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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade investigar as origens e evoluções da 

identificação criminal e do princípio da não autoincriminação ou nemo tenetur se 

detegere, e as correlações existentes  com a dogmática dos direitos fundamentais, 

em particular, no plano de proteção e restrição do princípio, em face da 

obrigatoriedade do condenado de fornecer material biológico, para realização de 

identificação criminal, baseada em perfil genético, prevista no art. 9º-A, da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal (LEP). O novel artigo 

estabeleceu as hipóteses de identificação criminal obrigatória, baseada em perfil 

genético. Desta forma, o trabalho se justifica pela necessidade de uma maior 

compreensão acerca das origens e evoluções da identificação criminal e do princípio 

da não autoincriminação, nos planos internacional e nacional, bem como a 

correlação existente com a prova processual pericial e a consequente mitigação dos 

direitos fundamentais do condenado. Em razão disto, tem-se como objetivo geral 

analisar a contraposição existente entre a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade da coleta compulsória de material genético do preso, prevista 

no artigo 9º-A da LEP, em face do instituto da não autoincriminação. Como objetivos 

específicos serão discutidos os processos evolutivos da identificação criminal e do 

princípio nemo tenetur se detegere, para, posteriormente, investigar a 

constitucionalidade e aplicabilidade da coleta compulsória de material genético e a 

consequente mitigação dos direitos fundamentais do condenado. Em relação aos 

aspectos metodológicos, serão realizadas investigações através de pesquisa 

bibliográfica.  Em síntese, o cerne deste trabalho é demonstrar que a regra 

insculpida no art. 9º-A da LEP coaduna com a atual ordem de intervenção penal do 

Estado, na esfera dos direitos fundamentais do condenado, haja vista o clamor da 

sociedade pela prestação de uma Justiça Penal mais eficiente, em que o 

superdimensionamento do princípio nemo tenetur se detegere, configura-se em um 

descompasso com a atual realidade técnico-científica dos procedimentos periciais e 

com os ordenamentos jurídicos, no plano internacional. 

 

Palavras-chave: Identificação criminal; Não autoincriminação; Nemo tenetur se 

detegere; Perfil genético.  



ABSTRACT 

 

The present paper aims to investigate the principle of self-incrimination’s evolution, or 

nemo tenetur if detegere in homeland rights, and the correlations with the dogma of 

fundamental rights, in particular the protection field and limiting principle in the face of 

the mandatory law which consists in the convict’s obligation in provide biological 

materials, for performing criminal identification based on genetic profile, provided for 

in art. 9º-A of Law Nº. 7210, of July 11, 1984 - Penal Execution Law (LEP). Thus, the 

crux of this research is to demonstrate that the rule enrolled in art. 9º-A LEP is 

consistent with the current criminal state order and intervention on the sphere of 

fundamental rights of the convict, given the clamor of society by providing a more 

efficient Criminal Justice, where oversizing the principle of nemo tenetur if detegere 

set a mismatch with the current technical and scientific reality of forensic procedures 

and legal systems, internationally. To achieve these goals, the aspects related to the 

evolution of the principle of self-incrimination in Brazil and its correlation with the 

dogmatic fundamental rights, in particular will be addressed in its plan of his stint, 

and will be studied genetic research in the field of body interventions, particularly as 

forensic application, valuation methods and results, which will converge for 

mandatory criminal identification of LEP and its relationship with the principle of non-

self-incrimination. As specific objectives, will be discussed the evolutive processes of 

the criminal identification and the principle nemo tenetur se detegere, then 

insvetigate the constitutionality and the capacity of application in the compulsory 

colection of the convicted's genetic material and the consequent mitigation of his 

fundamental rights. Related to the methodological features, will be accomplished 

investigations beneath the bibliographic research. To sum it up, this paper's core is 

demonstrate that the insculpted rule in the LEP's 9º-A art. consists with the actual 

order of penal law's State intervention, in the convicted fundamental right's sphere, 

hence the society's outcry for a more efficient Penal Law, which the oversize process 

of the principle nemo tenetur se detegere, setting an mismatch with the actual 

technical and scientific reality of the expert's procedures and with the juridic planning, 

in the internacional planning. 

 

Keywords: Criminal Identification; Not self-incrimination; Nemo tenetur if detegere; 

Genetic profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade investigar as origens e evoluções 

da identificação criminal e do princípio da não autoincriminação ou nemo tenetur se 

detegere, e as correlações existentes  com a dogmática dos direitos fundamentais, 

em particular, no plano de proteção e restrição do princípio, em face da 

obrigatoriedade do condenado de fornecer material biológico, para realização de 

identificação criminal, baseada em perfil genético, prevista no art. 9º-A, da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal (LEP). 

Historicamente, os processos evolutivos da identificação criminal e do 

princípio da não autoincriminação coincidem com o próprio reconhecimento e 

consolidação dos direitos humanos fundamentais, na história da humanidade. 

Neste sentido, a identificação criminal, em seu processo evolutivo, 

perpassa por procedimentos que empregavam a violência como, por exemplo, a 

mutilação e a utilização do ferrete, até alcançar a aplicação de métodos biométricos, 

como a identificação criminal baseada no perfil genético do indiciado ou condenado. 

Por seu turno, o princípio nemo tenetur se detegere, no âmbito da 

dogmática dos direitos fundamentais, consolidou-se, nos séculos XVIII e XIX, tanto 

no Continente Europeu, em particular na Inglaterra, como nos Estados Unidos, em 

decorrência da influência do movimento iluminista e a consequente mudança no 

sistema processual penal, que elevou o acusado à condição de sujeito de direitos e 

não mais como mero objeto de prova, tutelando-se a dignidade pessoal do acusado. 

Estes fatores, associados ao movimento constitucionalista do pós-guerra, 

caracterizado pelo pós-positivismo, influenciaram de forma decisiva o processo de 

redemocratização ocorrido no Brasil. 

O pós-positivismo buscou contrapor-se à visão positivista presente no 

Continente Europeu, pois a norma constitucional não poderia mais ser vislumbrada 

por uma ótica de objetividade científica, que equiparava o Direito à lei e se afastava 

do campo da filosofia e das discussões acerca dos direitos e garantias individuais. 
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Ademais, o fator preponderante da derrocada do positivismo foi a sua 

associação aos estados totalitários, regimes que promoviam espetáculos bárbaros 

sob o manto da legalidade.  

Destarte, o movimento constitucionalista buscou quebrar o paradigma 

positivista e lançou as bases do atual Estado Democrático de Direito. 

Assim como ocorrera nos países europeus, em nosso País, o processo de 

redemocratização ou reconstitucionalização buscou ir além da legalidade escrita e 

procurou empreender uma leitura moral da Constituição e das leis, com o intuito de 

salvaguardar os direitos fundamentais dos indivíduos, com enfoque no princípio da 

dignidade da pessoa humana. Princípio este que foi demasiadamente violado 

durante a Segunda Grande Guerra. 

E é, justamente, no clamor de tais mudanças que o poder constituinte 

originário promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), em 

05 de outubro de 1988.  

A Carta da República de 1988 erigiu a identificação criminal ao patamar 

de direito e garantia individual, em que o civilmente identificado não poderia ser 

submetido ao procedimento de identificação, salvo nas hipóteses previstas em lei. 

Ademais, a Constituição Cidadã buscou corrigir as distorções ocorridas no 

período conturbado de nossa história, anterior à norma fundamental, quando 

ocorriam identificações arbitrárias ou exposições desnecessárias do indiciado. 

Neste contexto, a Lei nº 12.654, de 28/05/2012 ao alterar dispositivos das 

Leis nº 12.037/2009 e 7.210, de 11/07/1984 - Lei de Execução Penal (LEP) inovou 

ao estabelecer a previsão da coleta de perfil genético como forma de identificação 

criminal. 

O novel diploma incluiu o art. 9º-A na LEP e estabeleceu que os 

condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave 

contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei n.º 8.072, de 

25/07/1990 (Lei de Crimes Hediondos), serão submetidos, obrigatoriamente, à 
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identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido 

desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor. 

Ademais, a identificação criminal, baseada no perfil genético, prevista no 

art. 9º-A da LEP tem por finalidade a individualização do condenado, bem como 

subsidiar perícias técnicas, para a elucidação de crimes, pretéritos ou futuros a 

condenação, pois o material colhido será objeto de laudo pericial, que poderá ser 

utilizado para o cotejamento de provas levantadas em locais de crimes, ainda não 

solucionados. 

Desta feita, apesar dos aspectos inovadores, o novel diploma trouxe à 

tona o questionamento acerca da obrigatoriedade do condenado fornecer material 

para traçar seu perfil genético e o possível constrangimento e ilegalidade na 

produção de prova contra si, em face da ofensa ao princípio da não 

autoincriminação e, consequentemente, da presunção de inocência e intimidade do 

condenado. 

Desta forma, o trabalho se justifica pela necessidade de uma maior 

compreensão acerca das origens e evoluções da identificação criminal e do princípio 

nemo tenetur se detegere ou da não autoincriminação, nos planos nacional e 

internacional, bem como a correlação existente com a prova processual pericial e a 

consequente mitigação dos direitos fundamentais do condenado. 

Em razão disto, tem-se como objetivo geral analisar a contraposição 

existente entre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da coleta compulsória 

de material genético do preso, prevista no artigo 9º-A LEP, em face do instituto nemo 

tenetur se detegere. 

Como objetivos específicos serão discutidos os processos evolutivos da 

identificação criminal e do princípio nemo tenetur se detegere, para, posteriormente, 

investigar a constitucionalidade e aplicabilidade da coleta compulsória de material 

genético insculpida no art. 9º-A, da Lei de Execução Penal e a consequente 

mitigação dos direitos fundamentais do condenado. 

Em relação aos aspectos metodológicos, serão realizadas investigações 

através de pesquisa bibliográfica, em que serão abordadas as legislações 
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constitucionais e infraconstitucionais do ordenamento pátrio, bem como as obras de 

autores como, por exemplo, Cesare Beccaria, João Cláudio Couceiro, Luigi Ferrajoli, 

Michel Foucault, Maria Elizabeth Queijo, Robert Alexy, Thiago Bottino do Amaral, 

Wagner Marteleto Filho, entre outros. 

Para a consecução destes objetivos, o presente trabalho está subdividido 

em três capítulos. 

No primeiro capítulo, serão discutidos os fatores relativos ao processo 

evolutivo da identificação criminal, bem como a sua normatização no plano do direito 

interno. 

No segundo capítulo, abordar-se-á o princípio da não autoincriminação, 

em especial, quanto aos aspectos históricos; a sua evolução no direito anglo-

americano e, por derradeiro, a aplicação do princípio na Idade Contemporânea. 

 No terceiro capítulo, será descrita a identificação criminal obrigatória da 

LEP e o princípio nemo tenetur se detegere, que é o ponto de convergência do 

presente trabalho.  

Para tanto, o terceiro capítulo foi subdividido nos seguintes tópicos: a 

evolução do princípio contra a autoincriminação; o princípio nemo tenetur se 

detegere como direito fundamental; a restrição do princípio, na dogmática dos 

direitos fundamentais; a investigação genética no plano das intervenções corporais 

(aplicação forense, métodos e valoração dos resultados) e, por último, será 

analisada a identificação criminal obrigatória da LEP e o princípio da não 

autoincriminação. 

 Em síntese, o cerne deste trabalho é demonstrar que a regra insculpida 

no art. 9º-A da LEP coaduna com a atual ordem de intervenção penal do Estado, na 

esfera dos direitos fundamentais do condenado, haja vista o clamor da sociedade 

pela prestação de uma Justiça penal mais eficiente, em que o 

superdimensionamento do princípio nemo tenetur se detegere, configura-se em um 

descompasso com a atual realidade técnico-científica dos procedimentos periciais e 

com os ordenamentos jurídicos, no plano internacional. 
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2 A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 

Para uma maior compreensão acerca da identificação criminal obrigatória 

baseada na coleta de material genético, prevista no artigo 9º-A da Lei de Execução 

Penal (LEP), em face do princípio constitucional da não autoincriminação torna-se 

imprescindível, em um primeiro momento, a abordagem quanto à conceituação de 

identificação e suas finalidades, bem como da evolução do tema no decorrer da 

história humana.  

O ser humano, no decorrer da sua história, procurou criar mecanismos 

que possibilitassem a identificação das pessoas nocivas ao convívio social.  

Carnelutti (2008, p. 29) preleciona acerca da evolução do ordenamento 

jurídico e da contraposição às condutas antissociais: 

A evolução do ordenamento jurídico é, exatamente, no sentido do emprego 
da pena como o fim de reprimir uma diversidade cada vez maior das 
chamadas condutas antissociais. Até certo ponto, esse enriquecimento da 
flora penal corresponde à linha de desenvolvimento do direito.  

Com o surgimento do Estado, e este como titular do direito de punir, ou do 

“jus puniendi”, procurou-se criar mecanismos capazes de inibirem as condutas 

delituosas e que ao mesmo tempo fosse possível a correta identificação do acusado, 

haja vista o caráter personalíssimo da pena, a qual não poderia ultrapassar dos 

limites do infrator. 

Em relação ao tema, Noronha (1998, p.3) aduz o seguinte: 

[...] É o Estado o titular do direito de punir. O crime lesa não apenas direitos 
individuais, mas sociais também, pois perturba as condições da harmonia e 
estabilidade, sem as quais não é possível a vida comunitária. Mas incumbe 
ao Estado - que é um meio e não um fim – a consecução do bem comum, 
que não conseguiria alcançar se não estivesse investido do jus puniendi, do 
direito de punir o crime, que é o fato mais grave que o empece na 
consecução daquela finalidade. 
Esse direito estatal não é, entretanto, ilimitado. Nas sociedades civilizadas 
vige, em regra, o princípio da reserva legal – Nullum crimen, nulla poena 
sine lege – que limita o direito de punir. O conjunto das normas 
incriminadoras constitui, então o direito objetivo, que circunscreve ou 
delimita o jus puniendi. Com efeito, ao mesmo tempo em que o Estado 
incrimina um fato, declara que não poderá punir quem não o pratica.  

Corroborando com os ensinamentos de Noronha (1998), quanto à 

necessidade de uma identificação precisa do identificando, destacam-se os 

ensinamentos de Marques (2003, p.61):  
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Problema de grande interesse apresenta a questão da identidade do 
acusado. Tratando-se de qualidade personalíssima, não pode ser atribuída, 
como ensina MIGUEL FENECH, a não ser àquele que genuinamente a 
deva assumir. Tem de cuidar-se, no tocante ao assunto, de estabelecer 
exata correspondência entre as pessoas, como individualidade física, e as 
circunstâncias externas que servem para identificá-la.  

 

Para Foschini apud Marques (2003, p. 61), dúplice é a função da 

identificação pessoal e nominal do acusado: “primeiro, a de tornar conhecido seu 

passado, inclusive no tocante ao crime por ele cometido; e, em segundo lugar, a de 

tornar seguros os prognósticos sobre o futuro e, também, sua sujeição à pena”. 

Segundo Tourinho Filho (2009, p. 264): “a identificação é o processo 

usado para se estabelecer a identidade. Esta, por sua vez, vem a ser o conjunto de 

dados e sinais que caracterizam o indivíduo”. 

Para que este procedimento de identificação seja eficaz, torna-se 

necessário que haja um método que possibilite estabelecer uma relação inequívoca 

entre as variáveis questionadas, ou seja, deve-se criar um conjunto de caracteres 

próprios que sejam capazes de diferenciar os indivíduos entre si, pois a finalidade do 

processo de identificação é individualizar a pessoa, estabelecendo a sua identidade 

(ARAÚJO, 2004; JOBIM, 2005). 

2.1 Processo evolutivo da identificação criminal 

Historicamente, a mutilação foi o primeiro processo utilizado para se 

identificar o criminoso. Tal medida dependia do crime cometido e das leis do país 

que a adotava, e consistia na amputação de algum membro ou parte do corpo.  

