is denied, continue to use the
CODIS software as it exists or return the CODIS software and any and all supporting documentation to the
FBI.
4. Designate appropriate personnel for CODIS training, and if necessary, provide interpreters to
accompany such personnel to the training. The International Law Enforcement Agency shall designate at
least one person from their agency to attend CODIS training.
III – COSTS
The parties agree to the following obligations relating to the costs associated with the provision and use of
the CODIS software.
A. Responsibilities of the FBI
1. CODIS software, including system upgrades and enhancements.
2. Software maintenance for CODIS software.
3. Demonstration and training for International Law Enforcement Agency on site immediately following
installation.
4. Copies of necessary documentation for use of the CODIS software.
5. Help Desk for CODIS users. The FBI provided one help desk position for the support of all the
International Law Enforcement Agencies having CODIS software.
6. CODIS software training classes provided in the Unites State.
A. Responsibilities of the International Law Enforcement Agency
1. Salary and fringe benefits for personnel employed by the International Law Enforcement Agency to
operate the CODIS software.
2. Travel and lodging costs for the FBI contractor personnel to the International Law Enforcement Agency
and install the CODIS software.
3. Salary and fringe benefits and travel/lodging for personnel of the International Law Enforcement Agency)
and interpreters, if necessary) to attend CODIS training.
4. Installation, if necessary and operating expenses associated with a wide area network connection to the
CODIS help Desk.
5. Salary and fringe benefits and travel/lodging expenses associated with FBI contractor support required
and/or requested to be provided on-site at the International Law Enforcement Agency.
6. Salary and fringe benefits associated with FBI contractor user support required and/or requested beyond
what is provided through the one contractor help desk position funded by the FBI (as specified in section
III.A.5 above).
7. Physical space (and, if necessary, any modification thereto) to accommodate the CODIS system,
including operating expenses in connection with that space, such as electric, heat, air conditioning and
security.
8. All hardware upgrades necessary to properly run the CODIS software.
IV – ACCESS TO THE NATIONAL DNA INDEX SYSTEM (NDIS).
Nothing contained in this Letter shall be deemed to provide the International Law Enforcement Agency with
access to the National DNA Index System administered by the FBI. Access to and searches of NDIS by an
International Law Enforcement Agency shall be governed by a separate agreement in accordance with NDIS
procedures.
V – LIABILITY
A. The International law enforcement Agency agrees to indemnify and hold harmless the FBI for any claims
that may be asserted by a third party.
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B. Should any claim arise regarding this Letter of Agreement or its subject matter, the law of the United
State and/or the District of Columbia will apply as applicable.
VI – TERMINATION OF THE LETTER OF AGREEMENT
A. Either party may terminate this Letter of Agreement, for any reason, by providing the other party with
thirty (30) days written notice of their intent to terminate.
B. In the event of a termination of this Letter of agreement, the International Law Enforcement Agency
shall remove the CODIS software from its system(s), including all on-line and backup storage media, within
ten (10) business days of receipt of the termination notice, and shall immediately return the CODIS software
and all accompanying materials provided by the FBI.
VII – MODIFICATIONS TO THE LETTER OF AGREEMENT
This Letter of Agreement represents on final agreement on this issue between the FBI and the International
Law Enforcement Agency, notwithstanding any prior agreements, either oral or written. Modifications to this
Letter of Agreement shall only be effective if in writing and signed by all parties.
By our signatures below, we signify our understanding of and agreement to the terms and conditions
contained in this Letter of Agreement, and assert that we are authorized to bind our respective agencies to
those terms and conditions.
FOR THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
By: ________________________________________
. (Name)
________________________________________
(Title)
________________________________________
(Date)

FOR THE INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT AGENCY
By:

_______________________________________
(Name)

_______________________________________
(Title)
________________________________________
(Date)

TRADUÇÃO OFICIAL
TRADUÇÃO Nº I-54645/07 LIVRO Nº 477 FOLHAS Nº 1
CERTIFICO E DOU FÉ, que me foi apresentado, nesta data, um documento redigido em idioma INGLÊS,
com o fim de traduzi-lo para o PORTUGUÊS, o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:
Data [em branco]
Nome do Diretor do Laboratório [em branco]
Laboratório [em branco]
Endereço [em branco]
Prezado [Diretor do Laboratório]
O Federal Bureau of Investigation (FBI) (Agência Federal de Investigações) recebeu, por meio do Adido
Jurídico, sua solicitação do software Combined DNA Index System (CODIS) (Sistema de Índice de DNA
combinado), para apoio ao seu programa de análise forense de DNA. Por exigência do FBI, antes de sua
solicitação ser aprovada, V.Sa. deverá analisar o Termo de Acordo anexo, o qual contém termos e condições
importantes da licença do software CODIS e dos serviços de suporte oferecidos pelo FBI. Para indicar sua
aprovação e concordância com esses termos e condições, queira, por favor, assinar o Termo de Acordo e
devolvê-lo ao endereço abaixo, para que o processamento de sua solicitação possa continuar.
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Dr. Thomas F. Callaghan
Chief. CODIS Unit (Chefe da Unidade CODIS)
FBI Laboratory [ Laboratório do FBI]
2501 Investigation Parkway
FBI Academy Complex
Quântico, VA 22135
Dúvidas ou comentários em relação a este Termo de Acordo poderão ser dirigidos ao Adido Jurídico do FBI,
(em branco), em (em branco), ou ao Dr. Thomas Callaghan, no nº (703) 632-8315, ou pelo e-mail
Thomas.Callaghan@ic.fbi.gov
Agradecemos seu interesse pelo software CODIS.
Atenciosamente,
Assinado: (em branco)
Anexo
TERMO DE ACORDO
O presente Termo de Acordo, datado de (em branco), é celebrado entre o Federal Bureau of Investigation
(doravante denominada “Agência Internacional para Aplicação da Lei”).
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CONSIDERANDO QUE o FBI patrocina o Combined DNA Index System (Sistema de Índice de DNA
Combinado) (doravante denominado “CODIS”) como parte de um programa de assistência técnica a
laboratórios criminais federais, estaduais e locais, que possibilita que eles armazenem, comparem e
combinem registros de DNA de criminosos condenados, evidências da cena do crime, restos humanos não
identificados e parentes de pessoas desaparecidas; e
CONSIDERANDO QUE o FBI fornece o software CODIS aos laboratórios criminais federais, estaduais e
locais que realizam análises de DNA, além de treinamento, suporte ao usuário e atualizações de software,
sem custo, a esses laboratórios criminais;
CONSIDERANDO QUE o FBI também está autorizado a disponibilizar os serviços do Laboratório do FBI a
agências estrangeiras para aplicação da lei; ISTO POSTO e em consideração às mútuas avencas contidas
neste instrumento, o FBI e (nome da Agência Internacional para Aplicação da Lei) têm entre si justos e
acordados os seguintes termos e condições relativos ao software CODIS e serviços correlatos:
I. SUBLICENÇA DE USO DO SOFWARE CODIS
A. O FBI concedeu à Agência Internacional para Aplicação da Lei uma sublicença ilimitada para usar o
software CODIS e as modificações/melhorias respectivas (doravante denominado “software CODIS”).
B. Ao assinar este Termo de Acordo, a Agência Internacional para Aplicação da Lei concorda expressamente
com:
1. O software CODIS, cuja licença irrestrita de uso pertence ou será obtida pelo FBI, permanecerá sendo
propriedade exclusiva do FBI.
2. O pessoal da Agência Internacional para Aplicação da Lei não poderá usar, de nenhuma maneira, o
software CODIS até que seja especificamente autorizado a tal, pelo FBI.
3. A Agência Internacional para Aplicação da Lei não possui nenhum direito de distribuir ou sublicenciar o
software CODIS, não podendo copiá-lo para finalidades de distribuição nem distribuir o software CODIS a
qualquer pessoa ou agência externa à Agência Internacional para Agência Internacional para Aplicação da
Lei, sem a permissão expressa, por escrito, do FBI. Para os efeitos deste Termo de Acordo, a Agência
Internacional para Aplicação da Lei deverá significar a agência cujo endereço está mencionado na primeira
página do termo, não podendo distribuir o software CODIS a laboratórios satélites ou regionais que sejam
afiliados ou parte da Agência Internacional para Aplicação da Lei.
4. O FBI poderá cancelar imediatamente a sublicença de uso do software CODIS se a Agência Internacional
para Aplicação da Lei violar qualquer uma das disposições deste Termo de Acordo. No caso da licença de
uso do
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Software CODIS ser cancelada, a Agência Internacional para Aplicação da Lei deverá remover o software
CODIS de seu(s) sistema(s), incluindo toda a mídia de armazenamento on-line e de cópia de segurança, no
prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento de aviso de cancelamento por escrito, devendo devolver
imediatamente o software CODIS, junto com todos os materiais que o acompanham, fornecidos pelo FBI.