Araújo e Pasquali (2006) relatam que o processo de mutilação consistia 

na extirpação de órgão ou membro do delinquente, conforme a prática criminosa 

realizada, por exemplo, a língua, nos crimes contra a honra, ou os órgãos genitais, 

nos crimes sexuais. No período de 1607 a 1763, há relatos de amputações de 

orelhas em Cuba, Estados Unidos da América e na Espanha e das narinas na 

Rússia e França.  

Contemporâneo à mutilação, o processo do ferrete consistia no emprego 

de um instrumento de ferro aquecido que era utilizado para marcar os criminosos, 

escravos e animais.  
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Araújo e Pasquali (2006, p.3) mencionam que, “na Índia, as Leis de Manu 

preconizavam o talião simbólico, marcando com ferro em brasa a face do culpado, 

com símbolos indicativos do seu crime”.  

Tourinho Filho (2009, p. 264), ao prelecionar acerca da identificação ao 

longo da história, descreve a aplicação do processo do ferrete: 

Na França, por exemplo, os condenados à galé levavam, gravadas com 
ferro em brasa, as letras GAL; outros criminosos levavam, gravada com 
ferro em brasa, uma flor-de-lis. O Foral de Lourinhã, confirmado por           
D. Afonso II, em 1218, dizia: O que furtar na casa, no campo, ou na eira, 
seja logo pela primeira vez marcado na testa com ferro quente; pela 
segunda ponham-lhe um sinal; pela terceira, enforquem-no. Mesmo no 
Brasil, no segundo quartel do século XVIII, havia disposição no sentido de 
que a todos os negros que forem achados em quilombos, estando neles 
voluntariamente, se lhes ponha uma marca em uma espádua com a letra F, 
que, para este efeito, haverá nas Câmaras e se, quando se for a executar 
esta pena, for achado já com a mesma marca, ser lhe cortará uma orelha, 
tudo por simples mandado do Juiz.   

Tais processos foram, gradativamente, caindo em desuso, tanto pela 

violência empregada, como pelo seu caráter desumano, pois se contrapunham aos 

preceitos sociais emergentes, vez que a intervenção estatal não mais poderia ser 

encarada como um espetáculo a ser assistido. 

 Neste sentido, Foucault (2008, p.12), ao realizar estudo sobre a história 

da violência das prisões, relata as mudanças ocorridas no final do século XVIII:  

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas grandes 
fogueiras, a melancólica festa de punição vai-se extinguindo. Nessa 
transformação, misturam-se dois processos. Não tiveram nem a mesma 
cronologia nem as mesmas razões de ser. De um lado, a supressão do 
espetáculo punitivo. O cerimonial da pena vai sendo obliterado e passa a 
ser apenas um novo ato de procedimento ou de administração. A confissão 
pública dos crimes tinha sido abolida na França pela primeira vez em 1791, 
depois novamente em 1830 após ter sido restabelecida por breve tempo; o 
pelourinho foi supresso em 1789; a Inglaterra aboliu-o em 1837. [...] A 
punição vai-se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, 
provocando várias consequências: deixa o campo da percepção quase 
diária e entre no da consciência abstrata; sua eficácia é atribuída à sua 
fatalidade não à sua intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve 
desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro; a mecânica 
exemplar da punição muda as engrenagens. Por essa razão, a justiça não 
mais assume publicamente a parte de violência que está ligada a seu 
exercício.  

Com a consequente não utilização dos métodos de identificações 

criminais baseados na mutilação ou no ferrete, as autoridades ficaram sem 

parâmetros que fossem de fácil percepção e ao mesmo tempo capazes de identificar 
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o criminoso, bem como determinar se este era reincidente ou não na prática 

delituosa. 

Tourinho Filho (2009) relata que, no início do século XIX, era comum, nas 

prisões da França, os condenados ficarem andando em círculos para que policiais 

pudessem observá-los, com o intuito de futuramente reconhecê-los, caso estes 

cometessem novos delitos ao saírem da prisão. 

Notadamente, estas tentativas tinham um caráter eminentemente 

precário, pois tanto os caracteres fisionômicos dos presos mudavam no decorrer dos 

tempos, como a existência de sósias e a utilização de disfarces dos reincidentes 

inviabilizavam a identificação por parte do policial.  

Ademais, a própria capacidade dos policiais de descreverem os 

caracteres individualizadores dos criminosos diminuía com o transcurso do tempo. 

Com o intuito de preencher esta lacuna, a tatuagem ou sistema cromodérmico foi 

proposto pelo filósofo inglês Jeremy Bentham.  

Araújo e Pasquali (2006) inferem que a proposta inicial de Bentham era 

que fossem tatuadas, na porção interna do antebraço, letras para identificar 

civilmente e números para a identificação criminal, procedimento este adotado no 

século XIX, em que ex-presidiários americanos e desertores do exército britânico 

eram identificados por tatuagens e, mais tarde, os internados em prisões siberianas 

e em campos de concentração nazistas foram também marcados assim.  

Posteriormente, com o desenvolvimento de novas tecnologias surgiu a 

fotografia. Contudo, apesar da possibilidade de se realizar um registro fidedigno do 

identificando, este método de identificação também não satisfazia os interesses da 

Justiça. 

A grande dificuldade do método fotográfico estava na existência de sósias 

e no grande número de álbuns fotográficos, bem como a inexistência de um sistema 

prático e seguro que possibilitasse o arquivamento e a pesquisa destas fotos.  Desta 

forma, o registro fotográfico, como método de identificação criminal, foi utilizado 

apenas de forma subsidiária, ou seja, como instrumento de complementação            

(SOBRINHO, 2003). 
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Em relação ao processo fotográfico, Araújo e Pasquali (2006, p.6) se 

posicionam nos seguintes termos: 

[...] esse processo foi adotado em São Francisco, nos Estados Unidos, de 
1854 a 1859, onde as fotografias eram colecionadas junto a um índice no 
qual constava um resumo histórico do criminoso. O mesmo procedimento 
ocorreu em Londres (1885), Paris (1888), São Petersburgo (1889), Berlim e 
Viena (1890) e em Calcutá (1892).  

Mesmo não havendo, ainda, uma forma de classificar a fisionomia 

humana que possibilitasse sua busca, independentemente de qualquer outro dado, a 

fotografia é usada até hoje de maneira auxiliar em vários procedimentos 

identificativos, pois ela sempre acompanha a informação sobre qualquer delito, seja 

ilustrando o criminoso ou as cenas de crimes. 

 Com a ineficácia do processo fotográfico e a impossibilidade da utilização 

de métodos de identificação considerados desumanos ou degradantes, como a 

mutilação e o ferrete, a polícia não tinha como estabelecer e muito menos provar 

com segurança a identidade de um infrator. Afinal, os policiais teriam que recorrer 

aos registros dos assentamentos prisionais, arquivados, normalmente, de forma 

aleatória e desorganizada, ou ficariam adstritos a lembranças do momento da 

identificação criminal do identificado. Desta forma, a individualização do identificado 

tornava-se demorada, ou até mesmo impossível de ser concretizada. 

Neste contexto, em 1879, Alphonse de Bertillon, um francês nascido em 

23 de abril de 1853, em Paris, e falecido em 13 de fevereiro de 1914, criou a 

Antropometria, que era uma técnica que possibilitava mensurar o corpo humano e 

suas partes (ARAÚJO e PASQUALI, 2006).  

Araújo e Pasquali (2006, p.9-10) relatam que Bertillon baseou seus 

trabalhos em uma visão estatístico-social, ou numa sociologia matemática, 

propiciada por Quetelet, que afirmava: “tudo que existe na natureza mostra 

variações de formas ilimitadas e infinitas, portanto a natureza nunca reproduz 

exatamente a sua obra”. 

Nesta esteira, Tourinho Filho (2009, p. 265) assevera que Bertillon se 

baseou nos ensinamentos de Quetelet, para desenvolver a antropometria: 
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[...] Cansado de guardar fotografias (às vezes mal tiradas) dos criminosos e 
dada a complexidade do retrato falado, lembrou-se Bertillon de que o 
grande Quetelet afirmara que a probabilidade de duas pessoas possuírem a 
mesma altura era de 1 para 4. Assim, imaginou que, se se tomassem outras 
medidas do corpo, a proporção seria bem maior e a probabilidade de duas 
pessoas apresentarem as mesmas dimensões corporais passaria a ser de 1 
para 8, para 16, para 32 etc., dependendo do número de medidas tomadas. 
Partindo desse princípio, criou ele a antropometria, processo segundo o 
qual se deviam tomar certas medidas do corpo do criminoso: altura, 
diâmetro anteroposterior da cabeça, diâmetro bipariental, diâmetro 
bizigomático, busto, dedo etc. E, se ao lado desses elementos, havia ainda 
o retrato do criminoso, de frente e de perfil, sempre tirado de uma mesma 
distância e com a redução constante de 1/7 do retrato obtido.  

Apesar dos êxitos inicialmente alcançados, o processo antropométrico 

apresentava limitações que inviabilizavam a sua aplicação em todas as pessoas 

apresentadas. Neste sentido, Noronha Filho et al (2010, p. 19-20) descrevem as 

limitações do processo antropométrico: 

Apesar do entusiasmo inicial, o Sistema Antropométrico foi aos poucos 
perdendo o brilho, em razão de algumas objeções mais ou menos severas e 
consistentes, a saber: 
a) Aplicável somente às pessoas adultas, quando o esqueleto atinge 
dimensões estáveis;  
b) Difícil utilização em mulheres, devido aos padrões morais da época; 
c) Medidas tomadas tinham fortes componentes pessoais e, por isso, 
passíveis de erros. Verificou-se a discordância entre resultados, consoante 
o indivíduo era examinado por dois observadores ou duas vezes pelo 
mesmo perito;  
d) Falta de uniformidade na nomenclatura entre os países usuários do 
método;  
e) Possibilidade de que dois indivíduos apresentassem valores 
antropométricos muito próximos.    

A grande contribuição do processo antropométrico foi o fato de se agregar 

a fotografia ao inquérito policial, além de ser o primeiro método de identificação 

criminal que buscou realizar análises comparativas entre variáveis questionadas, 

que possibilitaram a aplicação de métodos científicos no âmbito da identificação 

criminal. 

Araújo e Pasquali (2006, p.12) descrevem que, “a partir de 1894, Bartillon 

passou a arquivar também as impressões digitais”, juntamente com as fichas 

antropométricas.  

De forma ilustrativa, os autores (2006, p. 10-12) trazem, em sua obra, as 

imagens dos assinalamentos antropométricos realizados por Bertillon: 
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Figura 1: Oficina Antropométrica de Bertillon 

 
Fonte: Araújo e Pasquali (2006, p.9) 

 
Figura 2: Oficina Antropométrica de Bertillon 

 
Fonte: Araújo e Pasquali (2006, p.11) 

 

Figura 3: Fotografia para uso criminal 

 
Fonte: Araújo e Pasquali (2006, p.12) 

Araújo e Pasquali (2006) inferem que contemporâneo dos trabalhos de 

Bertillon, William Herschell desenvolveu suas pesquisas na Índia, ao observar que 

comerciantes chineses selavam documentos com a aposição da impressão de um 

dos polegares, após este ser entintado. Posteriormente, começou a coletar padrões 

papilares de várias pessoas; ora coletava as impressões dos dedos, ora das mãos. 

Em seguida, observou que estas impressões poderiam ser postas em suportes 

como papel, vidro e madeira.  
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Com estes experimentos, Herschell constatou que as impressões 

coletadas de uma pessoa não se alteravam, em relação a sua estrutura morfológica, 

no decorrer do tempo.  

Segundo Araújo e Pasquali (2006), Henry Faulds, médico francês que 

residia no Japão, realizou pesquisas em artefatos de cerâmica pré-históricos, e pode 

perceber a existência de marcas de dedos deixados nas peças. E ao estudar os 

aspectos da cultura japonesa, constatou que era costume a aposição de impressões 

dos dedos em documentos, em tinta preta ou vermelha.  

Tourinho Filho (2009, p.266), ao mencionar as pesquisas realizadas por 

Henry Faulds, descreve uma interessante passagem da obra de Faulds, que poderá 

ser considerada como o primeiro relato registrado da aplicação da identificação 

criminal como ferramenta para a resolução de crimes: 

[...] Certa feita, avisaram ao médico escocês que um ladrão saltara um muro 
pintado de branco e nele deixara inúmeras impressões de dedos. Por 
coincidência lhe avisaram, também, que o larápio havia sido preso. Após 
examinar as marcas digitais existentes no muro, dirigiu-se Faulds à Polícia e 
pediu para tirar as impressões dos dedos do capturado. Após compará-las, 
afirmou categoricamente que o preso não havia sido o autor do furto. Dias 
mais tarde, prendeu-se o verdadeiro ladrão, e suas marcas digitais 
correspondiam às do muro. Tal descoberta foi enviada à revista inglesa 
Nature, e, com base nessas informações, Francis Galton, na Inglaterra, 
passou a estudar o fenômeno, mas, sem embargo de muitos anos de 
trabalho, não conseguiu elaborar logo uma classificação das digitais.  

Em relação às pesquisas desenvolvidas por Francis Galton, Araújo e 

Pasquali (2006) descrevem os trabalhos realizados por Galton, na análise da 

concordância de padrões de cristas papilares entre parentes, a partir do cotejo das 

impressões digitais de irmãos gêmeos e de indivíduos geneticamente sem relação, 

cujos estudos formaram a teoria acerca da classificação e subclassificação das 

impressões digitais. 

Araújo e Pasquali (2006) informam que contemporâneo aos estudos de 

William Herschell e Francis Galton, Edward Richard Henry criou um sistema de 

classificação das impressões digitais que possibilitava à polícia o arquivamento e a 

posterior comparação das impressões digitais do identificado com as existentes nos 

arquivos criminais.  
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Desta forma, Henry criou mecanismos capazes de realizarem a 

identificação de uma pessoa, ou seja, de se determinar se esta era ou não 

reincidente. Ademais, Henry conseguiu preencher as lacunas deixadas pelo sistema 

antropométrico de Bertillon, que eram justamente a impossibilidade da existência de 

um arquivo que propiciasse, de forma célere e precisa a consulta aos dados 

arquivados. 

Em relação aos trabalhos de Henry, Araújo e Pasquali (2006) relatam que 

no dia 27 de março de 1905, um casal de anciões Thomas e Ann Farrow, de 71 e 65 

anos, respectivamente, foram assassinados. Thomas morreu em sua loja e Ann 

Farow, a única testemunha ocular do crime, poucos dias depois. 

Na loja (local de crime) foi encontrado um fragmento de impressão digital 

sobre a bandeja do caixa. O Comissário Assistente Melville Macnaghten, da 

Scotland Yard, encaminha o material a Henry e este constata que o fragmento de 

impressão digital pertence a Alfred Stratton, um dos dois irmãos que foram presos 

como suspeitos pela prática delituosa. Fato este que o condenou à morte. 

Araújo e Pasquali (2006, p.50) mencionam que esta foi à “primeira notícia 

que se tem de uma impressão digital ser admitida como prova em um Tribunal 

Inglês, em um caso de assassinato”, o que possibilitou a Henry e a Scotland Yard 

lançarem as bases de uma nova ciência forense. 

Segundo os autores (2006), Henry criou um sistema de classificação 

primária baseado na variabilidade de incidência de determinados desenhos digitais. 

Esta classificação era subdividida em: arco (arch), presilha interna ou externa (ulnar 

or radial loop), verticilo e composto (composites). 