5. A Agência Internacional para Aplicação da Lei deverá tomar precauções razoáveis para impedir que
pessoas não autorizadas acessem o software CODIS. No caso de o FBI determinar que essas precauções
razoáveis não foram tomadas, a sublicença de uso do software CODIS será imediatamente cancelada e não
será restaurada a menos e até que a Agência Internacional para Aplicação da Lei tenha estabelecido que
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procedimentos de segurança suficientes foram implementados para proteger o software CODIS de acesso não
autorizado Ficará a critério exclusivo do FBI determinar se foram implementados, ou não, pela Agência
Internacional para Aplicação da Lei, os procedimentos de segurança suficientes para a proteção do software
CODIS. Caso esses procedimentos de segurança suficientes não tiverem sido implementados de modo
satisfatório para o FBI em até 30 (trinta) dias úteis do recebimento do aviso de cancelamento, o FBI poderá
cancelar a licença de uso do software CODIS, devendo a Agência Internacional para Aplicação da Lei
devolver o software CODIS ao FBI, conforme acima disposto.
6. A Agência Internacional para Aplicação da Lei entende e aceita que este Termo de Acordo é celebrado
exclusivamente entre ela e o FBI, e não implica a aquisição de quaisquer direitos sobre o software CODIS
por nenhuma oura parte ou indivíduo, em razão deste Termo de Acordo. Se quaisquer terceiros manifestarem
interesse em obter ou ter acesso ao software CODIS, a Agência Internacional para Aplicação da Lei deverá
encaminhá-los ao FBI, sem empreender nenhuma outra ação em nome dos terceiros.
II. RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONAIS
As partes concordam com as seguintes obrigações ao fornecimento e uso do software CODIS:
A.Responsabilidades do FBI
1. Continuar a deter uma licença irrestrita sobre o software CODIS e realizar a manutenção desse software.
2.Implementar todas as modificações globais de sistema necessárias ao CODIS.
3. Elaborar e distribuir diretrizes para a utilização do CODIS; essas diretrizes serão fornecidas no idioma
inglês.
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4. Determinar a adequação das melhorias propostas ao sistema CODIS, conforme submetidas pelos
laboratórios criminais federais, estaduais, locais e internacionais. De modo geral, se o FBI determinar que a
melhoria solicitada será vantajosa para toda a comunidade do software CODIS, então, a solicitação será
aprovada e financiada pelo FBI.
5. Instalar e dar suporte ao CODIS, o que inclui sua instalação, treinamento (no idioma inglês) e oferecendo
serviço de Help Desk (atendimento) por telefone (ou conexão de rede de longa distância).
B. Responsabilidades da Agência Internacional para Aplicação da Lei
1.Aceitar o software CODIS e operá-lo de acordo com as normas e regulamentações aplicáveis da Agência
Internacional para Aplicação da Lei e os termos e condições deste Termo de Acordo.
2. Nomear um contato do CODIS para as comunicações com o FBI.
3. Aceitar a decisão do FBI com respeito às solicitações de melhoria do software e, caso seja negada uma
solicitação da Agência Internacional para Aplicação da Lei para a melhoria do software, continuar a usar o
software CODIS em sua condição existente ou devolvê-lo, assim como toda e qualquer documentação de
suporte, ao FBI.
4. Designar pessoal adequado para ser treinado no CODIS e, caso necessário, providenciar intérpretes para
acompanhar esse pessoal durante o treinamento. A Agência Internacional para Aplicação da Lei deverá
designar, no mínimo, uma pessoa de seu pessoal para frequentar o treinamento do CODIS.
III – CUSTOS
As partes concordam com as seguintes obrigações relativas aos custos associados ao fornecimento e uso do
software CODIS:
A. Responsabilidades do FBI
1. Software CODIS, incluindo atualizações e melhorias do sistema.
2. Manutenção do software CODIS.
3. Demonstração e treinamento para a Agência Internacional para Aplicação da Lei, no local, imediatamente
após a instalação.
4. Cópias da documentação necessária ao uso do software CODIS.
5. Help Desk para os usuários do CODIS. O FBI irá fornecer um posto de help desk para o suporte de todas
as Agências Internacionais para Aplicação da Lei que tiverem o software CODIS.