Conforme Araújo e Pasquali (2006), Juan Vucetich Kovacevich, dálmata 

de nascimento, mudou-se para a Argentina no ano de 1884 e em 1891 foi designado 

para montar um escritório de identificação antropométrica. A partir deste momento, 

Vucetich iniciou sua trajetória científica, a qual o levaria à criação do método de 

classificação datiloscópica, cujo método foi inicialmente denominado de 

“Icnofalangometria” ou “Método Galtoneano”. 
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Para os autores (2006) a Icnofalangometria dividia os datilogramas1 em 

101 grandes grupos, assim como constava na sistemática de Galton. Contudo, ao 

ampliar suas pesquisas, Vucetich conseguiu reduzir estes grupos para apenas 

quatro tipos fundamentais, aos quais denominou de arco, presilha interna, presilha 

externa e verticilo. Desta forma, Vucetich criou o sistema datiloscópico argentino, o 

qual foi difundido entre os países e até a atualidade permanece sendo utilizado. 

O grande legado de Vucetich foi o de criar um sistema alfa-numérico, em 

que os dedos polegares são representados por letras e os demais por números, ou 

seja, são utilizadas as letras “A”, “I”, “E” e “V” ou os números “1”, “2”, “3” e “4” para 

representarem os tipos fundamentais arco, presilha interna, presilha externa e 

verticilo, respectivamente (REZENDE, 1981; CODEÇO, 1992).  

O método desenvolvido por Vucetich, além de ser prático, superou as 

dificuldades encontradas pelos demais, como a impossibilidade de arquivamento 

das fichas antropométricas de Bertillon, ou a imensa variabilidade de tipos descritos 

por Galton. Ademais, a praticidade e o baixo custo para a obtenção das impressões 

digitais dos identificados foram fatores preponderantes para a disseminação do 

método nos demais países.  

Na atualidade, métodos de identificação associados a inovações 

tecnológicas possibilitam processos de reconhecimentos cada vez mais céleres e 

precisos. Todavia, ainda permanece indispensável à presença do fator humano para 

a análise das informações. 

Neste contexto, a biometria, que literalmente pode ser considerada como 

a mensuração da vida, alia a análise de fatores antropométricos, como impressões 

papilares, reconhecimento facial, voz, íris, retina, geometria das mãos, venoso, entre 

outros, a recursos de informática, com algoritmos específicos, capazes de 

realizarem comparações em milésimos de segundos. 

Segundo Martins (2009), o termo biometria está associado à ideia de 

medição biológica, tanto nos aspectos físicos como comportamentais, cujo método 

                                                           
1 Segundo Noronha Filho et al (2010, p. 25) o vocábulo datilograma é formado por um hibridismo greco-latino: 
daktilos, que significa dedo, e grama, que significa qualquer símbolo escrito ou impresso. É a reprodução do 
desenho digital observado em um determinado suporte. 
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se baseia que o ser humano possui características únicas que podem ser utilizadas 

para a sua identificação, como, por exemplo, as veias das mãos, as impressões 

digitais, o reconhecimento facial, a íris, retina e a geometria das mãos. 

Ademais, os traços biológicos obtidos a partir do mapeamento genético 

têm sido utilizados como procedimentos de identificação criminal, baseada em perfil 

genético. 

Além destes aspectos, será discutida, no próximo tópico, a normatização 

da identificação criminal, no ordenamento jurídico pátrio. 

2.2 A identificação criminal no ordenamento pátrio 

A Carta de 1988 erigiu a identificação criminal ao patamar de direito e 

garantia individual, em que o civilmente identificado não poderia ser submetido ao 

procedimento de identificação, salvo nas hipóteses previstas em lei (MORAES, 

2011; NUCCI, 2010; RANGEL, 2010) 

Com esta medida, buscou-se corrigir as distorções ocorridas no período 

conturbado de nossa história, anterior à Constituição de 1988, quando ocorriam 

identificações arbitrárias ou exposições desnecessárias do indiciado. 

A norma constitucional foi inicialmente regulamentada através da Lei      

nº 10.054, de 07 de dezembro de 2000, que veio a disciplinar a matéria, a qual 

previu que a identificação criminal seria realizada através do processo datiloscópico 

e fotográfico, trazendo em seu art. 3º as hipóteses de incidência. 

Com o intuito de dar novo direcionamento à matéria, a Lei nº 12.037, de 

1º de outubro de 2009, revogou expressamente a Lei nº 10.054/2000, vindo a 

regulamentar a matéria constitucional. 

Recentemente, a Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012 veio a alterar 

dispositivos da Lei nº 12.037/2009, com a previsão da coleta de perfil genético como 

forma de identificação criminal, cujo teor da norma infraconstitucional foi 

regulamentado por intermédio do Decreto nº 7.950, de 12 de março de 2013, que 

instituiu o Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de  

Perfis Genéticos, que associado ao Sistema Automatizado de Identificação de 
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Impressões Digitais (AFIS) possibilitarão o armazenamento de informações 

biométricas de indiciados submetidos à identificação criminal, ou levantadas em 

locais de crime. 

A Lei nº 12.654, de 28/05/2012 ao alterar dispositivos das Leis nº 

12.037/2009 e 7.210, de 11/07/1984 - Lei de Execução Penal (LEP) inovou ao 

estabelecer a previsão da coleta de perfil genético como forma de identificação 

criminal. 

O novel diploma incluiu o art. 9º-A na LEP e estabeleceu que os 

condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave 

contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei n.º 8.072, de 

25/07/1990 (Lei de Crimes Hediondos), serão submetidos, obrigatoriamente, à 

identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e 

indolor. 

Desta forma, para uma maior compreensão acerca da identificação 

criminal obrigatória do art. 9º-A da LEP e a sua correlação com o princípio nemo 

tenetur se detegere, tornar-se necessária uma abordagem quanto aos aspectos 

históricos do princípio da não autoincriminação e o seu desenvolvimento nos 

sistemas de tradição jurídica continental (Civil law) e de direito comum (Common 

law), assuntos que serão objeto de estudo no segundo capítulo, do presente 

trabalho monográfico. 
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3 O PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE 

Em relação aos antecedentes históricos do princípio nemo tenetur se 

detegere, não há um consenso doutrinário, na determinação de sua origem, bem 

como de sua razão de existência, o que se conduz a uma investigação histórica do 

direito a não autoincriminação, cuja finalidade é a obtenção de um conhecimento 

mais amplo acerca do tema e de sua aplicabilidade no direito anglo-americano e na 

Idade Contemporânea, aspectos estes que serão tratados no presente capítulo.  

3.1 Aspectos históricos do princípio nemo tenetur se detegere  

A partir de uma análise etimológica, a expressão nemo tenetur se 

detegere tem por significado de que “ninguém precisa se descobrir”, cujo significado 

está diretamente relacionado ao direito ao silêncio, que por sua vez está associado 

ao interrogatório do acusado.  

Segundo Queijo (2012, p.28) “o princípio é expresso também por outras 

máximas latinas, como, nemo tenetur edere contra se, nemo tenetur se acusare, 

nemo tenetur se ipsum prodere, nemo tenetur detegere turpitudinem suam e nemo 

testis contra se ipsum”. 

Em relação à determinação da origem do direito a não autoincriminação, 

não há consenso na doutrina.  

Segundo Trois Neto (2011, p. 82) “os autores não são concordes na 

determinação da origem do direito a não autoincriminação, e nem há facilidade de 

identificar sua razão de existência - e sobrevivência ao longo da história”.  

Em relação à dificuldade em estabelecer a origem do direito a não 

autoincriminação, Queijo (2012, p. 28) posiciona-se que: “há quem considere que o 

princípio nemo tenetur se detegere se inclui entre as regras gerais de direito, sendo 

impossível identificar suas raízes”.  

Por seu turno, Couceiro (2004, p. 29) traz a lume o direito hebraico como 

antecedente remoto do princípio nemo tenetur se detegere, nos seguintes termos:  

É certo que, desde a Antiguidade, procurou-se conceder ao indivíduo 
acusado da prática de um crime certas garantias, na busca do processo 
justo.  
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Alguns têm visto na regra das duas testemunhas do direito hebraico o 
antecedente remoto do princípio nemo tenetur se ipsum accusare. Com 
efeito, já por volta do século III a.C., o Talmud interpretava a lei no sentido 
de não se admitir que o acusado fosse levado a depor contra si mesmo. 
Valendo-se de dois versículos do Livro do Deuteronômio (19,15 e 24,16), 
argumentava-se que a confissão do acusado poderia implicar em conceder 
ao mesmo o poder de dispor de seu corpo ou da própria via (permitindo-se, 
com isso, uma forma indireta de suicídio), sendo que tais bens pertenciam 
apenas a Deus.  

 

No mesmo sentido, Trois Neto (2011, p. 82) infere o seguinte:  

Defende-se que um antecedente remoto do direito a não se autoincriminar 
era conhecido no direito hebraico já por volta do século III a.C. Fundado na 
regra talmúdica de que a ninguém é dado tirar a própria vida, entendia-se 
que o acusado não podia ser levado a depor contra si mesmo, pois sua 
confissão em relação a um crime punível com a sanção capital permitiria 
uma forma indireta de suicídio. Não havia distinção entre autoincriminação 
voluntária ou induzida: a lei proibia a qualquer pessoa confessar ou 
testemunhar contra si própria.  

 

Para Queijo (2012, p. 29): “o direito hebreu admitia o interrogatório do 

acusado, sem juramento como regra. Por exceção, admitia-se o juramento para a 

prova da inocência. A confissão era considerada uma aberração da natureza 

humana ou manifestação de estado de loucura”.  

Impende ressaltar, que na Antiguidade, apesar da existência das regras 

do direito hebreu, não havia previsão formal da garantia ao silêncio ou do 

interrogatório do acusado, contudo, há relatos acerca do procedimento do 

interrogatório no Código de Hamurabi, nas Leis de Manu e nos tribunais ordinários 

do Antigo Egito.   

Acerca do tema, Queijo (2012, p. 29) leciona o seguinte:  

No Código de Hamurabi, embora não houvesse previsão formal de 
interrogatório, o acusado poderia ser ouvido sob juramento, especialmente 
quando não houvesse outra prova, testemunhal ou documental, ou ainda 
flagrante delito.  
As Leis de Manu não admitiam que o acusado se calasse ou mentisse. Em 
tais situações, seria tipo por culpado. Se comparecesse ao tribunal, deveria 
falar a verdade. O acusado deveria submeter-se a juramento.  
No Egito, há notícia de que o interrogatório era admitido perante os tribunais 
ordinários, em instrução complementar, mas a tortura era empregada, com 
uso da roda e golpes de bastão. Havia também submissão ao juramento 

Nas Civilizações Clássicas, apesar da similitude com o sistema acusatório 

contemporâneo, sobretudo em Atenas, em que havia um juízo oral, público e 

contraditório, bem como se aplicava, de forma embrionária, os princípios do in dubio 

pro reo e o exame preliminar da procedência da acusação, não havia a previsão do 
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princípio nemo tenetur se detegere, inclusive admitia-se o emprego da tortura, pois o 

interrogatório era considerado meio de prova. 

Neste sentido, Grinover (2013, p.49-50), de forma bastante ilustrativa, 

relata o seguinte: 

Os procedimentos da antiga Grécia e, sobretudo, de Atenas, ligam-se 
àquele dos hebreus, já descrito: juízo oral, público e contraditório. 
[...] 
No procedimento penal ateniense, já se nota o embrião de alguns institutos 
modernos: uma aplicação primitiva do princípio in dubio pro reo e o exame 
preliminar da procedência da acusação. 
Mas é também preciso lembrar que, justamente, no sistema ateniense, 
encontram-se traços de tortura, como meio de prova. A tortura era utilizada 
geralmente para os escravos, porquanto não podiam eles, por sua 
condição, prestar juramento, sendo, assim, possível dar um crédito de 
verdade a seus depoimentos, através da tortura. É necessário sublinhar a 
presença desse meio de prova entre os atenienses, para refutar o 
entendimento bastante corrente pelo qual a tortura teria nascido com o 
sistema inquisitório. 

Acerca da aplicação da tortura, Queijo (2012, p. 30) leciona que se 

“aplicava a tortura, para obtenção da confissão e da delação dos cúmplices”. 

Para Grinover (2013), assim, como no direito ateniense, o sistema 

acusatório ganha impulso no período republicano romano, em que poderia ser 

concedida pelo pretor a lex, a qualquer cidadão, mesmo que não diretamente 

ofendido pelo crime, o que representava uma delegação de poderes pelo Estado, 

para que o cidadão exercesse o direito de investigar, que implicava na possibilidade 

de proceder diligências, apreender documentos e inquirir testemunhas. 

Ademais, Grinover (2013) ressalta que tais procedimentos eram 

acompanhados pelo acusado, que poderia contraditar as provas produzidas, bem 

como constituir um defensor (custus), com o intuito de controlar a legalidade dos 

atos produzidos. 

Destarte, o processo era dominado pelo contraditório e a absolvição do 

réu acarretava sanções em face do acusador, decorrentes de sua ação caluniosa e 

temerária.   

Em que pese os contornos do sistema acusatório, presentes no direito 

romano, em particular no período republicano, não havia a previsão da garantia ao 
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direito ao silêncio, inclusive havia a possibilidade do acusado ser submetido à 

tortura, no momento de seu interrogatório.  

Acerca do interrogatório do acusado, no Direito Romano, Trois Neto          

( 2011, p.82) expõe que: 

No direito romano pré-clássico (das origens de Roma até 149 a.C.), o 
interrogatório constituía  o ponto central do procedimento, e nenhum 
acusado podia se negar a responder ao magistrado, sob pena de flagelo, 
prisão ou multa. Já no período clássico (149 a.C. a 305 d.C.), o silêncio do 
réu tinha por consequência a confissão, salvo se tratasse de crime capital, 
hipótese em que ela não valia como prova plena. Sob os Antoninos (86 a 
192), a tortura foi regulada pela divisão das pessoas em duas classes: 
quem pertencia à classe inferior estava sujeito a tormentos mesmo nos 
crimes de menor gravidade; aqueles que pertenciam à classe superior, 
apenas nos crimes de lesa-majestade, magia ou falsidade. Contudo, em 
qualquer caso, ninguém era obrigado a apresentar documentos ou indicar 
testemunhas contra si próprio. Na fase pós-clássica (305 a 565), já presente 
a decadência da classe dirigente, os imperadores abrandaram os rigores 
processuais contra os acusados, e passou-se à Igreja, por iniciativa do 
Imperador Justiniano, a fiscalização da regularidade dos procedimentos e 
do tratamento dados aos acusados. 

Com a decadência do Império Romano e a necessidade da Igreja em 

combater as heresias, aliadas aos interesses da Monarquia, de centralização do 

poder, em contraposição aos senhores feudais, formou-se o cenário propício para a 

adoção generalizada na Europa Continental do sistema inquisitorial, em que o 

acusado era considerado como simples objeto de investigação e não sujeito 

processual, em que o interrogatório era meio de prova. 

Acerca do sistema inquisitorial, De Lima (2013, p. 3) expõe o seguinte: 

Adotado pelo Direito canônico a partir do século XIII, o sistema inquisitorial, 
posteriormente, se propagou por toda a Europa, sendo empregado inclusive 
pelos tribunais civis até o século XVIII. Tem como característica principal o 
fato de as funções de acusar, defender e julgar encontrarem-se 
concentradas em uma única pessoa, que assume assim as vestes de um 
juiz acusador, chamado juiz inquisidor.  

 

Em relação ao tema, Trois Neto (2011, p. 83) aduz o seguinte: 

A partir do século XV, em grande parte por influência das regras canônicas 
na jurisdição laica, o sistema acusatório foi definitivamente abandonado em 
todos os países da Europa continental. O sistema inquisitório foi adotado 
em seu lugar, tendo sido um dos instrumentos de formação e consolidação 
do absolutismo dinástico europeu até o final do século XVIII.   

Desta forma, predominou na Idade Média o entendimento de que o 

interrogatório do acusado era meio de prova, inclusive a confissão era a prova 
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máxima a ser obtida, mesmo que fosse necessário o emprego da tortura, para a sua 

obtenção. 

Neste sentido, Queijo (2012, p. 31) expõe que “a verdade, extorquida do 

acusado, era tida como decisiva para o resultado do processo penal. A confissão era 

a prova máxima”. 

Com o IV Concílio de Latrão, em 1215, que introduziu a “jusjurandum de 

veritate dicenda” (juramento inquisitivo), a Igreja modifica o entendimento do repúdio 

a prática de tortura e proscreve a obrigatoriedade do juramento dos acusados, que 

culmina, em 1252, com a autorização de Inocêncio IV do emprego do método da 

tortura para a obtenção de confissão e do arrependimento (COUCEIRO, 2004; 

TROIS NETO, 2011; MARTELETO FILHO, 2012). 

Marteleto Filho (2012, p. 11) relata que: “o Concílio, em seus 70 Cânones, 

representa a síntese do projeto papal de Reforma Eclesiástica, fundamentando-se 

no combate à heresia, na moralização dos costumes, na hierarquização do clero e 

na catolicização da sociedade”. 

Por seu turno, Couceiro (2004, p. 47-48) ao se referir à tortura, autorizada 

por Inocêncio IV, relata que: 

A tortura, autorizada por Inocêncio IV, na bula Ad extirpanda, em 1252, era 
utilizada para a obtenção da confissão e do arrependimento do acusado. 
Esse recurso já era bastante aplicado no direito comum, de sorte que seria 
injustificável conceder-se tratamento privilegiado aos hereges. Se, ponderou 
o Papa, tal medida se aplica aos ladrões e aos assassinos, o mesmo deverá 
ocorrer com os hereges, que não passam de ladrões e assassinos da alma. 
Igual permissão foi dada por outros atos pontifícios posteriores, 
notadamente de Alexandre IV, em 1259, e de Clemente IV, em 1265. 
Se o acusado não dissesse nada, quando torturado, não se produzindo 
contra ele outras provas, era considerado inocente. Ainda, se, mesmo 
torturado, o acusado insistisse na sua inocência, eram colhidas provas. 
Ficando apurada a sua culpa, o inquisidor deveria instar pelo 
arrependimento e aceitação de sacrifícios. Tal ocorrendo, era-lhe imposta 
uma penitência. Todavia, nessas circunstâncias, haveria fundado receio 
sobre o sincero arrependimento e conversão do acusado, razão pela qual o 
Concílio de Narbonne permitiu fosse imposta, em tais casos, a prisão 
perpétua. 

 

A respeito da Inquisição e do procedimento inquisitorial, na Idade Média, 

Marteleto Filho (2012, p.13) posiciona-se nos seguintes termos: 
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A Inquisição foi efetivamente criada em 1216, por Inocêncio III, com a 
finalidade de combater a heresia Cátara2, passando a jogar um papel 
crucial na consolidação do poder absoluto do rei, que passa a utilizá-la para 
a perseguição aos dissidentes. As origens do sistema inquisitivo se 
encontram na cognitio extra ordinem do Direito Romano, cujas regras foram 
apropriadas pelo direito canônico e se infiltraram na justiça secular, 
sobretudo em razão da ausência de separação entre delito e pecado. O 
procedimento inquisitorial passa, então, a ser adotado de forma 
indiscriminada. (grifo nosso) 

Ferrajoli (2014, p. 520-521), ao abordar a origem do procedimento 

inquisitório, assevera que:  

[...] nasceu assim, com a cognitio extra ordinem, o procedimento 
inquisitório, desenvolvido e decidido ex officio, secretamente e em 
documentos escritos por magistrados estatais delegados do príncipe (os 
irenarchi, os curiosi, os nunciatores e os stationari), baseado na detenção 
do acusado e na sua utilização como fonte de prova, acompanhada bem de 
perto pela tortura. (grifo nosso) 

Em relação às características do procedimento inquisitório, Marteleto 

Filho (2012, p.13) leciona o seguinte: 

São, assim, da essência do procedimento inquisitório: 1 o inquisidor reúne 
todos os papeis, sendo, a um só tempo, o acusador e o juiz; 2 os atos do 
procedimento são secretos; 3 imposição do juramento de veritate dicenda 
(réus tenetur se detegere); 4 adoção do sistema da prova legal ou tarifada, 
dependendo, a condenação, verbi gratia, da existência de duas 
testemunhas presenciais ou da confissão, a rainha das provas (regina 
probatio); 5 ampla possibilidade de utilização da tortura para a obtenção da 
confissão, até mesmo porque o que estava em jogo era a alma do réu; 6 
inexistência  de um acusador e de uma acusação definidos, não se 
informando ao acusado quem é o autor da acusação, nem tampouco sobre 
o conteúdo desta. 

Por conseguinte, assim como na Antiguidade e nas Civilizações 

Clássicas, não houve a previsão, no Medievo, da garantia do direito ao silêncio, em 

decorrência da impossibilidade de coexistência do sistema inquisitorial com as 

garantias decorrentes do princípio nemo tenetur se detegere, cujos contornos 

surgem a partir da Idade Moderna, tendo, entre os princípios inspiradores, o 

movimento iluminista. 

O Iluminismo foi um campo fértil para a disseminação de um ideário 

voltado a transformação da concepção de ser humano, não mais como mero objeto 

de prova, mas como possuidor de direitos. Ademais, caracterizou-se pela 

                                                           
2 Segundo Marteleto Filho (2012, p. 12) o termo catarismo provém do grego “katharos”, que significa puros. Foi 
uma seita cristã estabelecida no final do século XII, que rejeitava os sacramentos católicos e a hierarquia. Foi 
considerada perigosa e herética pela Igreja, que a combateu através da “cruzada albigense”. 
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contraposição ao absolutismo europeu e, por conseguinte, as estruturas dos 

poderes feudais e eclesiásticas. 

Para Queijo (2012) foi no período do iluminismo que o princípio nemo 

tenetur se detegere se firmou, pois os iluministas combateram o emprego da tortura 

e o juramento imposto ao acusado, bem como pugnaram pelo reconhecimento das 

garantias penais e processuais penais, como, por exemplo, do interrogatório do 

acusado. 

Além destes aspectos, Queijo (2012, p. 31-32) relata que: 

Nessa época, marcada pela construção e reconhecimento das garantias 
penais e processuais penais, que nos dias de hoje parecem tão 
sedimentadas, o princípio nemo tenetur se detegere revela-se como 
garantia relativa ao resguardo do acusado no interrogatório. Isso decorre do 
fato de o acusado, nesse período, já não ser visto exclusivamente como 
objeto da prova. 
Os iluministas combateram o emprego da tortura e o juramento imposto ao 
acusado, observando que qualquer declaração autoincriminativa era 
antinatural. Além disso, consideravam imoral os meios utilizados para fazer 
com que ele falasse, ou seja, confessasse, autoincriminando-se. 

 

 

Acerca do tema, Trois Neto (2011, p. 100) infere o seguinte: 

O iluminismo, entretanto, traz consigo um processo de transformação da 
justiça penal. A laicização do procedimento e a valorização do indivíduo 
contribuem para que, aos poucos, o procedimento inquisitivo seja 
paulatinamente abandonado ou, ao menos, passe a incorporar elementos 
do sistema acusatório, em especial a separação das funções de acusar, 
defender e julgar. O procedimento penal, que tinha a feição de um 
monólogo, aos poucos ganha elementos que o aproximam da ideia de um 
diálogo. Com isso, diminui a distância de poder entre o Estado-acusador e o 
indivíduo-acusado. 

Entre os iluministas, Beccaria (2005, p. 69) fez severas críticas à tortura e, 

em especial, quando empregada no interrogatório do acusado: 

Uma crueldade que o uso consagrou na maioria das nações é a tortura do 
réu durante a instrução do processo, quer para forçá-lo a confessar um 
delito, quer por ele ter caído em contradição, quer ainda para descobrir os 
cúmplices, ou por quem sabe qual metafísica e incompreensível purgação 
da infâmia, quer, finalmente, por outros delitos de que poderia ser autor, 
mas dos quais não é acusado. 
[...] Mas digo mais: é querer subverter a ordem das coisas exigir que um 
homem seja ao mesmo acusador e acusado, que a dor se torne cadinho da 
verdade, como se o critério dessa verdade residisse nos músculos ou nas 
fibras de um infeliz. Esse é o meio seguro de absolver os celerados 
vigorosos e de condenar os inocentes fracos. Eis aqui os fatais 
inconvenientes desse pretenso critério da verdade, digno de canibais, que 
os romanos, bárbaros a mais de um título, reservavam tão somente aos 
escravos, vítimas de uma virtude tão feroz quanto louvada. 
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 Em que pese estes primeiros contornos do princípio nemo tenetur se 

detegere, na Idade Moderna, surgidos com o ideário iluminista, o direito ao silêncio 

não evoluiu de forma uniforme e pacífica no Continente Europeu, pois os defensores 

da natureza probatória do interrogatório se contrapunham ao direito de silenciar do 

acusado. 

Neste sentido, Queijo (2012, p. 34) ao se referir à obra de Filangeri3 aduz 

que: 

Filangeri avançou em relação à obra de Beccaria, com referência ao 
reconhecimento ao direito ao silêncio do acusado. Mencionado autor exclui 
o dever de aquele confessar o crime que se lhe imputa e a existência de 
direito da autoridade judiciária de exigir-lhe a confissão. Reconhece-se o 
direito ao silêncio, pois não se admite punição nesse caso. 
Tal posicionamento não foi aceito uniformemente. Os defensores da 
natureza probatória do interrogatório continuaram negando ao acusado o 
direito de silenciar. 

Queijo (2012) relata que no Continente Europeu, coube a Inglaterra o 

reconhecimento do princípio nemo tenetur se detegere, bem antes dos demais 

países. Contudo, apesar da possibilidade do acusado silenciar, este silêncio poderia 

acarretar consequências negativas, pois o réu que não respondia era tido por 

confesso. 

Ademais, Queijo (2012 p. 35) infere que “no direito anglo-americano o 

princípio é expresso pelo privilege against self-incrimination”, que, em tradução 

literal, expressa um privilégio conta a autoincriminação. 

Desta forma, para uma melhor compreensão acerca do tema será 

abordado no próximo tópico o desenvolvimento histórico do princípio nemo tenetur 

se detegere, no direito anglo-americano. 

3.2 O princípio nemo tenetur se detegere no direito anglo-americano 

Na Inglaterra, o princípio nemo tenetur se detegere é, atualmente, 

expresso pelo privilege against self-incrimination, que em uma tradução literal 

representa  um privilégio contra a autoincriminação, cuja gênese está relacionada as 

cortes eclesiásticas e as de common law. 

                                                           
3 FILANGERI. La scienza della legislazione. Genova, 1798, t. 3,1, III, § XI, p.282 apud Queijo (2012, p. 34). 
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Para Queijo (2012, p. 36), ao perquirir a origem do princípio nas cortes 

eclesiásticas, defende que o nemo tenetur se detegere tem a sua origem no “nemo 

tenetur prodere se ipsum no ius commune4, no final da Idade Média e na 

Renascença”. 

Relata a autora (2012, p. 36) que “sem dúvida, a máxima que vedava a 

autoincriminação era reconhecida. A ideia de que homens e mulheres não poderiam 

ser compelidos a tornar-se fonte de informação em sua própria persecução”. 

Além destes aspectos, Queijo (2012, p. 36) expõe que: 

A regra que vedava compelir alguém à autoincriminação foi expressa no 
mais popular manual processual medieval do ius commune, o Speculum 
iudiciale, compilado por William Durantis, em 1296, representada pela 
máxima nemo tenetur turpitudinem suam, significando que ninguém pode 
ser compelido a ser testemunha contra si mesmo, porque ninguém está 
obrigado a revelar a sua própria vergonha.   

Impende ressaltar, que apesar das leis canônicas medievais, que 

compunham o ius commune, conterem a regra de que nenhuma pessoa poderia ser 

compelida a acusar a si mesma, esta garantia não tinha o condão de proteger o 

acusado, em seu interrogatório, haja vista que o jus commune possuía exceções, 

extensões e restrições, que acabavam for enfraquecer e tornavam as regras 

controversas (MARTELETO FILHO, 2012; QUEIJO, 2012). 

Aliada a esta conjuntura está o fato de que, inicialmente, as Cortes 

Eclesiásticas não impunham castigos corporais, pois a aplicação da pena tinha um 

caráter mais “medicinal”, que punitivo. 

Neste sentido, Marteleto Filho ( 2012, p. 7) relata que: 

Durante a Idade Média, o nemo tenetur havia se tornado um lugar comum, 
tendo sido objeto de comentários em um dos mais importantes manuais de 
procedimentos do jus commune, a saber, o Speculum Judiciale, de William 
Durantis, compilado em 1296. 
Todavia, impende ressaltar que, como era usual no jus commune, as regras 
estabelecidas possuíam exceções, extensões e restrições, o que muitas 
vezes as enfraqueciam e as tornavam controvertidas. 
Esclareça-se que, durante o medievo, os conflitos envolvendo o direito de 
não se autoincriminar não foram tão intensos, especialmente porque, de 
início, as Cortes Eclesiásticas não impunham castigos corporais nem penas 
privativas de liberdade, e porque – sustentava-se então – o objetivo destas 

                                                           
4 Segundo Queijo (2012, p. 36) a expressão ius commune refere-se à combinação dos cânones legais e romanos, 
que dominaram a educação jurídica europeia antes da Era Moderna, que, em larga medida, determinou regras 
praticadas nas cortes da Igreja inglesa, antes e depois da Reforma do século XVI. 
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não era tanto punir, senão “melhorar” a pessoa do acusado, possuindo um 
“caráter medicinal”.   

Outro fator está associado à imposição, por parte da Igreja, do juramento 

ex officio ou o juramento de veritate dicenda, que era utilizado em todas as cortes da 

Igreja inglesa, que enfraquecia, ainda mais, o direito do acusado em silenciar. 

Queijo (2012, p. 37) ao abordar o tema, posiciona-se da seguinte forma: 

Apesar da aparente origem eclesiástica do nemo tenetur prodere se ipsum, 
nesse particular, o direito da Igreja opôs-se à posição emergente na 
common law inglesa. Isto porque a Igreja impunha aos acusados o 
juramento  ex officio ou o juramento de veritate dicenda, utilizado em todas 
as cortes da Igreja inglesa. 
O juramento era utilizado nas ramificações da Court of High Comission, 
tribunal criado na Monarquia dos Tudor para suprimir dissensões entre as 
cortes de dioceses ordinárias. 
[...] 
Para exigir o juramento ex officio era necessária, nos processos criminais, a 
denominada “fama pública”, isto é, comentários de certa repercussão de 
que o acusado fosse o autor do delito em apuração. 

 

Queijo (2012, p. 38) estabelece que “no século XVI, as recusas ao 

juramento, fundadas no princípio nemo tenetur prodere se ipsum, tornaram-se mais 

frequentes. A oposição contra a jurisdição da Igreja explodiu após a Reforma”. 

Neste contexto, como forma de oposição ao domínio da Igreja e, por 

conseguinte, ao juramento ex officio ou veritate dicenda, adotavam-se a recusa ao 

juramento ex officio,  o writ de proibição e o habeas corpus, interpostos nas cortes 

de common law. 

Em relação ao tema, Queijo (2012, p. 38) relata que: 

A oposição contra a jurisdição da Igreja explodiu após a Reforma. As 
pessoas, citadas para responder a processos perante as cortes 
eclesiásticas, adotavam duas técnicas: recusar-se a submeter-se a 
juramento ex officio e utilizar o writ de proibição e o habeas corpus

5, 
socorrendo-se das cortes de common law.  Nessa fase, diferentemente do 
que ocorria na Idade Média, os acusados de dissensão contra a Igreja 
eram, via de regra, pessoas abastardas.   