6. Aulas de treinamento no software CODIS, nos Estados Unidos.
B. Responsabilidades da Agência Internacional para Aplicação da Lei
1. Salário e benefícios do pessoal empregado pela Agência Internacional para Aplicação da Lei para operar o
software CODIS.
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2. Custos de viagem e hospedagem do pessoal contratado do FBI até o local da Agência Internacional para
Aplicação da Lei, para instalação do software CODIS.
3. Salário e benefícios, além de despesas de viagem e hospedagem, do pessoal da Agência Internacional para
Aplicação da Lei ( e intérpretes, caso necessário), para participação no treinamento do CODIS.
4. Caso necessário, instalação e despesas operacionais associadas à conexão de rede de longa distância ao
Help Desk do CODIS.
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5. Salário e benefícios, além de despesas de viagem e hospedagem, relativos ao contratado do FBI para
suporte necessário ou requisitado pra que seja fornecido no local da Agência Internacional para Aplicação da
Lei.
6. Salário e benefícios associados ao contratado do FBI para suporte necessário e/ou requisitado ao usuário,
além daquele fornecido pelo contratado para a função de help desk, financiado pelo FBI (conforme
especificado na Cláusula III.A.5 acima).
7. Espaço físico (e, caso necessário, quaisquer modificações respectivas) para acomodar o sistema CODIS,
incluindo despesas operacionais relacionadas a esse espaço, como as de eletricidade, aquecimento, ar
condicionado e segurança.
8. Todo o hardware e atualizações de hardware, necessários à operação adequada do software CODIS.
IV. ACESSO AO NATIONAL DNA INDEX SYSTEM (NDIS)
(Sistema Nacional de Índice DNA). Nada do contido neste Termo de Acordo será considerado como a
permissão de acesso, pela Agência Internacional para Aplicação da Lei, ao National DNA Index System
administrado pelo FBI. O acesso e buscas no NDIS pela Agência Internacional para Aplicação da Lei serão
regidos por um acordo em separado, nos termos dos procedimentos do NDIS.
V. RESPONSABILIDADE
A. A Agência Internacional para Aplicação da Lei concorda em indenizar e isentar o FBI de todas as
reivindicações que possam ser apresentadas por terceiros.
B. Caso surgir qualquer reivindicação em relação a este Termo de Acordo ou a seu objeto, a legislação dos
Estados Unidos e/ou do Distrito de Colúmbia será aplicável.

VI. RESCISÃO DO TERMO DE ACORDO
A. Qualquer uma das partes poderá rescindir, por qualquer motivo, este Termo de Acordo, mediante aviso
por escrito à outra parte, com antecedência de 30 (trinta) dias sobre sua intenção de rescisão.
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B. No caso de rescisão deste Temo de Acordo, a Agência Internacional para Aplicação da Lei deverá
remover o software CODIS de seu(s) sistema(s), incluindo toda a mídia on-line de armazenagem e de cópia
de segurança, em até 10 (dez) dias úteis do recebimento do aviso de rescisão, e devolver imediatamente o
software CODIS e todos os materiais associados fornecidos pelo FBI.
VII. ALTERAÇÕES AO TERMO DE ACORDO
Este Termo de Acordo constitui a íntegra definitiva do acordo entre o FBI e Agência Internacional para
Aplicação da Lei no tocante ao seu objeto, independentemente de quaisquer acordos anteriores, verbais ou
por escrito. As alterações deste Termo de Acordo somente terão validade se feitas por escrito e assinadas por
todas as partes.
Expressamos, por meio de nossas assinaturas abaixo, nosso entendimento e concordância com os termos e
condições contidas neste Termo de Acordo, bem como, declaramos que estamos autorizados a obrigar nossas
respectivas agências por esses termos e condições.
EM NOME DO FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Por: David Brassanini
Adido do FBI
(Data):
EM NOME DA AGÊNCIA INTERNACIONAL PARA APLICAÇÃO DA LEI
Por: (Nome) [em branco]
(Cargo): [em branco]
(Data): [em branco]
NADA MAIS consta do documento a mim apresentado.
Conferi a tradução e dou fé.
O Tradutor Público e Intérprete Comercial.
Barueri, 28 de Novembro de 2007.

SELENE CUBEROS PEREZ
Tradutor Público