 Nas cortes de Common law, a origem do privilege against                   

self-incrimination está diretamente relacionada a atuação dos advogados de defesa, 

                                                           
5 Segundo Queijo (2012, p. 39) o writ de proibição e o habeas corpus eram instrumentos jurídicos das cortes de 
common law para interferir nos julgamentos eclesiásticos. Pelo writ de proibição decidia-se que o acusado não 
podia ser submetido a julgamento por determinada corte. Já o habeas corpus era utilizado contra o poder da 
Courth of High Comission de decretar prisões. 
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a partir do final do século XVIII e início do XIX (MARTELETO FILHO, 2012; QUEIJO, 

2012). 

Acerca da admissão e constituição do advogado, Queijo (2012, p. 42) 

assevera o seguinte: 

No final do século XVIII e início do XIX, o processo criminal passou por 
transformações significativas, não somente com a admissão da constituição 
de advogado, mas também com a adoção do standard da dúvida razoável 
da prova (insuficiência probatória), da presunção de inocência e o 
desenvolvimento das regras de exclusão de provas. 
Todos esses aspectos contribuíram para que o acusado pudesse silenciar, 
mas foi decisiva a adoção da defesa técnica, que se processou, sobretudo, 
a partir de 1730, desentrelaçando as funções defensiva e testemunhal, 
antes centradas no acusado. 
Igualmente contribuiu para o reconhecimento do privilege against self-
incrimination, nas cortes de common law, a extinção das cortes de Star 
Chamber e High Commission, bem como a proibição de as cortes 
eclesiásticas utilizarem o juramento ex officio, pelo estatuto de 1641. 

Nos Estados Unidos, até o século XVII, como na Inglaterra, não havia 

lugar para o privilege against self-incrimination. 

Queijo (2012, p. 44) relata que “o privilege against self-incrimination não 

foi reconhecido, inicialmente, como um direito autônomo, mas como parte das 

garantias. Interessante notar que, em um primeiro momento, não foi incluído o direito 

de ser representado por advogado, que é mais recente”. 

Ademais, Queijo (2012, p. 42) relata que “[...] predominou nas colônias 

norte-americanas o processo criminal denominado accused spek, no qual não havia 

lugar para o privilege against self-incrimination”. 

Em relação ao sistema do acussed speaks, Marteleto Filho (2012, p. 32) 

infere o seguinte: 

É possível asseverar que o procedimento criminal adotado na Inglaterra era 
aplicado nas colônias britânicas, em sua forma estrutural. Até meados de 
século XVIII, adotava-se o sistema do acussed speaks, sendo o acusado 
privado da assistência de defensor, o que inviabilizava, por completo, o 
exercício do direito ao silêncio. 

 

Marteleto Filho (2012, p. 32) assevera que “no plano político os colonos 

americanos postulavam os mesmos direitos dos ingleses, com ênfase para a 

liberdade, segurança e a propriedade, bem como para a submissão do Governo à 

lei, ou seja, ao Common law  inglês”. 
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Aduz Marteleto Filho (2012, p.33) que o privilege against self-incrimination 

foi positivado no ordenamento estadunidense a partir de 1776 e, posteriormente, 

acrescentado a Constituição de 1791, conforme se depreende da leitura a seguir: 

Nesse contexto, se proclama, em 12 de junho de 1776, na Filadélfia, a 
Declaração de Direitos de Virgínia, na qual George Mason, na seção 8ª, 
apresenta o modelo constitucional de julgamento pelo júri. Nessa importante 
seção, são assegurados ao acusado os direitos ao cross-examination, à 
produção de provas e a não fornecer evidência contra si mesmo (nor be 
compelled to give evidence against himself).É a primeira positivação do 
privilege na América. 
Em setembro de 1776, produz-se a Declaração de Direitos da Pensilvânia 
que assegura, na seção 9ª, o direito do acusado a ser ouvido, bem como a 
ser representado por defensor. 
Com a subsequente Declaração de Independência e formação da 
República, nota-se a tendência de constitucionalização dos direitos 
individuais já proclamadas nas antecedentes Declarações, com o nítido 
objetivo de se submeter o novo Governo Federal à lei. Neste sentido, não 
inseridas, pelos Estados, várias Emendas à Constituição Federal. 
O privilege é, então, acrescentado à Constituição em 1791, por intermédio 
da 5ª Emenda, proclamando-se, expressamente, que “no person [...] shall 
be compelled in any criminal case to be witnesse against himself”6.    

Queijo (2012, p.45) relata que o privilege against self-incrimination foi 

incorporado ao ordenamento estadunidense a partir da proposta de James Madison, 

no Congresso de junho de 1789, que propôs alterações no procedimento do júri, 

entre estas o direito do acusado não ser compelido a testemunhar contra si mesmo. 

A partir da compreensão da evolução do princípio nemo tenetur se 

detegere no direito anglo-americano será apresentado, no próximo tópico, a 

configuração do princípio na Idade Contemporânea. 

3.3 O princípio nemo tenetur se detegere na Idade Contemporânea 

Como se observou alhures, o princípio nemo tenetur se detegere se 

consolidou nos séculos XVIII e XIX, tanto no Continente Europeu, em particular na 

Inglaterra, como nos Estados Unidos, em decorrência da influência do movimento 

iluminista e a consequente mudança no sistema processual, que elevou o acusado à 

condição de sujeito de direitos e não mais como mero objeto de prova. 

Associado a este período de transformação, Marteleto Filho (2012, p. 34) 

aduz que a influência do pensamento kantiano “preconizando a proibição da 

                                                           
6 Marteleto Filho (2012, p. 33) faz a tradução livre da expressão nos seguintes termos: “Nenhuma pessoa deve 
ser compelida em qualquer processo criminal a ser testemunha contra si mesmo”. 
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coisificação do homem, se entroniza no processo, tutelando-se a dignidade pessoal 

do acusado, que já não mais poderia ser utilizado como mero objeto de prova”. 

Neste contexto de transformações, nos Estados Unidos consolidam o 

privilege against self-incrimination, inicialmente, na Declaração da Vírginia, em 1776 

e, posteriormente, foi incorporado na Constituição Americana, através da                 

5ª Emenda. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (DDHC), de 1789, 

não estabeleceu, de forma expressa, o direito ao silêncio, mas previu a presunção 

de inocência, que está intimamente relacionada garantia da não autoincriminação. 

Neste sentido, Marteleto Filho (2012, p. 35) expõe o seguinte: 

A Déclaration des Droits de L’Home et Du Citoyen (Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão), de 1789, em que pese não mencione, 
expressamente, o direito ao silêncio, consagra, em seu artigo 9º, a 
presunção de inocência, da qual a garantia decorre diretamente. 

Por seu turno, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 

1948, não estabeleceu, expressamente, o princípio nemo tenetur se detegere, mas 

fez referência a presunção de inocência e a não utilização da tortura. 

Neste contexto, Queijo (2012, p. 49) estabelece que: 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em 1948, embora tenha referido a presunção de 
inocência e estabelecido a não utilização da tortura, não mencionou 
expressamente o princípio nemo tenetur se detegere. 

 

Expressamente, o princípio nemo tenetur se detegere foi reconhecido na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, e no Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, que entrou em vigor a partir de 23 de março 

de 1976. 

Acerca dos diplomas internacionais que reconheceram o princípio nemo 

tenetur se detegere, Queijo (2012, p. 50) expõe o seguinte: 

Outros diplomas internacionais de direitos humanos reconheceram tal 
princípio. Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aprovada na 
Conferência de São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, foi 
reconhecido o princípio do nemo tenetur se detegere entre as garantias 
mínimas a serem observadas em relação a toda pessoa acusada de um 
delito. No art. 8º, §2º, g, resguarda-se o “o direito de não ser obrigada a 
depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada”. 
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O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, que 
entrou em vigor em 23 de março de 1976, também se referiu 
expressamente ao princípio em foco, estabelecendo que toda pessoa 
acusada de um crime tem direito a “não ser obrigada a depor contra si 
mesma, nem a confessar-se culpada” (art.14, n.3. g). 

Impende ressaltar, que, segundo o autor (2012), além dos diplomas 

internacionais supramencionados a garantia da não autoincriminação foi 

complementada, nos Estados Unidos, pela paradigmática decisão da Suprema Corte 

Estadunidense, no leading case Miranda v. Arizona (384 US 436 -1966). 

Acerca do tema, Amaral (2009, p.57) assevera o seguinte: 

Portanto, apesar das centenárias previsões constitucionais acerca do direito 
de não se autoincriminar será somente no contexto social dos anos 60 do 
século XX que a garantia revelar-se-á de forma efetiva, como no famoso 
julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos Miranda v. Arizona, 384 U.S. 
436 (1966). 
Esse precedente estrangeiro é mencionado inúmeras vezes em acórdãos 
do Supremo Tribunal Federal e seus fundamentos serão incorporados aos 
argumentos dos nossos Ministros na tarefa de construção do conteúdo e 
dos limites da vedação de autoincriminação contida na Constituição 
Brasileira. 
Para entender os conceitos fixados em Miranda é preciso conhecer os 
precedentes sobre os quais Miranda foi erguido: Gideon v. Wainwright, 372 
U.S. 335 (1963), Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1 (1964) e Escobedo v. Illinois, 
378 U.S. 478 (1964). 

 

Em relação ao caso Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966), Marteleto 

Filho (2012, p. 73) ilustra que: 

A exigência acerca da advertência se desenvolveu, notadamente, no 
Common law, sobretudo através de julgados da Suprema Corte 
Estadunidense, tendo por objeto a V Emenda, consagradora do privilege 
against self-incrimination. Repise-se que, no Common law, o acusado não é 
obrigado a responder; contudo, se opta por prestar declarações, o faz na 
qualidade de testemunha, podendo ser punido por perjúrio, o que intensifica 
a necessidade de advertência. 
O caso líder foi, sem dúvida, Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966), 
relatado pelo juiz-presidente Warren. 
Nesse importante julgamento, ocorreu que o acusado, Ernesto Miranda, 
havia sido preso em sua casa e lavado à delegacia, onde confessou a 
prática dos delitos de estupro e sequestro, sem que houvesse sido 
advertido dos direitos de permanecer calado, bem como de ser assistido por 
advogado. 
A Suprema Corte anulou a condenação sob os fundamentos de que, para a 
utilização da confissão, a polícia deveria ter advertido o réu acerca dos 
direitos de permanecer em silêncio, bem como de ter acesso a um 
advogado, advertências que se tornariam conhecidas como as Miranda’s 
warnings. Aplicou-se a regra da exclusão probatória (exclusionary rule), 
tendo a confissão policial sido excluída do processo, absolvendo-se, por 
consequência, o réu. 
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Hodiernamente, o princípio da não autoincriminação tem assumido 

contornos garantísticos, no sentido de proteção das liberdades de manifestação 

intelectual e moral do acusado, convergindo em sua capacidade processual de 

autodeterminação perante o Estado, o que possibilita, ao acusado, a escolha de 

cooperar ou não na fase investigativa ou judicial. 

Contudo, como salienta Queijo (2012, p.50) “registra-se forte tendência 

nos ordenamentos a mitigar as garantias advindas do referido princípio, dando-se 

prevalência ao interesse do Estado e da sociedade na persecução penal”. 

Corroborando com este entendimento, Marteleto Filho (2012, p.37) 

assevera que: 

Ainda que assim seja – e que deva mesmo ser, em um processo garantista 
-, resta, porém, investigar quais são as restrições que podem ser impostas, 
legitimamente, ao nemo tenetur, o qual não deve ser considerado sob uma 
ótica hipertrofiada, como se seu escopo fosse o de auxiliar o acusado a 
“eximir-se” ou “esquivar-se” de uma condenação lícita. 

Neste sentido, Trois Neto (2011, p. 91-92), de forma ilustrativa, demonstra 

a mitigação do privilege against self-incrimination, no ordenamento jurídico 

estadunidense: 

Contudo, nos EUA o privilege against self-incrimination abrange apenas 
formas orais de autoincriminação, não se estendendo a outros atos de 
colaboração ativa ou passiva do acusado. A Suprema Corte americana tem 
afirmado a possibilidade de o acusado ser obrigado, até mediante coação 
física, a colaborar para a realização de provas incriminatórias, seja pelo 
fornecimento de impressões digitais e de amostras sanguíneas, caligráficas 
ou fonéticas, seja pela submissão a diligências de reconhecimento pessoal 
ou fotográfico. 

Ante o exposto e para uma melhor compreensão tema, exige-se uma 

investigação acerca da própria estrutura normativa dos direitos fundamentais e o 

nível de extensão e restrição da garantia, bem como a evolução do princípio no 

ordenamento pátrio e as correlações existentes com as intervenções corporais. 

Assuntos, estes, que serão objeto de análise, no próximo e derradeiro capítulo, do 

presente trabalho monográfico. 
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4. A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL OBRIGATÓRIA DA LEP E O PRINCÍPIO NEMO 

TENETUR SE DETEGERE  

 

No presente capítulo, serão abordados os aspectos constitucionais e 

infraconstitucionais da identificação criminal obrigatória da Lei de Execução Penal 

(LEP), baseada no perfil genético e a sua correlação com o princípio nemo tenetur 

se detegere. 

Desta forma, para uma maior compreensão acerca da correlação 

existente entre a identificação criminal, erigida a condição de direito fundamental, e a 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade da identificação obrigatória, baseada na 

coleta de material biológico, prevista no art. 9º-A da LEP, torna-se necessária uma 

abordagem quanto aos seguintes aspectos: o princípio nemo tenetur se detegere 

como direito fundamental; a restrição do princípio nemo tenetur se detegere, na 

dogmática dos direitos fundamentais; a investigação genética no plano das 

intervenções corporais (aplicação forense, métodos e análise dos resultados) e, por 

derradeiro, a identificação criminal obrigatória da LEP e o princípio da não 

autoincriminação, assuntos que serão tratados nos tópicos a seguir. 

4.1 A evolução do princípio da não autoincriminação no Brasil 

Apesar de o sistema processual brasileiro possuir tradição romano-

germânica e ter sofrido influência do direito canônico e do ideário liberal inglês, o 

direito ao silêncio e, por conseguinte, a garantia do  nemo tenetur se detegere não 

estiveram presentes, de forma expressa, nos períodos Colonial e Imperial, da 

história de nosso país. 

O período Colonial brasileiro foi marcado por forte influência das 

Ordenações Portuguesas, em particular, das Ordenações Afonsinas (século XV), 

Manoelinas (século XVI) e Filipinas (século XVII) que predominava o sistema 

inquisitorial, inclusive, a tortura era permita, para a obtenção da confissão, o que 

impossibilitava a coexistência da garantia ao direito ao silêncio, com o sistema 

inquisitorial, conforme explicitado no capítulo anterior (COUCEIRO, 2004; 

MARTELETO FILHO, 2012; QUEIJO, 2012).  
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Em relação à processualística penal brasileira, Couceiro (2004, p.99) 

relata que: 

Se é certo que o sistema processual brasileiro pode ser inserido dentro 
daqueles da família romano-germânica, em que o direito canônico teve 
papel fundamental, não menos é que o Primeiro Império, e, mais 
precisamente, o Código de Processo Criminal de Primeira Instância, de 
1832, foi elaborado sob a marcada influência do liberalismo inglês. E muitos 
conceitos e institutos que ali estavam previstos (especialmente aqueles 
relacionados ao júri), mantiveram seus traços durante toda a evolução do 
nosso sistema processual. 
 

 Na esteira, Marteleto Filho (2012, p. 37) infere o seguinte: 

O sistema processual brasileiro possui tradição romano-canônica, e foi 
receptáculo das Ordenações Portuguesas (Afonsinas – século XV, 
Manoelinas – século XVI e Filipinas – século XVII) no período colonial, as 
quais adotavam o procedimento inquisitório. Dominava, destarte, o sistema 
da prova legal, sendo permitido o emprego da tortura para a obtenção da 
confissão (regina probatio), tal como se verificava na Europa Continental 

Insta ressaltar, que apesar de não existir, de forma expressa, a garantia 

ao silêncio, no Período Colonial, havia previsão esparsa, nas Ordenações o direito a 

“não declarar” e a “não prestar juramento”, contudo, estas previsões coexistiam com 

o emprego da tortura que, por exemplo, estava prevista no Livro V, Título LXIV, das 

Ordenações Manuelinas e no Livro V, Título CXXXIII, das Ordenações Filipinas 

(COUCEIRO, 2004; MARTELETO FILHO, 2012). 

Apenas com Constituição do Império de 1824, outorgada em 25 de março 

de 1824, que a tortura foi, expressamente, abolida no ordenamento jurídico pátrio, 

nos termos do art. 179, inciso XIX, da Carta do Império, in verbis:  

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte. 
[...] 
XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, 
e todas as mais penas cruéis. (grifo nosso) 

   

Por seu turno, o Código de Processo Criminal de Primeira Instância, de 29 de 

novembro de 1832, não previu o direito ao silêncio, mas possibilitou ao acusado 

produzir provas em sua defesa, conforme se depreende da leitura do §6º, art. 98, do 

Código adjetivo penal de 1832, in verbis: 

Art. 98. O Juiz mandará ler ao réu todas as peças comprobatórias do seu 
crime, e lhe fará o interrogatório pela maneira seguinte: 
[...] 
§ 6º Se tem fatos a alegar, ou provas que o justifiquem, ou mostrem sua 
inocência? 
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Em relação ao Código de Processo Criminal do Império, Marteleto Filho       

(2012, p. 38) assevera que: 

O Código de Processo Criminal do Império disciplinava o interrogatório 
como sendo um meio de defesa, especialmente porque as perguntas 
relativas ao fato, elencadas no artigo 98, pediam ao acusado provas de 
inocência, sendo-lhe permitido permanecer em silêncio, ainda que não 
houvesse menção explícita a tal direito. 
José Antonio Pimenta Bueno, um dos principais comentadores do Código 
de Processo Criminal do Império, já postulava, então, que o interrogatório 
era um meio de devesa, não podendo o réu ser constrangido a dizer o que 
não quisesse. 

 

Acerca do Código de Processo Criminal de 1832, Queijo (2012, p. 125) 

leciona o seguinte: 

O Código de Processo Criminal de 1832 inspirou-se nos princípios liberais, 
especialmente influenciado pela França e Inglaterra. O interrogatório, 
regulado no art. 98, era considerado acto de defesa, principalmente porque 
as perguntas tendiam a solicitar ao acusado as provas de sua inocência. 
Contudo, o diploma não trata da hipótese de o acusado silenciar no 
interrogatório. 

 Esta propensão de considerar o interrogatório do acusado como sendo 

um meio de defesa foi reforçada com o Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, 

que organizou a Justiça Federal, em particular, pela exposição de motivos, do então 

Ministro da Justiça, Campos Salles (COUCEIRO, 2004; MARTELETO FILHO, 2012; 

QUEIJO, 2012), a seguir: 

No empenho de rodear das mais sólidas garantias à liberdade individual, e 
de assegurar a imparcialidade do julgamento, entre as providências mais 
salutares ficou estabelecido um limite para o interrogatório dos acusados. 
Com efeito, nada pode ser mais prejudicial à causa da justiça, do que este 
duelo pungente, de argúcias e sutilezas, de subterfúgios e ciladas, que 
comumente se vê travado em pleno tribunal, entre o juiz e o acusado, e em 
que, não raro, aquele que devera ser o órgão circunspecto e severo da 
austera majestade da lei, tem no, entanto, como o mais apetecido triunfo a 
confissão do acusado extorquida á força de uma sagacidade criminosa. 
No sistema adotado para os processos criminais, quer se trate da formação 
da culpa, quer se trate do julgamento, o acusado tem o direito de responder 
laconicamente - sim ou não - e o juiz tem o dever de respeitar o seu 
laconismo. É a instalação definitiva do regime estabelecido pelas praticas 
dos tribunais ingleses e americanos; aí está consagrado na sua maior 
pureza o principio da inviolabilidade do direito de defesa. 

Com a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 

promulgada em 24 de fevereiro de 1891, ficou estabelecida a plenitude de defesa, 

nos termos do artigo 72, § 16, in verbis: 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
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§ 16 - Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com todos 
os recursos e meios essenciais a ela, desde a nota de culpa, entregue em 
24 horas ao preso e assinada pela autoridade competente com os nomes 
do acusador e das testemunhas. 

 

Acerca do tema, Marteleto Filho (2012, p. 39) aduz o seguinte: 

A Constituição Republicana de 1891 consagrava, em seu artigo 72, § 16, a 
plenitude de defesa, outorgando, ainda que de forma implícita, o direito ao 
silêncio. 
Destaque-se que o citado texto constitucional adotou a pluralidade de 
competências legislativas, conferindo aos Estados-Membros competência 
para legislar sobre normas de direito processual. Em alguns códigos 
processuais estaduais (como o do Distrito Federal – art. 139 -, do Rio 
Grande do Sul – art. 286 -, e do Paraná – art. 330) previa-se que o silêncio 
do réu poderia ser interpretado em seu prejuízo. 
A Constituição de 1934 restabeleceu a unidade da legislação processual, 
outorgando competência legislativa exclusiva à União (art. 5, XIX, a) o que 
desembocou com a edição do Dec.-lei 3.689, aos 03 de outubro de 1941, 
instituindo-se o Código de Processo Penal, vigente até os dias de hoje. 

Nesta esteira, o Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941, ao 

instituir o Código de Processo Penal, inovou o ordenamento jurídico pátrio, pois foi o 

primeiro diploma que, expressamente, previu o direito ao silêncio, nos termos do art. 

186, in verbis:  

Art. 186.  Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao réu que, 
embora não esteja obrigado a responder às perguntas que Ihe forem 
formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria 
defesa. 

Contudo, observa-se uma notória relativização do direito, pois o silêncio 

do acusado poderia acarretar prejuízo em sua defesa, o que se depreende da leitura 

do art. 186, em seu texto original, sem as alterações trazidas pela Lei nº 10.792, de 

1º/12/2003, o que demonstra o caráter autoritário da norma adjetiva penal, inspirada 

no Código de Processo Penal Italiano de 1930 (Código Rocco), de natureza fascista. 

(COUCEIRO, 2004; MARTELETO FILHO, 2012; QUEIJO; 2012)  

Impende ressaltar, que conforme os ensinamentos de Couceiro (2004, p. 

111) o direito ao silêncio do acusado, no âmbito do processo penal, foi tratado 

apenas no art. 186 do Código de Processo Penal e nos artigos 296, §2º, 305 e 308 

do Código de Processo Penal Militar (Dec.-lei 1.002, de 21/10/1969). 

De forma ilustrativa, seguem os dispositivos do Código de Processo Penal 

Militar (Dec.-lei 1.002, de 21/10/1969): 
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Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, 
no curso da instrução criminal, ou, antes de proferir sentença, determinar, 
de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a 
diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, 
dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do 
juiz. 
 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu 
cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. 
Art. 305. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao acusado que, 
embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem 
formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria 
defesa. 
Art. 308. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá 
constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. 

O direito ao silêncio foi consagrado, no ordenamento pátrio, com a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, que, de forma expressa, regulamentou a matéria no art. 5º, inciso 

LXIII,  in verbis, que erigiu o direito ao silêncio a categoria de direito fundamental: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 
advogado; 

Além da previsão constitucional, o Brasil aderiu ao Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

ou Pacto de São José da Costa Rica, em que há a previsão expressa do princípio 

nemo tenetur se detegere, nos textos internacionais. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI 

Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, 

incorporado ao ordenamento jurídico pátrio através do Decreto nº 592, de 06 de 

julho de 1992,  previu o princípio nemo tenetur se detegere, em art. 14.3, alínea “g”,  

in verbis: 

Artigo 14 
[...] 
3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, 
pelo menos, as seguintes garantias: 
[...] 
g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada. 
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Por seu turno, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), celebrada na cidade de São José, na Costa Rica, em      

22 de novembro de 1969 e incorporada no direito interno através do Decreto nº 678, 

de 06 de novembro de 1992, estabeleceu o princípio da não autoincriminação, em 

seu art. 8º, inciso 2, alínea "g", in verbis: 

Artigo 8º 
[...] 
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 
garantias mínimas: 
[...] 
g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se 
culpada. 

Ressalte-se, que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica 

ingressaram no ordenamento jurídico pátrio como norma supralegal, inserindo o 

princípio da não autoincriminação, no âmbito da dogmática dos direitos 

fundamentais, cujo tema será discutido no próximo tópico. 

 

4.2 O princípio nemo tenetur se detegere como direito fundamental 

O princípio nemo tenetur se detegere tem sido considerado como direito 

fundamental de primeira dimensão, que assegura a esfera de liberdade ao indivíduo, 

em face dos excessos e abusos cometidos por parte do Estado, inserindo-se no 

âmbito dos direitos de defesa e nas cláusulas do devido processo legal 

(MARTELETO FILHO, 2012; QUEIJO, 2012). 

Caracteriza-se como de primeira dimensão por se tratar de um direito de 

resistência ou de oposição ao Estado, em que assume destaque o direito à vida, às 

liberdades individual e coletiva, à igualdade perante a lei, os direitos de participação 

política e as garantias processuais do devido processo legal, habeas corpus e do 

próprio direito de petição (MARTELETO FILHO, 2012; QUEIJO, 2012; SARLET ET 

AL, 2013). 

Em relação aos direitos fundamentais de primeira dimensão, Sarlet et al 

(2013, p. 272) lecionam que: 

Os direitos fundamentais, ao menos no âmbito de seu reconhecimento nas 
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primeiras constituições escritas, são o produto peculiar (ressalvado certo 
conteúdo social característico do constitucionalismo francês) do 
pensamento liberal-burguês do século XVIII, caracterizados por um cunho 
fortemente individualista, concebidos como direitos do indivíduo frente ao 
Estado, mais especificamente, como direitos de defesa, demarcando uma 
zona de não intervenção do Estado e uma esfera de autonomia individual 
em face de seu poder. São, por este motivo, apresentados como direitos de 
cunho ‘negativo’, uma vez que dirigidos a uma abstenção, e não a uma 
conduta positiva por parte dos poderes públicos, sendo, neste sentido, 
“direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”. 

 

Nesta esteira, Mendes e Branco (2014, p.157) caracterizam os direitos de 

defesa nos seguintes termos: 

Os direitos de defesa caracterizam-se por impor ao Estado um dever de 
abstenção, um dever de não interferência, de não intromissão no espaço de 
autodeterminação do indivíduo. Esses direitos objetivam a limitação da ação 
do Estado. Destinam-se a evitar ingerências do Estado sobre os bens 
protegidos (liberdade, propriedade...) e fundamentam pretensão de reparo 
pelas agressões eventualmente consumadas.   

Acerca do direito de defesa, Queijo (2012, p.78) estabelece o seguinte: 

Deve-se salientar, porém, que, embora o nemo tenetur se detegere esteja 
encartado entre os direitos de primeira geração, nos quais a ênfase é o 
resguardo do indivíduo diante do Estado, não se pode deixar de ressaltar a 
ótica do interesse público em sua tutela. [...] o nemo tenetur se detegere se 
insere no direito à defesa e na cláusula do devido processo legal. Por via de 
consequência, repercute na própria legitimação da jurisdição. Nesse 
sentido, não é apenas o direito daquele indivíduo que está sendo 
investigado ou processado, especificamente, mas é de interesse público, 
para o exercício correto e adequado da jurisdição. Além de direito, o nemo 
tenetur se detegere é também garantia. Trata-se de garantia da liberdade, 
em especial da liberdade de autodeterminação do acusado. 

 

Em que pese à categorização  nemo tenetur se detegere como direito 

fundamental de primeira geração, este poderá sofrer restrições em sua incidência, 

em via de exceção, mediante a existência  de lei, cujo caráter restritivo da norma 

respeite as balizas dos limites da adequação, necessidade e da razoabilidade da 

medida adotada, que são corolários do princípio da proporcionalidade.  

Desta forma, faz-se necessário um estudo mais aprofundado acerca da 

restrição aos direitos fundamentais, que será objeto de análise no próximo tópico. 

4.3 A restrição do princípio nemo tenetur se detegere na dogmática dos 

direitos fundamentais 

Para uma maior compreensão acerca da restrição do princípio nemo 

tenetur se detegere, na dogmática dos direitos fundamentais, torna-se 



49 
 

 
 

imprescindível a conceituação e o entendimento de âmbito de proteção, que é 

pressuposto primário para a análise de qualquer direito fundamental. 

 Em relação ao tema, Mendes e Branco (2014, p.192) lecionam o 

seguinte: 

O âmbito de proteção de um direito fundamental abrange os diferentes 
pressupostos fáticos e jurídicos contemplados na norma jurídica (v.g., 
reunir-se sob determinadas condições) e a consequência comum, a 
proteção fundamental. Descrevem-se os bens ou objetos protegidos ou 
garantidos pelos direitos fundamentais. Nos direitos fundamentais de defesa 
cuida-se de normas sobre elementos básicos de determinadas ações ou 
condutas explicitadas de forma lapidar: propriedade, liberdade de imprensa, 
inviolabilidade do domicílio, dentre outros. 
Alguns chegam a afirmar que o âmbito de proteção é aquela parcela da 
realidade que o constituinte houve por bem definir como objeto de proteção 
especial ou, se quiser aquela fração da vida protegida por uma garantia 
fundamental. 

 

Além destes aspectos, Mendes e Branco (2014, p.193) relatam as 

seguintes características do âmbito de proteção, de determinado direito individual: 

Em relação ao âmbito de proteção de determinado direito individual, faz-se 
mister que se identifique não só o objeto da proteção (o que é efetivamente 
protegido?), mas também contra que tipo de agressão ou restrição se 
outorga essa proteção. Não integraria o âmbito de proteção qualquer 
assertiva relacionada com a possibilidade de limitação ou restrição a 
determinado direito. 
Isso significa que o âmbito de proteção não se confunde com proteção 
efetiva e definitiva, garantindo-se a possibilidade de que determinada 
situação tenha a sua legitimidade aferida em face de dado parâmetro 
constitucional. 
Na dimensão dos direitos negativos, âmbito de proteção dos direitos e 
restrições a esses direitos são conceitos correlatos. 
Quanto mais amplo for o âmbito de proteção de um direito fundamental, 
tanto mais se afigura possível qualificar qualquer ato do Estado como 
restrição. Ao revés, quanto mais restrito for o âmbito de proteção, menor 
possibilidade existe para a configuração de um conflito entre o Estado e o 
indivíduo. 

Para Mendes e Branco (2014), a análise das restrições aos direitos 

fundamentais tem por pressuposto a identificação do âmbito de proteção do direito, 

cuja restrição não poderá ser fixada através de regras gerais, pois a norma deverá 

especificar o procedimento a ser adotado para a restrição de determinado direito, 

mediante a interpretação sistematizada, que abranja outros direitos e disposições 

constitucionais. 

Ademais, segundo Mendes e Branco (2014), a própria Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu texto, estabelece de forma direta e 

indireta restrições a direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito a 
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inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Carta Constitucional é mitigado 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, 

por determinação judicial. 

Além destes aspectos, como bem asseveram Mendes e Branco (2014, 

p.200) “os direitos fundamentais enquanto direitos de hierarquia constitucional 

somente podem ser limitados por expressa disposição constitucional (restrição 

imediata) ou mediante lei ordinária promulgada com fundamento imediato na própria 

Constituição (restrição mediata)”. 

Nesta esteira, Alexy (2014, p. 281) leciona que: 

[...] Uma norma somente pode ser uma restrição a um direito fundamental 
se ela for compatível com a Constituição. Se ela for inconstitucional, ela até 
pode ter a natureza de uma intervenção, mas não a de uma restrição. Com 
isso, fica estabelecida uma primeira característica: normas são restrições a 
direitos fundamentais somente se forem compatíveis com a Constituição. 

  

Para dirimir a controvérsia existente entre o direito fundamental e a sua 

restrição, Mendes e Branco (2014, p.197-198) trazem à baila as teorias externa e 

interna de Robert Alexy, nos seguintes termos: 

 

Não há dúvida de que a ideia de restrição leva, aparentemente, à 
identificação de duas situações distintas: o direito e a restrição. 
Se direito fundamental e restrição são duas categorias que se deixam 
distinguir lógica e juridicamente, então existe, a princípio, um direito não 
limitado, que, com a imposição de restrições, converte-se num direito 
limitado (eingeschränktes Recht). 
Essa teoria, chamada de teoria externa (Aussentheorie), admite que entre a 
ideia de direito e a ideia de restrição inexiste uma relação necessária. Essa 
relação seria estabelecida pela necessidade de compatibilização concreta 
entre os diversos tipos de direitos fundamentais. 
A essa concepção contrapõe-se a chamada teoria interna (Innentheorie), 
para a qual não existem os conceitos de direito e de restrição como 
categorias autônomas, mas sim a ideia de direito fundamental com 
determinado conteúdo. A ideia de restrição (Schranke) é substituída pela de 
limite (Grenze). Tal como ressaltado por Alexy, eventual dúvida sobre o 
limite do direito não se confunde com a dúvida sobre a amplitude das 
restrições que lhe devem ser impostas, mas diz respeito ao próprio 
conteúdo do direito. 

 Corroborando com este entendimento, Trois Neto (2011, p. 35), ao 

abordar a Teoria Externa Alexiana, leciona o seguinte: 

A teoria externa pressupõe a existência de dois objetos jurídicos diferentes: 
o direito prima facie (direito não restringido) e as barreiras desse direito. 
Como resultado dessa relação, obtém-se o direito definitivo (direito 
restringido). A relação entre o direito e a barreira surge apenas quando 
houver a necessidade, externa ao próprio direito, de compatibilizá-lo com os 
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direitos de outros indivíduos ou com bens coletivos. 

Em relação às teorias supramencionadas, o presente trabalho filia-se a 

teoria externa de Robert Alexy, por acreditar que os direitos fundamentais definem 

posições “prima facie”ou “princípios”, em sua concepção, que acarretam a distinção 

entre o direito assegurado e sua eventual restrição. 

Neste sentido, Mendes e Branco (2014, p.198) estabelecem que: 

Se se considerar que os direitos individuais consagram posições definitivas 
(Regras: Regel), então é inevitável a aplicação da teoria interna. Ao 
contrário, se se entender que eles definem apenas posições “prima facie” 
(prima facie Positionem: princípios), então há de se considerar correta a 
teoria externa. 

Outro aspecto que merece destaque está relacionado ao direito de defesa 

e a correlação existente entre o bem protegido e a intervenção. 

Segundo os ensinamentos de Trois Neto (2011, p. 39) “bens protegidos 

são condutas, situações ou posições jurídicas que estão no âmbito temático do 

direito de defesa. Intervenções são as atuações estatais capazes de eliminar, 

impedir ou afetar um bem jurídico”. 

Neste sentido, os direitos fundamentais como direitos de defesa opõem-

se a intervenção penal estatal e, por conseguinte, pugnam por uma abstenção do 

Estado em face da conduta realizada. 

Ademais, para Trois Neto (2011), a aplicação dos direitos de defesa, 

incluídos os direitos fundamentais individuais do imputado no processo penal, 

desenvolve-se a partir da análise em três passos: inicialmente, deverá ser analisado 

o âmbito de proteção do direito; depois o exame da intervenção e, por derradeiro, 

apura-se a justificação constitucional da intervenção. 

Desta forma, quaisquer intervenções na esfera da proteção 

jusfundamental do indivíduo que ocasionem colisões entre direitos de defesa do 

indiciado ou acusado e o dever do Estado de prestar uma justiça penal efetiva 

deverá ser solucionado pelo critério estipulado na teoria dos princípios de Robert 

Alexy, que é o teste da proporcionalidade. 

 Neste giro, Trois Neto (2011, p. 59) aduz o seguinte: 
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[...] a tensão entre eficientismo e garantismo expressa diferentes 
possibilidades de colisão de princípios constitucionais. Disso resulta que a 
solução das colisões entre direitos de defesa do imputado e o dever estatal 
de prestar uma justiça penal eficiente deve ocorrer pelo critério oferecido 
pela teoria dos princípios: o teste da proporcionalidade. 

Para Trois Neto (2011, p. 59) o preceito da proporcionalidade pode ser 

conceituado como “o conjunto de regras utilizadas para a verificação da 

constitucionalidade de restrições estabelecidas sobre um direito fundamental em 

favor de outro direito fundamental ou de um bem coletivo”. 

Em síntese, observa-se que a partir da análise da estrutura principiológica 

desenvolvida na Teoria Alexiana, na dogmática dos direitos fundamentais, admitem-

se verdadeiras restrições e intervenções aos direitos fundamentais, desde que não 

violem o princípio da proporcionalidade, compatibilizando-se os direitos envolvidos. 

Além destes aspectos, faz-se necessária uma abordagem mais detida em 

relação ao plano das intervenções corporais, em particular, no tocante à 

investigação genética, quanto a sua aplicação forense, métodos e valoração de 

resultados, assuntos que serão tratados no tópico seguinte. 

4.4 A investigação genética no plano das intervenções corporais: aplicação 

forense, métodos e valoração dos resultados. 

É cediço que as aplicações das técnicas de exames de DNA, nos campos 

da Medicina e da Biologia são inúmeras, desde o mapeamento de células, para a 

realização de exames patogênicos, até a sua aplicação para a clonagem de animais. 

No campo da perícia forense, o exame de DNA, por sua capacidade de 

individualização, permite estabelecer a autoria de um delito a partir do cotejamento 

dos vestígios biológicos deixados em um local de crime, ou no corpo da vítima, com 

os padrões genéticos fornecidos por suspeitos e armazenados em bancos de dados 

genéticos. 

Segundo Marteleto Filho (2012), historicamente, o exame de DNA foi 

empregado pela primeira vez, no campo da investigação criminal, em 1986, a partir 

da utilização da técnica da RFPL (restriction fragment length polymorphism) ou de 

tipagem, desenvolvidas por Alec J. Jeffreys, em dois delitos de estupro seguidos de 

morte, ocorridos nas adjacências de Londres. 
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 De forma bastante ilustrativa, Marteleto Filho (2012, p. 149-150) passa a 

relatar o acontecido: 

A primeira utilização do teste de DNA em uma investigação criminal foi em 
1986, a requerimento da Scotland Yard londrina. Tratava-se da investigação 
de dois delitos de estupro seguidos de homicídio, praticados em um 
intervalo de dois anos e meio, tendo como vítimas duas adolescentes de 15 
anos de idade, ocorridos nas adjacências de Londres. Os crimes geraram 
uma grande revolta na população, raramente visto no local. 
Em agosto de 1986, um jovem de 17 anos, de nome Richard Buckland, 
confessou o segundo delito, fornecendo detalhes a princípio desconhecidos 
da população. 
À guisa de confirmar a autoria, e principalmente ligar o suspeito também ao 
primeiro homicídio, amostras de sêmen preservadas nos dois casos foram 
enviadas ao Dr. Alec Jeffreys, da Universidade de Leicester, que havia 
acabado de desenvolver o processo denominado “DNA fingerprint” 
(impressão de DNA). Após a análise das amostras, o perito espantou a 
todos ao concluir que Buckland não era o autor dos crimes. Asseverou, 
ainda, que duas vítimas realmente haviam sido mortas pelo mesmo 
indivíduo. 
A polícia, então, frustrada com o andamento da investigação, iniciou uma 
campanha na comunidade, solicitando que homens entre 13 e 34 anos 
cedessem sangue para exame, realizando um verdadeiro “arrastão 
genético”. Um morador, de nome Colin Pitchfork, relatou à esposa que tinha 
receio de fornecer a amostra, pois já havia sido detido anteriormente; para 
se esquivar, solicitou a um amigo que fornecesse a amostra em seu lugar. 
A trama acabou sendo descoberta pela polícia e Colin Pitchfork foi detido, 
vindo a confessar os dois homicídios. As amostras foram comparadas 
através do teste de DNA desenvolvido por Alec Jeffreys e a identidade do 
autor dos delitos foi confirmada. 

Para o autor (2012), a técnica da RFPL ou da tipagem desenvolvida por 

Alec J. Jeffreys tinha como premissa básica a possibilidade de que uma pessoa 

poderia ser individualizada a partir da análise das sequências repetitivas do ácido 

desoxirribonucleico (DNA), encontrado no núcleo das células. 

Segundo Marteleto Filho (2012) além da técnica da tipagem (RFLP), 

desenvolvida por Alec J. Jeffreys destaca-se a da PCR (polymerase chain reaction), 

ou de amplificação de DNA (DNA amplification), desenvolvida por Kary B. Mullis, que 

consiste na replicação, por milhões, ou até bilhões de vezes, através de meio 

eletroquímico, de um fragmento de DNA, até que se possa obter uma quantidade 

suficiente para a realização do teste. Possui vantagem de permitir a utilização de 

quantidades ínfimas ou degradadas de DNA para o exame. 

Além destes aspectos, o autor (2012, p. 152-153) leciona que “existem, 

no genoma humano, dois tipos de DNA: o codificante e o não-codificante”, cujas 

características passa a expor: 
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O âmbito codificante é formado por sequências conservadoras, com poucas 
variações intergeracionais, e permite a detecção de doenças ou 
predisposições. Dada a sua baixa variação, o âmbito codificante é de pouca 
utilidade no campo forense, na medida em que não é apto para a 
identificação individual. Além disso, a pesquisa no âmbito codificante 
esbarra em sérias questões éticas, na medida em que viola a 
autodeterminação informativa do indivíduo, afetando inúmeros direitos 
fundamentais. 
[...] 
A posição da doutrina internacional é no sentido da proibição de pesquisa 
no âmbito codificante, já havendo, inclusive, regulamentação legal da 
matéria em vários ordenamentos europeus. À guisa de exemplo, tem-se a 
proibição expressa da pesquisa no âmbito codificante constante do §81, e 
(1) da StPO alemã7. 

Por seu turno, o âmbito não-codificante é caracterizado pela grande 
variabilidade de um indivíduo para outro, podendo-se afirmar que não 
existem duas pessoas com o mesmo DNA, salvo no caso de gêmeos 
univitelinos. Tal aspecto, por evidente, é de extrema relevância para a 
medicina forense, já que permite, com elevado grau de probabilidade, a 
identificação individual, pela via da chamada impressão genética 
(genetische fingeradbruck), semelhante à impressão datiloscópica. 

Em que pese à notória aplicação forense do exame de DNA, a prova 

pericial obtida a partir da análise do mapeamento do DNA tem um caráter 

probalístico, no que tange as amostras coincidentes, o que enseja um sopesamento 

necessário das demais provas constantes do lastro probatório, em decorrência do 

valor relativo emprestado a prova pericial, baseada na análise genética. 

Neste sentido, Marteleto Filho (2012, p. 154) leciona o seguinte: 

Caso as amostras coincidam, impende realizar um estudo probalístico que 
leve em conta à população do local, no sentido de se aferir as 
possibilidades estatísticas de coincidência, isto é, de existirem vários 
indivíduos com as mesmas frequências fenotípicas. 
A interpretação dos resultados pode levar a juízos equivocados. Uma 
porcentagem de 1% pode representar aproximadamente 5.000 indivíduos 
em uma população de 500.000, o que não é, convenha-se, um número 
irrisório. Assim, torna-se inviável apoiar-se uma sentença condenatória 
exclusivamente em uma probabilidade de 99%. Por razões tais, tratando-se 
de uma perícia probalística, deve-se conferir à prova um valor relativo, só 
podendo ela conduzir à condenação caso confrontada por outras provas 
(testemunhas, documentos etc). 

Outro fator limitante, da perícia baseada no exame de DNA, consiste na 

não observância aos requisitos objetivos relacionados ao levantamento, coleta e 

acondicionamento do material biológico que será submetido a exame. 

Desta forma, a confiabilidade e eficiência da perícia de DNA dependerão 

de fatores como a não contaminação do material biológico, que poderá ocorrer em 

                                                           
7 Na obra de Marteleto Filho (2012, p.128) a abreviatura StPO faz referência  a Ordenação Processual Penal 
Alemã ou ao Código de Processo Penal Alemão. 
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razão do contato com materiais orgânicos e inorgânicos, como, por exemplo, o 

próprio suor da responsável pela coleta, ou originadas pela contaminação por fungos 

ou bactérias, decorrentes do acondicionamento inadequado, que ocasionarão a 

degradação do material questionado e o consequente prejuízo do exame pericial a 

ser realizado. 

Ademais, a essencialidade da observância dos requisitos objetivos está 

diretamente relacionada à própria legitimidade do meio de prova, no que concerne a 

possibilidade de se estabelecer o contraditório, através da análise da cadeia de 

custódia, da metodologia empregada nos exames, ou da própria produção de 

contraprova, a partir do material biológico coletado.  

Outro aspecto limitante do exame de DNA consiste na existência de 

gêmeos univitelinos, que possuem o mesmo perfil genético. 

Pelo exposto, e a partir da compreensão dos conceitos e princípios 

apreendidos nos capítulos alhures, serão discutidos, no próximo tópico, os aspectos 

que circundam a identificação criminal obrigatória da Lei de Execução Penal (LEP) e 

a sua correlação com o princípio nemo tenetur se detegere. 

4.5 A identificação criminal obrigatória da LEP e o princípio da não 

autoincriminação. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), promulgada em 

05 de outubro de 1988, erigiu a identificação criminal ao patamar de direito e 

garantia individual, em que o civilmente identificado não poderia ser submetido ao 

procedimento de identificação, salvo nas hipóteses previstas em lei. 

A norma constitucional foi inicialmente regulamentada através da Lei      

nº 10.054, de 07 de dezembro de 2000, que veio a disciplinar a matéria, a qual 

previu que a identificação criminal seria realizada através do processo datiloscópico 

e fotográfico, trazendo no art. 3º as hipóteses de incidência. 

Com o intuito de dar novo direcionamento à matéria, a Lei nº 12.037, de 

1º de outubro de 2009, revogou expressamente a Lei nº 10.054/2000, vindo a 

regulamentar a matéria constitucional. 



56 
 

 
 

Recentemente, a Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012 alterou 

dispositivos das Leis nº 12.037/2009 e 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de 

Execução Penal (LEP), com a previsão da coleta de perfil genético como forma de 

identificação criminal, cujo teor da norma infraconstitucional foi regulamentado por 

intermédio do Decreto nº 7.950, de 12 de março de 2013, que instituiu o Banco 

Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, 

que associado ao Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais 

(AFIS) permitirão o armazenamento de informações biométricas de indiciados 

submetidos à identificação criminal, ou levantadas em locais de crime. 

A Lei nº 12.654, de 28/05/2012, ao alterar dispositivos das Leis nº 

12.037/2009 e 7.210, de 11/07/1984 (LEP), inovou ao estabelecer a previsão da 

coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, no curso do inquérito 

policial, caso seja essencial às investigações, desde que autorizada pelo juiz e para 

os condenados definitivos, com trânsito em julgado, nos termos do art. 9º-A, in 

verbis: 

Art. 9º-A.  Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência 
de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no 
art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, 
obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de 
DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. (Incluído 
pela Lei nº 12.654, de 2012). 
§ 1o  A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados 
sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder 
Executivo. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012). 
§ 2o  A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz 
competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados 
de identificação de perfil genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012). 

 

Acerca da identificação obrigatória contida no artigo 9º-A da LEP, 

Mirabete e Fabbrini (2014, p. 46) asseveram que: 

Prevê o art. 9º-A da LEP que será submetido à identificação por perfil 
genético o condenado por crime hediondo ou por crime praticado, 
dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa. A providência 
é prevista como obrigatória, independentemente de qualquer outra 
condição, do consentimento do condenado ou de autorização judicial. 
Referindo-se a lei aos condenados, estão excluídos aqueles que ainda 
ostentam a condição de réus em razão da ausência do trânsito em julgado 
do decreto condenatório, mesmo que se tenha admitido a execução 
provisória. 

Neste sentido, o art. 9º-A da LEP dispôs que a identificação criminal, 

baseada no perfil genética, será obrigatória para os condenados por crime praticado, 

dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos 
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crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. 

Em relação à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, os crimes hediondos 

foram expressamente estabelecidos, em um rol taxativo, conforme o art. 1º da norma 

indigitada, in verbis: 

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados 
no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
consumados ou tentados:  
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado 
(art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V);  
II - latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); 
III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º);  
IV - extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e 
§§ lº, 2º e 3º);    
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º);        
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);       
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º).      
VII-A – (VETADO) 
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 
1º-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998).         
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual 
de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 
2º).      
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio 
previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1o de outubro de 1956, 
tentado ou consumado.  (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) 

Ademais, Mirabete e Fabbrini (2014) ressaltam que há impropriedade 

técnica na redação do art. 9º-A da LEP, pois com exceção dos crimes hediondos, 

previstos, expressamente, no art. 1º da Lei nº 8.072/1990, a norma foi imprecisa, 

pois não há, de forma assentada, na lei ou na doutrina o conceito de violência de 

natureza grave, o que ocasiona imprecisão e consequente dificuldade de aplicação 

da norma.  

Destarte, o procedimento de identificação criminal previsto no art. 9º-A da 

LEP, não alberga os delitos cometidos pelos condenados de natureza culposa ou os 

crimes nos quais a violência empregada resulte em lesão corporal de natureza leve. 

Acrescentem-se ao rol das exceções à aplicação da norma prevista no 

art. 9º-A da LEP os crimes de tráfico de entorpecentes, tortura, terrorismo e os 

crimes graves praticados com grave ameaça, como roubo e extorsão, conforme os 

ensinamentos de Mirabete e Fabbrini (2014, p. 46), a seguir expostos: 

[...] Observe-se, também, que certamente estão excluídos da incidência do 
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dispositivo os condenados pro crimes de tráfico de entorpecentes, tortura e 
terrorismo, se destes últimos não decorreu lesão grave, porque embora por 
lei equiparados aos crimes hediondos, não estão eles previstos no art. 1º da 
Lei nº 8.072/1990. Não estão igualmente abrangidos os condenados por 
outros crimes graves praticados com grave ameaça, como roubo e 
extorsão, porque, ao mencionar a “violência”, a lei penal refere-se à vis 
physica e não à violência moral ou vis compulsiva. 

Por seu turno, o art. 9º-A, §1º, da LEP, estabelece que a identificação do 

perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento 

a ser expedido pelo Poder Executivo.  

Neste sentido, o Decreto nº 7.950, de 12 de março de 2013, instituiu o 

Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis 

Genéticos, no âmbito do Ministério da Justiça, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 4º, in 

verbis: 

Art. 1º  Ficam instituídos, no âmbito do Ministério da Justiça, o Banco 
Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos de Perfis 
Genéticos. 
§ 1º O Banco Nacional de Perfis Genéticos tem como objetivo armazenar 
dados de perfis genéticos coletados para subsidiar ações destinadas à 
apuração de crimes. 
§ 4º  O Banco Nacional de Perfis Genéticos será instituído na unidade de 
perícia oficial do Ministério da Justiça, e administrado por perito criminal 
federal habilitado e com experiência comprovada em genética, designado 
pelo Ministro de Estado da Justiça. 

No âmbito do Ministério da Justiça, coube a Diretoria Técnico-Científica, 

do Departamento de Polícia Federal (DITEC/DPF), regular a matéria. 

Impende ressaltar, que no âmbito do Departamento de Polícia Federal, a 

DITEC/DPF já havia criado o Banco Federal de Perfis Genéticos, através da Portaria          

nº 079/2011-DITEC/DPF, de 28 de setembro de 2011, publicada no Boletim de 

Serviço (BS) nº 194, de 07 de outubro de 2011, cujo artigo 1º estabelece que: 

 
Art. 1º. Fica criado o Banco Federal de Perfis Genéticos, com a finalidade 
de manter e comparar os perfis genéticos obtidos durante os exames de 
perícia criminal, realizados pelo Departamento de Polícia Federal. 

 Nesta esteira, o Banco Federal de Perfis Genéticos, criado pela 

DITEC/DPF, tinha por gênese o projeto de implantação da Rede Integrada de 

Bancos de Perfis Genéticos e o Termo de Compromisso firmado entre o 

Departamento de Polícia Federal e o Federal Bureau of Investigation – FBI, para 

utilização do Combined DNA Index System – CODIS, conforme o que se depreende 
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da leitura das considerações da norma supramencionada.  

Além da criação do Banco Federal de Perfis Genéticos, a DITEC/DPF 

expediu a Instrução Técnica (IT) nº 007/2010-DITEC, de 30 de agosto de 2010, que 

foi publicada no Boletim de Serviço (BS) nº 190, de 04 de outubro de 2010, que 

padronizou os procedimentos a serem adotados na coleta, identificação, 

preservação e envio de amostras biológicas para fins de identificação genética no 

âmbito do Departamento de Polícia Federal. 

A IT nº 007-DITEC/DPF/2010 traz, de forma bastante didática, os 

seguintes conceitos: 

 Art. 2º. Para os efeitos desta IT são adotados os seguintes conceitos: 
[...] 
VI – perfil genético: conjunto de características presentes no DNA que 
identificam um indivíduo; 
VII – banco de dados de perfis genéticos: conjunto de dados de origem 
genética obtidos de um grande número de pessoas e organizados de forma 
padronizada de forma a permitir buscas e comparações; 
VIII – exame de identificação genética: conjunto de procedimentos periciais 
que visam à identificação de uma amostra biológica por meio da 
comparação de seu perfil genético com o perfil genético da amostra de 
referência; 

Acerca da identificação por perfil genético, Mirabete e Fabbrini (2014, p. 

45) lecionam o seguinte: 

A identificação pelo perfil genético é o processo que consiste na coleta de 
material biológico do suspeito, como sangue, tecido, saliva, esperma etc., e 
em sua análise e descrição, mediante a identificação da sequência de 
bases nitrogenadas no interior da molécula do DNA (ácido 
desoxirribonucleico) que constitui o código genético que caracteriza cada 
indivíduo. Trata-se de inovação introduzida no direito pátrio pela Lei nº 
12.654, de 28-5-2012, que alterou a Lei nº 12.037, de 1º-10-2009, e a Lei de 
Execução Criminal. Inspirou-se o legislador em experiências de outros 
países que adotam técnicas de comparação de DNA (ácido 
desoxirribonucleico) como método de investigação criminal e criaram pra tal 
finalidade bancos de perfis genéticos, dos quais o mais conhecido é o 
mantido pelo FBI nos Estados Unidos (Codis – Combined DNA Index 
System). 

Insta ressaltar, que a identificação criminal, baseada no perfil genético, 

prevista no art. 9º-A da LEP tem por finalidade a individualização do condenado, 

bem como subsidiar perícias técnicas, para a elucidação de crimes, pretéritos ou 

futuros a condenação, haja vista que o material colhido será objeto de laudo pericial 

específico, que poderá ser utilizado para o cotejamento de provas levantadas em 

locais de crimes, ainda não solucionados. 
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Acerca da imprescindibilidade do exame de constitucionalidade das 

normas que preveem a identificação por perfil genético, Mirabete e Fabbrini (2014, p. 

47) posicionam-se nos seguintes termos: 

[...] Por essa razão, o exame de constitucionalidade das normas que 
preveem a identificação por perfil genético há que se realizar não somente 
em face do art. 5º, LVIII, da Constituição Federal, mas, também e 
principalmente, em sua relação com os princípios e garantias que regem a 
investigação criminal e a produção da prova no processo penal. 

Desta feita, apesar dos aspectos inovadores do art. 9º-A da LEP, o novel 

diploma trouxe à tona o questionamento acerca da obrigatoriedade do condenado 

fornecer material para traçar seu perfil genético e o possível constrangimento e 

ilegalidade na produção de prova contra si, em face da ofensa ao princípio da não 

autoincriminação e, consequentemente, da presunção de inocência e intimidade do 

condenado. 

Vale salientar, que o princípio nemo tenetur se detegere, no plano 

internacional, está expressamente previsto na Convenção Americana de Direitos 

Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica (art. 8º, 2, g) e no Pacto internacional 

dos Direitos Civis e Políticos (art. 14.3, g), em que o Brasil é signatário. 

No direito interno, o princípio nemo tenetur se detegere foi 

consubstanciado no  art. 5º, inciso LXIII, da CRFB/1988, através do direito ao 

silêncio, que é uma consagrada forma do princípio da não autoincriminação. 

Neste sentido, Queijo (2012, p.233) assevera o seguinte: 

Na realidade, o direito ao silêncio é a mais tradicional manifestação do 
nemo tenetur se detegere, mas o citado princípio não se restringe a ele. O 
direito ao silêncio apresenta-se como uma das decorrências do nemo 
tenetur se detegere, pois o referido princípio, como direito fundamental e 
garantia do cidadão no processo penal, como limite ao arbítrio do Estado, é 
bem mais amplo e há diversas outras decorrências igualmente importantes 
que dele se extraem. 

Em que pese os questionamentos acerca da possível ofensa ao princípio 

nemo tenetur se detegere, delineada no art. 9º-A da LEP, tal perspectiva não 

coaduna com a tendência atual dos ordenamentos jurídicos, no plano internacional. 

Por conseguinte, busca-se a mitigação das garantias advindas do 

princípio da não autoincriminação, em decorrência da prevalência dos interesses do 

Estado e da sociedade na persecução criminal, por uma Justiça mais célere e 
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eficiente. 

Neste contexto, Queijo (2012, p.50) aduz o seguinte: 

[...] registra-se forte tendência nos ordenamentos a mitigar as garantias 
advindas do referido princípio, dando-se prevalência ao interesse do Estado 
e da sociedade na persecução penal. 

Corroborando com este entendimento, Marteleto Filho (2012, p. 3) traz à 

baila as seguintes informações: 

Consequentemente, concluiu-se que o réu possui deveres de cooperação 
passiva, legitimando-se a realização de inspeções, buscas pessoais, 
registros, reconhecimentos pessoais e mesmo das intervenções corporais 
coercitivas, no sentido de se colher material genético para a realização de 
exames de DNA e de outras perícias, conforme se prevê, verbia gratia, na 
Alemanha, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, em Portugal e nos Estados 
Unidos, assim como em vários países sul-americanos, como a Argentina, o 
Chile, o Peru e a Colômbia, com as particularidades de cada ordenamento. 

Observa-se que a norma insculpida no art. 9º-A da LEP, apesar de ser 

uma norma de caráter interventivo e restritivo, no âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais do condenado, em particular na esfera de sua intimidade, não ofende 

a integridade física e moral do identificando, desde que a intervenção corporal não 

viole o princípio da proporcionalidade, compatibilizando-se os direitos envolvidos. 

Nesta seara, a coleta de material biológico para a realização dos exames 

periciais deverá respeitar as balizas dos limites da adequação, necessidade e da 

razoabilidade da medida adotada, que são corolários do princípio da 

proporcionalidade. 

Ademais, o condenado não poderá ser submetido a procedimento de 

coleta que afronte a sua dignidade física e moral, apesar do fim almejado, haja vista 

que o procedimento deverá ser não vexatório (adequado) e indolor, conforme o que 

estabelece o caput do art. 9º-A, da norma indigitada. 

Desta forma, o procedimento a ser adotado deverá primar pelo emprego 

de técnicas não invasivas, em que há dano corporal mínimo, como, por exemplo, a 

coleta de material biológico da mucosa oral do condenado, ou a utilização de fios de 

cabelo. 

Ademais, o laudo pericial de exame genético, como elemento de prova 

técnica, deverá observar os regramentos contidos nos arts. 159 e seguintes do 
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Código de Processo Penal, cujo conteúdo só poderá ser utilizado para a elucidação 

de crimes pretéritos ou vindouros, mas nunca no crime objeto da condenação, 

transitada em julgado, para que não haja ofensa ao princípio do devido processo 

legal. 

Em síntese, a regra insculpida no art. 9º-A da LEP coaduna com a atual 

ordem de intervenção penal do Estado, na esfera dos direitos fundamentais do 

condenado, haja vista o clamor da sociedade pela prestação de uma Justiça penal 

mais eficiente, em que o superdimensionamento do princípio nemo tenetur se 

detegere, configura-se em um descompasso com a atual realidade técnico-científica 

dos procedimentos periciais e com os ordenamentos jurídicos, no plano 

internacional. 



5 CONCLUSÃO 

Em que pese os questionamentos acerca da possível ofensa ao princípio 

da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), delineada no art. 9º-A da 

7.210, de 11/07/1984 - Lei de Execução Penal (LEP), tal perspectiva não coaduna 

com a tendência atual dos ordenamentos jurídicos, no plano internacional. 

Esta mitigação, das garantias advindas do princípio da não 

autoincriminação, decorre da própria necessidade de prevalência dos interesses do 

Estado e, por conseguinte, da sociedade na persecução criminal, na busca de uma 

Justiça mais célere e eficiente. 

Ademais, observa-se que a partir da análise da estrutura principiológica 

desenvolvida na Teoria Alexiana, na dogmática dos direitos fundamentais, admitem-

se verdadeiras restrições e intervenções aos direitos fundamentais, desde que não 

violem o princípio da proporcionalidade, compatibilizando-se os direitos envolvidos. 

Destarte, observa-se que a norma insculpida no art. 9º-A da LEP, apesar 

de ser uma norma de caráter interventivo e restritivo, no âmbito de proteção dos 

direitos fundamentais do condenado, em particular na esfera de sua intimidade, não 

ofende a integridade física e moral do identificando, desde que a intervenção 

corporal esteja limitada pelas balizas do princípio da proporcionalidade. 

Nesta seara, a coleta de material biológico para a realização dos exames 

periciais deverá respeitar as balizas dos limites da adequação, necessidade e da 

razoabilidade da medida adotada, que são corolários do princípio da 

proporcionalidade. 

Desta forma, o condenado não poderá ser submetido a procedimento de 

coleta que afronte a sua dignidade física e moral, apesar do fim almejado, haja vista 

que o procedimento deverá ser não vexatório (adequado) e indolor, conforme o que 

estabelece o caput do art. 9º-A, da norma indigitada. 

Ademais, o procedimento a ser adotado deverá primar pelo emprego de 

técnicas não invasivas, em que há dano corporal mínimo, como, por exemplo, a 

coleta de material biológico da mucosa oral do condenado, ou a utilização de fios de 

cabelo. 
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Além destes aspectos, o laudo pericial de exame genético, como 

elemento de prova técnica, deverá observar os regramentos contidos nos arts. 159 e 

seguintes do Código de Processo Penal, cujo conteúdo só poderá ser utilizado para 

a elucidação de crimes pretéritos ou vindouros, mas nunca no crime objeto da 

condenação, transitada em julgado, para que não haja ofensa ao princípio do devido 

processo legal. 

Em síntese, a regra insculpida no art. 9º-A da LEP coaduna com a atual 

ordem de intervenção penal do Estado, na esfera dos direitos fundamentais do 

condenado, haja vista o clamor da sociedade pela prestação de uma Justiça penal 

mais eficiente, em que o superdimensionamento do princípio nemo tenetur se 

detegere, configura-se em um descompasso com a atual realidade técnico-científica 

dos procedimentos periciais e com os ordenamentos jurídicos, no plano 

internacional. 
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